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Telephone

Telefonrør

Utgang for tilkobling av hodesett, 
håndfriutstyr eller høyttaler

Audiotaster

Tast for å avslutte samtalen: for å avslutte en samtale.

Håndfritast/høyttaler: for å ta en linje eller svare på et anrop uten å ta av 
røret.

• Tent hele tiden i håndfri- eller hodesettmodus (kort trykk).
• Blinker i høyttalermodus (langt trykk).

Interntelefon/mikrofonsperre-tast
• I samtale: Trykk denne tasten hvis du vil at samtalepartneren 

ikke skal høre deg.
• Telefonen befinner seg i hvilemodus: Trykk denne tasten for å 

svare på samtaler automatisk uten å måtte ta av røret.

For å skru opp eller ned volumet på høyttaleren, telefonrøret eller 
ringetonen.

Utvidelsesboks

Telefonen kan være utstyrt med en utvidel-
sesboks. Denne inneholder tilleggstaster 
som kan konfigureres til funksjonstaster, lin-
jetaster, ringetaster …
Slik setter du på etikettene:  Dra klaffen 
på tastedekselet mot deg, og løft dekselet. 
Sett inn etiketten på det tiltenkte stedet 
under tastebrettet, og sett dekselet på plass 
igjen.

Lampe
• Blinker grønt: Samtale venter.
• Blinker oransje: varsel.

Alfabetisk tastatur

Display og displaytaster
Inneholder flere ligner og sider med informasjon om samtaler og funksjonene som er tilgjengelige via 
de 6 tastene som er knyttet til linjene på skjermen.

Symbol for viderekobling: med tasten som er knyttet til dette symbolet, kan du pro-
grammere eller endre viderekoblingsfunksjonen.

Hodesett er tilkoblet. Avtale er programmert.

Stille modus er aktivert. Telefonen er låst.

Visningstast: med visningstastene aktiverer du funksjonen som er tilordnet dem på 
skjermen.

Navigasjon

Startsider

OK-tasten: brukes til å bekrefte de ulike valgene og alternativene som vises når du 
programmerer eller konfigurerer.

Navigasjon venstre-høyre: brukes til å gå fra én side til en annen.

Navigasjon opp-ned: brukes til å rulle i innholdet på en side.

Tilbake/Slutt-tasten: brukes til å gå opp et nivå (kort trykk) eller gå tilbake til 
startsiden (langt trykk). Under samtaler gir denne tilgang til de ulike startsidene (Me-
ny, Info,…) og fører deg tilbake til telefoniskjermen.

Meny-siden: inneholder alle funksjoner og applikasjo-
ner som er tilgjengelige via tastene som er knyttet til 
tekstene.
Pers-siden: inneholder linjetaster og nummerlagrings-
taster som kan programmeres.

Info-siden: inneholder informasjon om telefonen og status for funksjonene: navn, telefonnummer, 
antall meldinger, viderekoblingsstatus, påminnelse om avtale, … 

meny pers. info.

Visning av anrop

Innkommende anrop. Samtale pågår.

Samtale venter*.

Ved to samtidige samtaler kan du gå fra én samtale 
til en annen ved å trykke visningstastene som er 
knyttet til hver av samtalene.

Navigasjon venstre-høyre: brukes til å bla i 
anropene. 
OK-tasten: brukes til å svare på anropet som 
vises.

Funksjonstaster og programmerbare taster

Informasjon-tasten: brukes til å hente informasjon om funksjonene på Meny-siden og 
til å programmere tastene på Pers-siden.

Meldingstasten brukes til å få tilgang til de ulike meldingstjenestene:
når denne tasten blinker, er det kommet ny talepost eller en ny tekstmelding.

Gjenta-knappen: ringer opp det sist slåtte nummeret.

Programmerbar tast (Tastene F1 og F2):
lampen lyser når funksjonen som er tilordnet tasten, er aktivert.

Justering av skjermvinkelen

NOE-B
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 Tilpasse telefonapparatet til egne behov
Du får tilgang til tilpasningsfunksjonene for telefonen på Meny-siden.

 Endre din egen kode 

 Låse / låse opp telefonen 

 Justere ringetonen 

 Still inn skjermkontrasten

gå inn på meny-
siden

følg instruksjonene som 
vises på skjermen

gå inn på meny-
siden

når instruksjonene på skjermen 
ber om det, skriver du inn 
passordet eller bekrefter

telefonen er låst / låst 
opp

gå inn på meny-
siden

konfigurer ringelyden (melodi, volum, 
modus, …) ved å følge instruksjonene på 

skjermen

gå inn på meny-
siden

øke eller minske 
kontrasten

endre kontrasten ved å trykke 
flere ganger

meny

meny
Tilpas Min telefon /

Mine Alternat. 

Passor 

meny

meny
Lås 2
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meny

meny
Tilpas Min telefon 

Ringing 

meny

meny
Tilpas Min telefon 
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 Anrop

 Få vite ditt telefonnummer 
Telefonennummeret ditt vises på Info-siden.

 Foreta et anrop

 Motta et anrop

 Gjenta nummer

 Be om tilbakeanrop på opptatt telefon

 Talemeldingssenter

 Konsulter talameldingssenteret
Når denne tasten blinker, er det kommet ny talepost eller en ny tekstmelding.

Gå inn på Info-siden ved hjelp av navigasjonsknappen.

løft av høyttalende programmert 
anropstast

taste nummeret 
direkte

Når du vil foreta et eksternt anrop, tast tilgangskoden til 
linjen før abonnentens nummer.

løft av høyttalende trykk tasten som er tilknyttet symbolet 
innkommende anrop

oppringing av sist slåtte 
nummer

abonnenten er opptatt.

legge på

følg instruksjonene som 
vises på skjermen

trykk tasten som hører til symbolet 
sjekk tale- eller tekstmeldinger

info.

eller eller eller
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 Viderekople anropene

 Viderekople anrop til et annet telefonnummer

 Viderekople anropene til talepostkassen

 Opphev alle viderekoplinger når du kommer tilbake

 Telefonlister

 Foreta anrop til abonnent via navn

 Programmere ringetastene 

 Ringe med programmerte ringetaster 

trykk tasten som hører til 
viderekoblingen som skal 

programmeres (umiddelbart, 
melding, ikke forstyrr, …).

slå 
nummeret 

til 
mottakeren

trykk ok-tasten hvis 
programmeringen ikke 
registreres automatisk

trykk tasten som hører til 
symbolet viderekobling 

ved talemelding

trykk ok-tasten hvis 
programmeringen ikke 
registreres automatisk

om nødvendig, bekreft 
at viderekoblingen er 

slettet

trykk tasten som er tilknyttet 
symbolet oppheving eller 

deaktivering av viderekobling

tast inn navnets 
første bokstaver

velg navnet i listen som 
vises

anrope abonnenten

velg navnet i listen som 
vises

anrope abonnenten

følg instruksjonene 
som vises på 

skjermen.

trykk en ringetast eller en programmerbar tast 
(f1eller f2) direkte eller via    "i"  tasten

gå inn på pers.-siden 
ved hjelp av 
navigasjonsknappen

finn abonnenten blant de 
programmerbare ringetastene

foreta anrop til ønsket 
abonnent
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Helene 

 Samtale pågår

 Overføre med tonesignalering
Enkelte ganger vil du måtte overføre koder med tonesignalering mens en samtale pågår, 
feks når det gjelder et talemeldingssenter, et automatisk sentralbord eller en telefonsvarer 
som du konsulterer på avstand. Funksjonen oppheves automatisk når anropet avsluttes.

 Anrop til en annen abonnent
For å anrope en annen abonnent mens en samtale pågår.

 Overføre et anrop
For å overføre abonnenten til et annet telefonapparat mens du snakker i telefonen.

 Samtale med to abonnenter samtidig (konferanse)
Du er i en samtale mens en annen er satt på venting.

 Garanti og betingelser

Dette dokumentet beskriver tjenestene som tilbys på telefonene Alcatel 4028 - 4029 når de er koblet  
til et Alcatel OmniPCX Office- eller Alcatel OmniPCX Enterprise-system. Hvis du vil vite mer, kan du  
se brukerhåndboken for telefonapparatet 4028 (IP-telefon) eller 4029 (digitaltelefon). Ta kontakt 
med installatøren din.
Advarsel¡ La aldri telefonapparatet komme i kontakt med vann. Du kan imidlertid bruke en myk, lett 
fuktet klut til rengjøring av apparatet. Bruk aldri oppløsningsmidler (trikloretylen, aceton, osv.) som kan 
skade plastoverflatene på apparatet. Sprøyt aldri rengjøringsprodukter på apparatet 
Telefonrøret kan tiltrekke seg metallgjenstander som kan være skadelige for øret.

Tekstene er ikke kontraktfestet og kan bli endret. Enkelte funksjoner på telefonen forutsetter 
konfigurasjon av systemet og aktivering av en programvarenøkkel.

EC: undertegnede, Alcatel Business Systems, erklærer at produktet Alcatel 4028 - 4029 er antatt 
å oppfylle de vesentlige krav i det Europeiske Parlaments og Rådets Direktiv 1999/5/CE. 
Installatøren kan skaffe deg en kopi av originalen av denne overensstemmelseserklæringen.

Alcatel Business Systems forbeholder seg retten til uten varsel å endre karakteristikk, utseende og/eller 
funksjonalitet på sine produkter i kundenes interesse. Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Alle 
rettigheter er forbeholdt.

samtale pågår for å aktivere

den første 
abonnenten settes 

på venting

taste 
nummeret 
direkte

taste 
nummeret

nr. til den andre 
telefonen

samtale med tre 
deltakere samtidig 

(konferanse)

oppheve konferansen og få den 
første abonnenten tilbake

avslutte samtalen 
med begge 

abonnentene

Paul
i samtale

¤DTMF 
eller

Tonesign. 
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