Lampje
Handset (er is ook een
Bluetooth® draadloos toestel
beschikbaar voor de IP Touch
8068 telefoon)

 Knipperend blauw: inkomend gesprek
 Knippert oranje: alarm

Homepages
Bevat verschillende lijnen en pagina's met informatie over
gesprekken en de functies die toegankelijk zijn door te drukken op
de toetsen die gekoppeld zijn aan de labels op de display (10
toetsen voor 8068/38/39 telefoons en 6 toetsen voor de 8028/29
telefoons).
 Pagina menu: Hier vindt u alle functies en toepassingen die met
behulp van de toetsen bij de labels kunnen worden gebruikt.
 Pagina pers. : Hier vindt u de lijn- en oproeptoetsen die direct
kunnen worden geprogrammeerd.
 Pagina info : Hier vindt u alle informatie over de telefoon en de
staat van de functies: naam, telefoonnummer, aantal
berichten, status van de doorschakeling, vergaderoproep,
enzovoort.
 Pictogram doorschakeling: Wanneer u op de toets bij dit
pictogram drukt, kunt u de doorschakelfunctie programmeren
of wijzigen.

Een 3,5 mm headsetaansluiting
Functietoetsen
Een verstelbare en
stabiele voet
Alfabetisch toetsenbord
Navigatie

Functietoetsen
Micro uit en intercom.
Volume voor handsfree, toestel of headset. Het schermcontrast instellen.
Audioservices (handenvrij, handset of headset).
 Programmeerbare toetsen (F1 en F2 toetsen): Het indicatielampje brandt
als de bij de toets behorende functie is geactiveerd. Er kan een service of
een rechtstreekse oproep gekoppeld zijn aan deze toetsen.
 Voorgeprogrammeerde functietoetsen zijn uitgeschakeld in de ‘safe’modus.
De F1-toets en de F2-toets zijn programmeerbare toetsen.
Toets nummerherhaling: Om de functie 'Nummerherhaling' te starten.
Informatietoets: Hiermee krijgt u informatie over de functies van de pagina
“Menu“ en voor het programmeren van de toetsen van de pagina “Pers.“.
Via de toets Berichten komt u bij de verschillende berichtenservices. Deze
toets brandt wanneer u een nieuwe voicemail, tekstbericht of terugbeloproep
hebt ontvangen.
Knop Handsfree Om op te bellen of een oproep te beantwoorden zonder de
hoorn van de haak te nemen.
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Alcatel-Lucent 8068/8038/8028/8039/8029 Premium DeskPhone

 OK-toets: Hiermee kunt u tijdens het programmeren en configureren de
verschillende keuzen en suggesties valideren.
 Navigatietoets links-rechts: Wordt gebruikt om van de ene pagina naar de
andere te gaan en informatie weer te geven over huidige gesprekken
(oproep bezig, oproep in wacht, inkomende oproep).
 Navigatietoets omhoog-omlaag: Hiermee kunt u door een pagina bladeren.
 Gebruik deze knop om terug te keren naar de vorige stap
 Gebruik deze toets om terug te keren naar het beginscherm (lang
indrukken)
Statusiconen / Gespreksiconen
Headset aangesloten

Pictogram 'Inkomende oproep'

Toestel vergrendeld

Pictogram 'bezig met oproep'

Afspraak geprogrammeerd

Pictogram 'bellen'

Alfabetisch toetsenbord

Add-on module

Toetsen voor bewegen van
cursor (links, rechts, omhoog
en omlaag).

De 8028 Premium Deskphone heeft 4
programmeerbare toetsen met LED's en papieren
labels.
De functies van de telefoon kunnen worden
uitgebreid met de Premium Add-on 10- and40-key
modules of de Premium Smart display 14-key
module.

AFSLUIT-knop Om een gesprek te beëindigen.
Bluetooth® draadloos toestel (8068 Premium DeskPhone)
Hoorn opnemen/hoorn ophangen

Volume/geheim:
 Druk kort op de toets om het geluidsniveau van de
hoorn aan te passen (3 niveaus)
 Druk de toets lang in om ervoor te zorgen dat uw
contactpersoon u niet meer hoort

Caps lock: om tekst in
hoofdletters te schrijven.
Alt-toets: voor de purperen
tekens en functies.
Enter-toets: voor het valideren
van bewerkte tekst.
Backspace-toets: voor het
verwijderen van een teken in
een invoervakje.

Gebruikershandleiding

Opbellen

 Kies het nummer rechtstreeks of kies het nummer na het
indrukken van een lijntoets (een toetstelefoon met de hoor
van de haak of Bluetooth-handset, toets voor
speakermodus)

Bellen op naam (Bedrijfstelefoongids)
 RCE - Voer de eerste letters van de naam van het
contract in en volg vervolgens de instructies op het
scherm.
 OTCT - Voer de naam, de achternaam/voornaam of
initialen van het contact in en volg vervolgens de
instructies op het scherm.

Een oproep aannemen

 Neem de hoorn van de haak, gebruik een toetstelefoon met
de hoorn van de haak (of een Bluetooth-handset), gebruik
de speakermodus of druk op de toets bij het pictogram
Inkomend gesprek

Oproep negeren / Het gesprek beëindigen
Laatst gekozen nummer (H)
 Lang drukken om de lijst met de laatste 10
gebelde nummers te openen
 Kort drukken om het laatst getoetste nummer
te bellen

Een terugbelverzoek doen voor een bezet
toestel
 Terugbelverzoek

Een gesprek in de wacht zetten
 Wachtst.

DTMF-signalen versturen

 TDKzenden (RCE), DTMF verzend. (OTCT)
 Nummers versturen

Dempen
Interfonie

 De oproep wordt automatisch beantwoord door
de telefoon.
 Voordat de lijn wordt opgenomen hoort u een
opeenvolging van specifieke pieptonen.

enterprise.alcatel-lucent.com
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Alle functies zijn beschreven voor OmniPCX Office en OmniPCX Enterprise systemen. Indien een functie anders werkt op elk systeem, wordt het twee keer beschreven. . Het label op
de telefoon hangt af van het type telefoon. Deze gids beschrijft de labels voor 8068/38/39 telefoons plus 8028/29 telefoonlabels tussen haakjes (indien verschillend).

Een tweede gesprek aangaan tijdens een
huidig gesprek
 Nieuwe opr

Een tweede oproep beantwoorden tijdens
een gesprek

 Druk op de toets die aan inkomende gesprekken
is gekoppeld

Schakelen tussen gesprekken
(Schakelfunctie)

Niet storen

Uw tweede gesprek annuleren en het
eerste herstellen:

Tekstberichten verzenden

 Druk op de toets gekoppeld aan het
doorschakel-pictogram
 DND (DND)

 Druk op de toets die aan gesprekken in de wacht
is gekoppeld






 U herneemt automatisch de eerste oproep

Doorverbinden van een gesprek

 U bent in gesprek met een beller
 Een tweede contact bellen
 De oproep doorschakelen

Tekstberichten lezen

Confer.

 Het eerste contact bellen
 Het tweede contact bellen
 Vergadering (Verg.)

Bellen via geprogrammeerde
oproeptoetsen

 Druk op de gewenste geprogrammeerde
oproeptoets

 Bericht
 Tekstlezen

Pers.

Informatie over de telefoon

Info

De telefoon
vergrendelen/ontgrendelen

Menu

 Slot

De geprogrammeerde toets wijzigen

 Druk op de geprogrammeerde toets die u wilt
wijzigen
 Volg de instructies op de display

Wis een geprogrammeerde toets





Makro1 Toetsen (RCE)
Makro1 Telefoon Progr.toets (OTCT)
Selecteer de toets die u wilt wissen
Volg de instructies op de display

Pers.

Geluidsvolume aanpassen
Selecteer uw taal.
 Makro1 Opties Taal (RCE)
 Instellingen Telefoon Taal (OTCT)

Menu

Voicemailberichten beluisteren

 Makro1 Telefoon Beltoon
 Pas de beltoon aan via de volgende
menu's: Melodie, Stil, Pieptonen, Volume,
etc.

Menu

Het schermcontrast instellen
 Makro1

Telefoonnr.:

Contrast

Menu

Menu

Het password van het toestel wijzigen
 Makro1 Opties Wachtwoord (RCE)
 Instellingen Telefoon Wachtwoord
(OTCT)

Oproepen doorschakelen naar voicemail
 Druk op de toets gekoppeld aan het
doorschakel-pictogram
 Direct»VM
 Druk op de toets die gekoppeld is aan de
vereiste doorstuurmethode

Menu

Kies de beltoon

Programmeren van uw persoonlijke
begroeting

 Makro1
 Postbus
 U kunt de begroeting beluisteren, de begroeting
aanpassen en de standaard begroeting instellen

Bericht
Tekstzenden
Typ het bestemmingsnummer
Selecteer het type te versturen bericht
(Vast Bericht, Nieuw Bericht, etc.)

Menu

Startpagina

Doorschakelen annuleren

 Druk op de toets gekoppeld aan het
doorschakel-pictogram
 Volgst.annul

Gerelateerde documentatie - Deze veiligheidsinstructies, juridische informatie en gebruikersdocumentatie zijn in andere talen beschikbaar op de volgende website .
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 Makro1 Opties Homepage (RCE)
 Instellingen Telefoon Homepage
(OTCT)
 Selecteer de standaardpagina

Menu

