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Kullanım kılavuzu

Tanıtım
Alcatel-Lucent Enterprise masa telefonunu seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu belge, bir OmniPCX Enterprise sistemiyle bağlantılı olarak aşağıdaki masa telefonları tarafından 
sunulan hizmetleri açıklar.

• ALE-30h Temel Masa Telefonu (ALE-30h).
• ALE-20h Temel Masa Telefonu (ALE-20h).
• ALE-20 Temel Masa Telefonu (ALE-20).

Bu masa telefonları, Essential DeskPhone serisinin bir parçasıdır.

Essential DeskPhone serisi, kompakt tasarımı ve sezgisel navigasyonu sayesinde Alcatel-Lucent Enterprise 
(ALE) çözümleriyle zengin bir iletişim deneyimi sağlar. Bu modeller, daha etkili iletişim için gelişmiş 
ergonomik özellikler sunar.

Ahizeden veya hoparlörden IP modunda geniş bant ses kalitesinin keyfini çıkarın (Dijital modda dar 
bant). Bu teknoloji olağanüstü iletişim kalitesi sağlar. Programlanabilir tuşlar ve sezgisel gezinme, 
kullanıcı deneyimini basitleştirir.

Bu telefonlar, şirket içi PBX'ten Alcatel-Lucent Enterprise sunucularında evde veya ofiste bulut dağıtımına 
kadar herhangi bir iş ortamında konuşlandırılabilir.

ALE-20h ve ALE-30h hibrit telefonlardır. Tek bir Dijital veya Hızlı Ethernet bağlantı noktası aracılığıyla aynı ağ 
arabirimi üzerinde dijital ve IP modu sunar ve mevcut altyapınızdan yararlanmanıza olanak tanır. Hibrit Telefon, 
Dijitalden IP ağına sorunsuz bir şekilde geçebilir ve böylece ALE Masaüstü Telefon yatırımınızı korur. Power Over 
Digital Line veya Power Over Ethernet ile veya ayrıca satılan harici bir güç kaynağı bağlanarak çalıştırılabilirler.

ALE-20, 2 RJ-45 Gigabit Ethernet bağlantı noktası içeren bir IP telefonudur. Power Over Ethernet ile 
veya ayrıca satılan harici bir güç kaynağı bağlanarak çalıştırılabilir.

Görüntülenen etiketler ve simgeler, masa telefonunuzun modeline bağlıdır. İlgili özellik telefon 
sisteminizde yapılandırılmamışsa etiket görüntülenmez. Ekranın boyutuna bağlı olarak bazı etiketler 
kesilebilir.Tüm etiketler renkli olarak görüntülenir ve italik yazılır. Bu simge, yapmanız veya seçmeniz 
gereken bir dizi eylemi veya etiketi açıklar: .
Bu simge, bir eylemin sonucunu açıklar: .
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1 Telefonunuzu tanıma
1.1 ALE-30h Temel Masa Telefonu
Bu telefon, hibrit modellerin bir parçasıdır ve tek bir Dijital veya Hızlı Ethernet bağlantı noktası aracılığıyla aynı 
ağ arabirimi üzerinde dijital veya IP modu sunar. 2x5 ayrılmış yazılım tuşlarıyla ilişkili geniş renkli ekranı ve 
sezgisel gezinme tuşlarıyla, masa telefonunuz, tam çift yönlü eller serbest modunda veya ergonomik ahizeyi 
kullanırken (IP modunda geniş bant, Dijitalde dar bant) telefon görüşmeleri için yüksek ses kalitesi sağlar. 
modu). Yeni bir alfabetik klavye veya renkli 2x10 tuşlu genişletme modülü bağlayarak deneyiminizi 
geliştirebilirsiniz. ALE-30h, şirketinizde ister IP modunda ister Dijital modda ofisinizde veya IP modunda uzaktan 
çalışma için evde kullanılabilir.

1.1.1 Telefon açıklaması

1 3.5 inç renkli ekran.
2 2 x 5 bağlama duyarlı yapılandırılabilir yazılım anahtarı.
3 Kalıcı özellik tuşları: telefonun ana özelliklerine hızlı erişim.
4 Programlanabilir tuşlar veya önceden tanımlanmış tuşlar(1).

5 Alfanümerik tuş.
Durum Led göstergesi / Ortam ışığı sensörü Yanıp 
sönen mavi: varsayılan gelen aramalar.
Yanıp sönen turuncu (yönetici/asistan): asistan olarak, yöneticinin gelen araması. Yanıp 
sönen mor (süpervizör): süpervizör olarak, denetlenen kişinin gelen araması.

6

7 Navigasyon.
8 Kablolu ahize (IP modunda geniş bant, Dijital modda dar bant).
9 hoparlör.

10 Mikrofon.
11 USB-A konektörü.
12 2 derece ayarlanabilir ayak (55°,40°).

(1)bu önceden tanımlanmış anahtarlar sisteme ve ülkelere göre değişir, sisteminiz hakkında daha fazla bilgi için 
kurulumcunuzla iletişime geçin (örneğin Amerika Birleşik Devletleri için yapılandırma).

8AL91433ENAAed01 7 /72



Kullanım kılavuzu

1.2 ALE-20h Temel Masa Telefonu / ALE-20 Temel Masa Telefonu
ALE-20h Essential DeskPhone, hibrit modellerin bir parçasıdır ve tek bir Dijital veya Hızlı Ethernet portu üzerinden 
aynı ağ arayüzü üzerinde dijital veya IP modu sunar. ALE-30h'nin uygun maliyetli bir versiyonudur. ALE-20 Essential 
DeskPhone, IP modellerinin bir parçasıdır ve çift Gigabit Ethernet bağlantı noktası sağlar.
2x3 ayrılmış yazılım tuşları ve sezgisel gezinme tuşlarıyla ilişkili net bir monokrom ekrana ek olarak, bu 
masa telefonları, tam çift yönlü eller serbest modunda veya ergonomik ahizeyi kullanırken (IP modunda 
geniş bant, dar bant girişte) telefon görüşmeleri için yüksek ses kalitesi sağlar. Dijital mod). ALE-20h ve 
ALE-20, şirketinizde ofisinizde veya evinizde IP modunda uzaktan çalışma için kullanılabilir. ALE-20h 
ofisinizde Dijital modda da kullanılabilir.

1.2.1 Telefon açıklaması

1 2.8 inç tek renkli arkadan aydınlatmalı ekran.

2 2 x 3 bağlama duyarlı yapılandırılabilir yazılım anahtarı.

3 Kalıcı özellik tuşları: telefonun ana özelliklerine hızlı erişim.
4 Programlanabilir tuşlar veya önceden tanımlanmış tuşlar(1).

5 Alfanümerik tuş.
Durum Led göstergesi / Ortam ışığı sensörü Yanıp 
sönen mavi: varsayılan gelen aramalar.
Yanıp sönen turuncu (yönetici/asistan): asistan olarak, yöneticinin gelen araması. Yanıp 
sönen mor (süpervizör): süpervizör olarak, denetlenen kişinin gelen araması.

6

7 Navigasyon.
8 Kablolu ahize (IP modunda geniş bant, Dijital modda dar bant).
9 hoparlör.

10 Mikrofon.
11 USB-A konektörü.
12 2 derece ayarlanabilir ayak (55°,40°).

(1)bu önceden tanımlanmış anahtarlar sisteme ve ülkelere göre değişir, sisteminiz hakkında daha fazla bilgi için 
kurulumcunuzla iletişime geçin (örneğin Amerika Birleşik Devletleri için yapılandırma).
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1.3 Kutudan Çıkarma

Ahize 2 derece ayarlanabilir ayak

masa telefonu

Güvenlik ve düzenleyici
TalimatlarAhize kablosu

1.4 Masa telefonunuzu kurun
1.4.1 Ayağı takın

Ayağı telefonun arkasındaki bölmesine klipsleyin. Masa telefonunuz 2 derecelik bir ayak sağlar. Ayağı 
telefona sokma şeklinize bağlı olarak, masa telefonunuzun açısı farklı olacaktır: 55° veya 40°. Ayağın üst 
kısmında (yüz yukarı) belirtilen açı, telefonun ayağı yerleştirdikten sonra sahip olacağı açıya karşılık gelir.

A B

40°/55°

Ayağın klipsini açmak için, telefondan ayrılana kadar düz bir şekilde geri çekin.
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1.4.2 Konforlu kablolu bir ahize kurun

Telefonunuza bağlı bir ahize verilir.

Değiştirmeniz gerekiyorsa:

• Kablolu ahizeyi uygun konektöre takın (bkz. bölüm: 
Konektörlerin tanımı.).

• Kabloyu bu amaca yönelik bölmeye doğru şekilde 
yerleştirdiğinizden emin olun.

1.4.3 Cihazı bağlayın

Lütfen önce güvenlik talimatlarını okuyun.

Ahize bağlı değilse bağlayın (telefonunuz genellikle bağlı olarak sağlanır).

Klavyeyi telefonun RJ9 konektörüne bağlayın (ALE-10 Klavye - isteğe bağlı - ayrıca satılır). 
Manyetik alfabetik klavye yalnızca ALE-30h Essential DeskPhone için mevcuttur.

ALE-30h ve ALE-20h Essential DeskPhone, bir IP ağına veya Dijital ağa bağlanabilir. Klavyeyi 
telefonun RJ9 konektörüne, masa telefonunu IP hattına veya Dijital hatta (UA) RJ45 
konektörüne bağlayın. Masaüstü telefon, bağlı ağ ile ilgili olarak IP modunda veya Dijital 
(UA) modunda otomatik olarak başlar.
Masa telefonunuz PoE (Ethernet Üzerinden Güç) veya PoDL (Dijital Hat Üzerinden Güç) 
tarafından desteklenmiyorsa, USB-C güç adaptörünü (ayrı satılır) takmanız gerekir.
Dijital modda, bir genişletme modülünü takarken yerel USB-C Güç Adaptörü zorunludur.

Güç adaptörü ayrı satılır. Daha fazla bilgi için kurulumcunuz veya yöneticinizle 
iletişime geçin.

Daha fazla ayrıntı için lütfen şu bölüme bakın: Konektörlerin açıklaması.

1.4.4 İlk çalıştırma

Masaüstü telefon, bağlı şebekeye göre IP modunda (IP ağı) veya Dijital modda (UA) başlar.

Masa telefonunuz bir UA hattı algılarsa, sistem tarafından önyükleme yapılıncaya kadar düşük güç modunda kalır 
(üstteki LED mor yanıp söner). Telefon düşük güç modunda kalırsa, bir güç adaptörü takmanız gerekir.
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1.5 Konektörlerin açıklaması
Telefon uzantılarına izin vermek için çeşitli bağlantılar. Sahip olduğunuz konektörlerin türü telefonunuza bağlıdır.

ALE-30h Essential DeskPhone 
ALE-20h Essential DeskPhone ALE-20 Temel Masa Telefonu

ALE-30h ALE-20h ALE-20

Evrensel Seri Veri Yolu (USB-C) bağlacı Bu 
bağlaç aşağıdakiler için kullanılır:

1 • USB-C güç adaptörünü bağlayın.

• Bir USB-C kulaklık bağlayın. (1) (1) (1)

Dijital hat (RJ45)
10/100 Hızlı Ethernet konektörü (LAN).

(2) (2)

2
Kurumsal ağa 10/100/1000 Mbps Ethernet konektörleri 
(LAN - RJ45) -
PC'ye 10/100/1000 Mbps Ethernet konektörleri (RJ45).

3 RJ9 kablolu ahize veya kulaklık konektörü.

manyetik alfanümerik klavye konektörü (RJ 9): ALE-10 Klavye.4 (3) (3) (3)

Evrensel Seri Veri Yolu (USB-a) konektörü. Bu 

konektör şunlar için kullanılır:

• Bir USB-A kulaklık.
• Bir eklenti modülü.

5 (4) (4)

• Bakım için bir USB-A anahtarı (örneğin, USB anahtarı aracılığıyla 
manuel yazılım yükseltmesi).

(1)Bağlantı noktası telefona güç sağlamak için kullanılmıyorsa bir kulaklık bağlayabilirsiniz.(2)Telefonunuz, onu IP 
ağına veya Dijital hatta bağlamak için yalnızca bir RJ45 bağlantı noktası ile donatılmıştır.(3)Bu konektör hata 
ayıklama için kullanılır (ALE-30h için klavyenin fişinin çekilmesi gerekir).(4)Dijital modda, bir genişletme modülünü 
takarken yerel USB-C Güç Adaptörü zorunludur.

Lütfen IP veya Dijital modda (RJ11 değil) ağ kablosu için bir RJ45 konektörü kullandığınızdan emin olun, aksi takdirde 
konektöre zarar verme riskiniz vardır.
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1.6 Ana ekranlar ve gezinme tuşları
1.6.1 Karşılama ekranları

Telefonunuzun tüm özelliklerine bu ekranlardan erişebilirsiniz. Varsayılan ekran, gezinme tuşlarıyla 
ekranın üst kısmındaki ilgili sekmeyi seçerek erişebileceğiniz üç sayfaya sahiptir. Seçilen sayfa vurgulanır. 
Varsayılan sayfalar, sisteminizde kurulu ve/veya yapılandırılan diğer uygulamalarla (örneğin ACD) 
genişletilebilir.

• Menü sayfasıMenü
İstenen özelliğin veya uygulamanın yazılım tuşu seçilerek erişilebilen tüm özellikleri ve uygulamaları 
içerir. Bu sayfadan, zil sesi seviyesini ayarlamak, randevu saatini programlamak, terminali kilitlemek, 
görüntülenen varsayılan sayfayı tanımlamak, sesli postayı yapılandırmak ve son numaralardan birini 
geri arama veya aramaları dinleme gibi telefon işlevlerine erişmek mümkündür. .

• kişisel sayfakişisel
Çağrı hattı tuşlarını (çağrıların denetlenmesini sağlar) ve programlanabilir arama tuşlarını içerir.

• bilgi sayfasıBilgi
Telefon ve fonksiyonlarının durumu hakkında bilgiler içerir: isim, telefon numarası, mesaj sayısı 
(arama kaydı olayları, metin mesajları ve sesli mesajlar dahil), transfer durumu, randevu 
hatırlatıcısı, vb.

• /
Bu simgenin yanındaki tuşa basmak, aktarım işlevini programlamanıza veya değiştirmenize olanak tanır.

• İlgili özelliği seçmek için etiketin önündeki tuşa basın.
• Etkinleştirmek için yazılım tuşunun önündeki programlanmış tuşa basın (bir kişiyi arayın, bir numaraya 

yönlendirin, ...).

Yönlendirme simgesi (simge telefonun modeline göre değişir)

1.6.1.1 Telefonda varsayılan olarak görüntülenen sayfayı seçin
Bu özellik sistem yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse yöneticinize başvurun.

• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Ayarlar Telefon Ana Sayfası
• Varsayılan sayfayı seçin (Menü, Kişisel, Bilgi, son ziyaret edilen sayfa…).

•
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1.6.1.2 Açıklama

1 Üst çubuk (tarih, saat, durum simgeleri, kullanıcı dinamik durumu)

2 İlgili sekmeyi seçerek sayfayı görüntüleyin.
İleri simgesi.
Yönlendirme simgesiyle ilişkili tuşa basarak arama yönlendirmenizi yönetin.3

• / Sabit ok: yönlendirme etkin değil.
Deriye göre yanıp sönen veya dönen ok: yönlendirme• /

Aktif.
4 Programlanabilir tuşlar: seçilen sayfaya bağlı olarak kullanılabilen menüler ve eylemler.

Tamam tuşu:

Programlama veya yapılandırma sırasında seçimlerinizi ve seçeneklerinizi doğrulamak için bu anahtarı kullanın.

Bekleme durumunda, arka ışığı açmak/kapatmak için ok tuşuna basın.

Sol-sağ gezgin:
Boş durumda, bir sayfadan diğerine geçmek için bu tuşu kullanın. Görüşmede, mevcut aramaların sekmeleri 
(devam eden arama, beklemedeki aramalar, gelen arama) arasında gezinmek için bu tuşu kullanın. Metin 
sürümünde, metin kutusuna gitmek için bu tuşu kullanın.

Yukarı-aşağı gezgini:
Bir sayfanın içeriğini kaydırmak için kullanılır.

Geri/Çıkış tuşu:
Önceki adıma geri dönmek için bu tuşu kullanın. Ana sayfaya geri dönmek için bu tuşu kullanın (uzun 
basın).
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1.6.2 Çağrı yönetimi ekranı

Çağrı yönetimi ekranı, mevcut çağrılarla ilgili tüm bilgileri görüntüler ve görüşme sırasında mevcut 
özelliklere erişmenizi sağlar.

1.6.2.1 Açıklama

1 Sekmeler: gelen arama simgesi, arama devam ediyor, arama beklemede, …

2 gelen aramanın bildirimi (açılır pencere)

ekran tuşları: arama durumuna bağlı olarak kullanılabilen eylemler (sunu ekranı 
görüntülenmediğinde)3

Sol-sağ gezgin:
Her sekme, durumu simgesiyle sembolize edilen bir aramaya karşılık gelir (devam eden, beklemedeki 
arama, yeni aramanın gelmesi). Bir arama devam ederken, beklemedeki aramalara veya gelen aramalara 
bakmak için sol-sağ gezgini kullanın.

Yukarı-aşağı gezgini:

Çağrı ekranda görüntülenirken tüm özelliklere erişilebilir. Bir sayfayı yukarı veya aşağı 
taşımak için Yukarı ve Aşağı oklarını kullanın. Bu işlevler (aktarma, konferans vb.) doğrudan 
danışılan aramanın durumuyla ilgilidir. Örneğin, devam eden veya bekleyen bir arama ile 
gelen bir arama arasında aktarma işlevi kullanılamaz.
Geri/Çıkış tuşu:

Ada göre arama gibi bazı işlevlere erişmek amacıyla konuşma sırasında ana ekrana geçmek 
için kullanın.

İlgili özelliği seçmek için etiketin önündeki tuşa basın.

Aramalar ayrıca Perso sayfasından da yönetilebilir.
Arama devam ederken Geri/Çıkış tuşuna basın ve Kişisel sayfasını görüntüleyin. Devam eden aramalar 
veya bekleyen aramalar farklı hat tuşlarında görüntülenir. Ardından, kişiyle ilişkili tuşa basarak seçtiğiniz 
kişiyle sohbet etmek mümkündür.
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1.7 Kullanıcı yerel menüsü

Kullanıcı yerel menüsünü açın: 'Menü' sayfasına ulaşınAyarlar Telefon Yerel Menü
Kullanıcı yerel menüsü, masa telefonunun çalışma moduna, IP veya Dijital (UA) moduna bağlıdır.

Görüntülemek-Setinizin görüntüsünü ayarlamak için bu menüyü kullanın:
• Parlaklık

Masaüstü telefonun, bağlı eklentinin ve masaüstü telefonun LED'lerinin ekranının parlaklığını 
ayarlayın ( ardışık presler).

• Ekran koruyucusu(1)

Telefon kullanılmadığında parlaklığın karartılmasından önceki gecikmeyi ayarlayın.
• Gelişmiş Düşük parlaklık(1)

Telefon kullanımda değilken parlaklık kısılır. Soluk parlaklığı ayarlayın.
(1)Yalnızca ALE-30h'de mevcuttur

Ses-Ortamınıza, bağlı cihazın türüne ve ses tercihlerinize göre ses uygunluğunu ayarlamak için bu menüyü 
kullanın:

• cihazlar
Masaüstü telefona bağlı veya entegre edilmiş tüm ses cihazlarını listeleyin. Tercih edilen ses 
cihazını seçin (bağlı veya entegre).

• İşitme cihazı
İşitme cihazı kullanıyorsanız bu seçeneği işaretleyin.

Hakkında-Masa telefonunuzun yazılım ve donanım sürümleri hakkında bilgi bulmak için bu menüyü kullanın. Masa 
telefonunuzun kullanım kılavuzunun bağlantısını veya Rainbow™ ana sayfasının bağlantısını almak için bu menüyü kullanın.

• Yazılım
Masa telefonunuzun yazılımıyla ilgili tüm bilgileri görüntüleyin.

• Donanım
Masa telefonunuzun donanımıyla ilgili tüm bilgileri görüntüleyin (model, PCMS Numarası, seri 
numarası, mac adresi, varsa Bluetooth® adresi).

• belgeler
Masa telefonunuzun belgelerine doğrudan erişmek için bir QR kodu görüntüleyin. QR kodunu 
tarayın ve URL'yi favori web tarayıcınızda açın.

• Gökkuşağı
Rainbow™ ana sayfasına doğrudan erişmek için bir QR kodu görüntüleyin. Rainbow, sizi iş 
çevrenize bağlayan bulut tabanlı işbirliği uygulamasıdır. QR kodunu tarayın ve URL'yi favori 
web tarayıcınızda açın.

Yapılandırma MMI (yalnızca IP modunda kullanılabilir)
Yönetici yapılandırmasına erişim (sistem yapılandırmasına bağlı olarak bu menüye erişmek için bir yönetici 
parolası istenir):

• IP adresi bilgileri:IP Parametreleri IP Durumu
• IP adresi ve DHCP yapılandırması:IP Parametreleri IP Yapılandırması
• Telefon hafızası:IP Parametreleri Hafızaları
• Kullanılan ağ (kablolu veya kablosuz):Ağ
• VPN yapılandırması:VPN
• Güvenlik:Güvenlik
• Yazılım bilgisi (sürüm, çalıştırma modu):Yazılım bilgileri
• Donanım bilgileri (MAC, CPU):donanım bilgileri
• Yazılım güncelleme modu:Yazılım bilgileri Ö

Ö

Güncelleme
Yazılım yükseltmesini etkinleştir: ağ (sistem) üzerinden yükseltme.
Şimdi USB'den yükseltin: masa telefonunu yeniden başlattığınızda yazılımı yükseltmek için bir USB 
sürücüsü kullanın.

• Fabrika yapılandırması:Varsayılan Sıfırlamayı Varsayılanlara Ayarla
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1.8 Durum simgeleri / Çağrı simgeleri

Telefonun belirli yapılandırmaları veya arama durumu hakkında bilgi veren simgeler ekranın üst 
çubuğunda görüntülenir.

Durum simgeleri

Ekranın boyutuna bağlı olarak, tüm durum simgeleri aynı anda görüntülenmeyebilir. Hangi 
simgelerin görüntüleneceği önceliklerine bağlıdır. Aşağıdaki simgeler, önceliklerine göre en 
yüksekten en düşüğe doğru listelenmiştir.

Sessiz mod.

telefon kilitli(1).

Kulaklık bağlandı.
Ahizesiz bağlantı

Randevu programlandı.

Şifreli sinyal simgesi.

Wi-Fi (gelecekte kullanım)

(1)veya sisteme göre operatör 'kısıtlı mod'.

Çağrı simgeleri

Gelen arama simgesi.

Arama devam ediyor simgesi.

Çağrı tutma simgesi.

Kişiniz konuşmayı sonlandırdı.
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1.9 Kalıcı özellik tuşları
Bu bölüm, masa telefonunuzda bulunan tüm kalıcı özellik tuşlarını görüntüler. Tuş takımının etrafında 
bulunurlar.

•
•

Arama tuşunu alın - bekleme modunda - gelen arama (çalma) sırasında kısa basın. Yeniden arama 
tuşu: 'Tekrar arama' özelliğine erişmek için (bekleme durumunda kısa/uzun basın).

• Gelen bir aramayı alırken sessiz çalma.
• Aramayı sonlandırın (Kapat).
• ana sayfaya dönün.
• Sessiz tuşu

Bir arama sırasında, kişinizin sizi duymasını durdurmak için bu tuşa basın. Etkinleştirildiğinde tuş mavi renkte 
yanıp söner.
interfoni tuşu
Boştayken, telefonu interfon moduna geçirmek için bu tuşa basın. Bir çağrı aldığınızda, telefon 
otomatik olarak kapanır ve doğrudan eller serbest moduna geçersiniz. Etkinleştirildiğinde, bu tuş 
mavi yanar.

özelliği yönetici tarafından devre dışı bırakılabilir.

•

T
• Mesajlaşma portalına (arama kaydı, sesli mesajlar ve metin mesajları) erişmek için mesajlaşma 

tuşu. Arama kaydında yeni bir sesli mesaj, yeni bir anlık mesaj veya yeni bir olay gibi yeni bir olay 
olduğunda bu tuş mavi renkte yanıp söner ve tüm olaylar onaylanana veya silinene kadar yanık 
kalır. Tuş, tüm olaylar onaylanana veya silinene kadar yanık kalır.

• Bu tuşa basmak, eller serbest modunda gelen bir aramayı yanıtlar (etkinleştirildiğinde tuş mavi yanar). 
Bir arama devam ederken, bu tuşa basıldığında eller serbest modundan kulaklık veya ahize moduna 
geçiş yapılır. Ahize veya kulaklık aracılığıyla bir arama devam ederken uzun bir basış hoparlörü 
etkinleştirir.

• Sesi açın (çalma veya arama durumu).
• Parlaklığı artırın (bekleme durumu)(1).
• Kontrastı artırın (boş durum)(2) (3).

ardışık
presler

•
•
•

Sesi kısın (çalma veya arama durumu). 
Parlaklığı azalt (bekleme durumu)(1). Kontrastı 
azalt (boş durum)(2) (3).

ardışık
presler

Aşağıdaki tuşlar sistem yapılandırmasına bağlıdır. 'abc' tuşu, alfabetik ve sayısal klavyeler arasında 
geçiş yapan bir tuş (alfanümerik tuş) veya telefona isteğe bağlı bir klavye zaten bağlıysa (ALE-30h) 
programlanabilir bir tuştur. F1 ve F2 tuşları programlanabilir tuşlardır.
Beklet, anahtarları aktar sisteme ve ülkelere göre değişir, sisteminiz hakkında daha fazla bilgi için kurulumcunuzla 
iletişime geçin (örneğin Amerika Birleşik Devletleri için Yapılandırma). Bu durumda F1 ve F2 artık programlanamaz.

• Programlanabilir tuş (F1). Tuşla ilişkili işlev etkinleştirildiğinde yanar (mavi). Bu tuşlarla bir 
servis veya doğrudan arama ilişkilendirilebilir.
Bir aramayı beklemeye alma / Beklemedeki aramayı geri alma. Bu özellik sistem 
yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse yöneticinize başvurun.

•

• Programlanabilir tuş (F2). Tuşla ilişkili işlev etkinleştirildiğinde mavi yanar. Bu tuşlarla bir 
servis veya doğrudan arama ilişkilendirilebilir.

• Aktar: aramayı başka bir numaraya aktarın. Bu özellik sistem yapılandırmasına 
bağlıdır. Gerekirse yöneticinize başvurun.

• alfanümerik anahtar
Alfabetik ve sayısal klavyeler arasında geçiş yapın. Etkinleştirildiğinde, tuş mavi yanar. 
ALE-30h'de isteğe bağlı bir klavye kullanılabilir. Bu durumda tuş programlanabilir F1 veya F2 
tuşları olarak programlanabilir.
programlanabilir tuş(1)(İsteğe bağlı klavye masa telefonuna bağlıysa). Tuşla ilişkili işlev 
etkinleştirildiğinde yanar (mavi). Bu tuşlarla bir servis veya doğrudan arama ilişkilendirilebilir.

•

(1)ALE-30h Essential DeskPhone için kullanılabilir.
(2)ALE-20h Essential DeskPhone için kullanılabilir.
(3)ALE-20 Essential DeskPhone için kullanılabilir.
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1.10 Alfanümerik klavye
Telefonunuz alfanümerik klavye ile donatılmıştır. Alfanümerik tuşa basarak numara 
çevirmek için sayısal klavye ve metin girmek için alfabetik klavye arasında geçiş 
yapabilirsiniz.
Bir metin bölgesindeyken bu tuşu seçerek alfabetik klavyeye geçebilirsiniz. 
Etkinleştirildiğinde, tuş mavi yanar.
Sayısal klavyeye geçmek için mavi yanan tuşu seçin (tuş kapanır).

ALE-30h DeskPhone ayrıca bir manyetik alfabetik tuş takımı ile donatılabilir: ALE-10 tuş takımı (ayrı 
satılır). Bu durumda, alfasayısal tuş devre dışı bırakılır. Bu nedenle özel anahtar programlanabilir.

• Alfabetik karakterleri girin.
Sayısal tuş takımında, art arda bastığınızda görüntüleyebileceğiniz harfler bulunur. Sayı dizideki 
son karakterdir. Bazı özel karakterler, tuşa art arda basılarak görüntülenebilir:

% $ / ~ & ( ) [ ] = *

@ #

Uzay | - _ 1

+ . , ; : \ ? ! < > 0

•
• İmleci metne taşımak için gezinme tuşlarını kullanın (ada göre arama özelliği dışında).
• Son girilen karakteri silmek için bu tuşu kullanın. Alfabetik mod kalır

Küçük harf modundan büyük harf moduna geçmek için '*' tuşunu basılı tutun ve bunun tersi de geçerlidir.

Aktif.

Kullanım durumları:

: '1' görüntülenir.

+ : 'boşluk' görüntülenir.

+ 3 ardışık basış: f' görüntülenir.

+ Uzun basın + 3 ardışık basış: 'F' görüntülenir.

+ 5 ardışık basış: ':' görüntülenir.
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2 Telefonunuzu kullanma
2.1 Bulunduğunuz terminali tanımlayın
Telefonunuzun numarası 'Bilgi' sayfasında görüntülenir.

2.2 Mesajlaşma portalı
Mesajlaşma portalı, arama kaydı, anlık mesajlaşma ve sesli mesajlar gibi özelliklere erişmenize ve bunları 
yönetmenize olanak tanır. Yeni bir olay (yeni günlük, yeni anlık mesaj veya yeni sesli mesaj) olduğunda mesaj tuşu 
kırmızı renkte yanıp söner.

2.2.1 Mesajlaşma portalına erişim

• Mesajlaşma portalına erişmek için mesaj tuşuna basın.

2.2.2 Çağrı kaydına danışma

Tüm cevaplanan ve cevaplanmayan gelen ve giden aramaları inceleyin

•
• Çağrı geçmişi

2.2.2.1 Tüm aramalara danışma
Tüm aramalar, arama türü hakkında bilgi veren bir simgeyle görüntülenir.

Giden aramaları cevapladı.

Cevapsız giden aramalar.

Gelen aramaları cevapladı.

Cevapsız gelen aramalar.

• Günlükte gezinmek için yukarı ve aşağı gezinme tuşunu kullanma (Birden fazla sayfa varsa).
• Listeden seçerek iletişim bilgilerini görüntüleyin. İsim, telefon numarası, tarih ve saat gibi 

bilgiler ekranda görüntülenir.
• Kişiyi aramayı veya günlüğü temizlemeyi 

seçebilirsiniz: ÖHatırlamak: kişiyi geri arayın. Ö
Silmek:girişi silin. ÖHepsini sil:tüm günlüğü silin.

2.2.2.2 Tüm arama günlüklerini sil
• Aşağıdakilerden birini kullanın:

ÖSimgeyle ilişkili tuşa basın:
ÖListeden seçerek iletişim bilgilerini görüntüleyin.

Hepsini sil
• Evet:onaylamak (Numara: İptal etmek). 

Tüm arama kayıtları silinir.

.
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2.3 Arama yapma
Aşağıdakilerden birini kullanın:

• Hedef numarayı çevirin. Eller serbest modu otomatik olarak etkinleştirilir.
• Ahizeyi çıkarın Hedef numarayı çevirin.
• Kulaklığın Ahizesiz tuşuna basın Hedef numarayı çevirin. Kulaklığınızda Off-

Ahizeyi kaldır/Ahizeyi kaldır tuşu, telefon tuşlarını kullanın ve kulaklıktaki sesi açın ( ) .

•
• Programlanmış hat tuşu (varsa).

Eller serbest Hedef numarayı çevirin.

• Ada göre çevir (alfabe defterine kişi adının ilk harflerini girin ve aramayı başlatmak için 
Tamam'a basın). Takılıysa manyetik alfabetik klavyeyi (ALE-10 klavye, yalnızca ALE-30h'de 
mevcuttur) kullanın veya masa telefonunuzun klavyesini alfabetik moda geçirmek için alfasayısal 
tuşa basın.

• Çağrı kaydından yeniden arama.

• Son numarayı tekrar ara / Aranan son numaralardan birini geri arayın (uzun basın).

Harici bir arama yapmak için, irtibat numaranızı çevirmeden önce dış hat erişim kodunu çevirin.

Dahili veya harici numara cevap vermiyorsa

• LS duyurusu(duyuru) 
kişiler).

• Geri çağırmak

• kısa mesaj
• sesli mesaj

Boş terminalin hoparlörüne bir mesaj yayınlayın (dahili

Meşgul bir terminale geri arama isteğinde 

bulunun. Yazılı bir mesaj gönderin.

Sesli mesaj gönderin.

Eller serbest modu yönetici tarafından devre dışı bırakılabilir.

2.4 Bir çağrı alma
Aramayı cevaplamak, telefonunuza bağlı ses cihazlarına bağlıdır: ahize, kulaklık, eller serbest, harici 
eller serbest veya hoparlör.
Aşağıdakilerden birini kullanın:

• Aramayı cevaplamak için ahizeyi kaldırın.

• Aramayı yanıtlamak için kulaklıktaki Ahizeyi Aç/Kapat tuşuna basın (yalnızca uyumlu kulaklıklarda 
bulunur).

• Veya Aramayı eller serbest modunda almak için 'hoparlör' tuşuna basın.

• Çağrı almakVeya Bağlıysa kulaklıkla veya eller serbest modunda aramayı yanıtlayın.

• Gelen arama simgesini seçin Bağlıysa, aramayı kulaklıkla veya elinizde yanıtlayın.
serbest mod.

• Aramayı bu cihazda eller serbest modunda almak için harici ahizesiz kullanımda özel hat tuşuna basın.

Eller serbest modu yönetici tarafından devre dışı bırakılabilir.
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2.5 Aramayı yoksay
Bir çağrı alındı:

• Aşağıdakilerden birini kullanın:

Ö
Ö

• Telefonunuz artık çalmıyor ancak arayan kişi zil sesini duymaya devam ediyor.

Ahizeyi kaldırma tuşuna basın. 

Sessiz

Yok saydıktan sonra da aramayı cevaplayabilirsiniz.

2.6 Ses modları arasında geçiş yapma
Görüşme sırasında, istediğiniz ses modu seçilene kadar hoparlör/eller serbest tuşuna basarak farklı ses 
modları (ahize, hoparlör, eller serbest veya bağlıysa kulaklık) arasında geçiş yapabilirsiniz.

görüntülenen:

yapılandırma. Aynı türde bir aksesuarı farklı bağlantı yöntemleriyle bağladıysanız (örneğin, bir USB eller 
serbest cihazı), ses geçişi için varsayılan cihaz kullanılır. Hoparlör veya eller serbest modu seçildiğinde 
tuş yanar.

. Bu özellik, bağlı cihazlara ve telefonda seçilen varsayılan cihaza bağlıdır.

Ahize ile konuşuyorsunuz, hoparlör/eller serbest tuşuna kısa basarak aşağıdaki ses modları 
arasında geçiş yapabilirsiniz:

Ahize Kısa basın Eller serbest Kısa basın Ahize

Kulaklıklı mikrofon seti (kulaklık veya kulaklık+hoparlör) ile konuşuyorsunuz, hoparlör/eller serbest 
tuşuna kısa basarak aşağıdaki ses modları arasında geçiş yapabilirsiniz:

kulaklık Kısa basın
al

ahize kapalı
kanca

Eller serbest Kısa basın kulaklık

kulaklık Ahize Kısa basın Eller serbest

Kulaklıklı mikrofon seti ile konuşuyorsunuz ve ahize kapanmıyor, hoparlör/eller serbest tuşuna kısa 
basarak aşağıdaki ses modları arasında geçiş yapabilirsiniz:

kulaklık Kısa basın Eller serbest Kısa basın Ahize

Sesi kulaklığa geçirmek için kulaklığın hat tuşuna basın.
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Görüşmedesiniz, hoparlör/eller serbest tuşuna uzun basarak hoparlöre geçebilirsiniz (Grup dinleme 
özelliği):

İçinde

konuşma
Devre dışı bırakmak

hoparlör
Uzun basma Hoparlör Uzun basma

Bir USB kulaklık bağlıysa, hoparlör (grup dinleme) devre dışı bırakılır ve sizi bilgilendirmek için (aşırı 
enerji tüketimini önlemek için) ekranda bir açılır pencere görüntülenir.

Her ses modu için, görüşme sırasında ses seviyesi tuşlarına basarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. 
Seviye sayısı ses moduna bağlıdır (ahize için 8 ve eller serbest ve hoparlör için kulaklık 10). Her bir ses 
modu için seçilen ses seviyesi gelecekteki konuşmalar için kaydedilecektir.

• Bir konuşma sırasında.
• Ses seviyesi tuşlarına basarak ses seviyesini ayarlayın.

Eller serbest modu yönetici tarafından devre dışı bırakılabilir.

2.7 Görüşme sırasında hoparlörü etkinleştirme (ahize kaldırılmış) - Grup 
dinleme özelliği

Ahizeyi veya kulaklığı kullanarak görüşme yaparken hoparlörü etkinleştirin veya devre dışı 
bırakın.

•
•

Hoparlörü etkinleştir (uzun basın)
Ses seviyesi tuşlarına basarak sesi ayarlayın (seviye sayısı: 10).

Tuş mavi yanıp sönüyor ( ) .

• Hoparlörü devre dışı bırakın (uzun basın) Anahtar artık yanmıyor ( ) .

Bir USB kulaklık bağlıysa, hoparlör (grup dinleme) devre dışı bırakılır ve sizi bilgilendirmek için (aşırı 
enerji tüketimini önlemek için) ekranda bir açılır pencere görüntülenir.

Eller serbest moduna geçmek için hoparlör tuşuna basıp bırakın (ışık sabit).

Eller serbest moduna geçin (kısa basın) Anahtar yanar ( ) .

2.8 İsme göre arama yapma (şirket rehberi)
Bu özellik sistem yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse yöneticinize başvurun.

: Setinizde manyetik klavye yoksa, harfleri girmek için alfanümerik klavyeyi kullanın. Alfanümerik 
tuşu seçerek klavyeyi alfabetik moda geçirmeniz gerekir. Etkinleştirildiğinde, tuşa karşılık gelen LED 
yanık kalır.

• Kişinizin adını girin: 'soyadı' veya 'baş harfleri' veya 'soyadı adı'.
• Arama kriterlerine uyan tüm kişileri istediğiniz arama türünü (soyadı, soyadı ve adı 

veya baş harfleri) seçin.
• Aşağıdakilerden birini kullanın: Ö

Ö
Ö

gösterimi

Sayfalar arasında gezinmek için gezinme tuşlarını 
kullanın. Aramak istediğiniz kişinin adını seçin.

Aramayı değiştirin.
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2.9 Programlanmış arama tuşlarınızla arama yapın (Kişi sayfası/F1 ve F2 
tuşları/Eklenti modülü)

Bir doğrudan arama tuşu programladıysanız, arama yapmak için onu seçin.

F1 ve F2 tuşları sistem yapılandırmasına bağlıdır.

2.10 Tekrar arama

• Aşağıdakilerden birini kullanın:

Ö (kısa basın)

Ö Son aranan numaranın tekrar aranması

Ö (uzun basma).
Son aranan 8 numaradan tekrar aranacak numarayı seçin.

Bu özelliğe menüden de erişebilirsiniz:

• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• tekrar arama listesiveyaEtkinlikler Yeniden Arama listesi

• Son aranan 8 numaradan tekrar aranacak numarayı seçin.

: Son aranan numaraların listesini silmek için çöp kutusu simgesine (veya ilgili tuşa) basın.

2.11 Geri arama istekleri
Geri arama isteğiniz olduğunda mesajlaşma tuşu yanıp söner.

•
• Geri Arama / xx Geri Aramalar

Geri arama isteğiniz olduğunda mesajlaşma tuşu yanıp söner.

• Birden fazla varsa listeden bir geri arama isteği seçin. Yalnızca bir geri arama isteği varsa, 
doğrudan görüntülenir. Listeye göz atmak için gezinme tuşlarını kullanın.

• kişiyi aramayı veya günlüğü temizlemeyi 
seçebilirsiniz: ÖHatırlamak: kişiyi geri arayın. Ö
Silmek: girişi silin. ÖHepsini sil:Tüm günlüğü silin.

Yalnızca bir geri arama isteği varsa, doğrudan görüntülenir.

: Geri arama istekleri listesini silmek için çöp kutusu simgesine (veya ilgili tuşa) basın.

2.12 Cevaplanmayan bir aramayı geri arama

2.12.1.1 Son arayan kişiyi geri arama
• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Olaylar
• son arayan Son arayan kişiyi geri arayın.
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2.12.1.2 Son arayanların listesi
• Aşağıdakilerden birini kullanın:

Ö
Cevaplanmayan arama / xx Cevaplanmayan 

aramalar Ö'Menü' sayfasına ulaşın.

Olaylar
• Çağrı türünü seçin: Ö

Ö
• Birden fazla varsa listeden bir ad veya numara seçin. Yalnızca bir ad veya numara varsa, doğrudan 

görüntülenir. Listeye göz atmak için gezinme tuşlarını kullanın.
• Hatırlamak

• Seçili öğeyi silmek için:Silmek

Cevaplanmayan dahili arama yok / xx Cevaplanmayan dahili aramalar 
Cevaplanmayan harici arama yok / xx Cevaplanmayan harici aramalar

2.12.1.3 Cevaplanmayan aramaların listesini silin
• Aşağıdakilerden birini kullanın:

Ö
Cevaplanmayan arama / xx Cevaplanmayan 

aramalar Ö'Menü' sayfasına ulaşın.

Olaylar
• Çağrı türünü seçin: Ö

Ö
• Aşağıdakilerden birini kullanın: Ö

Cevaplanmayan dahili arama yok / xx Cevaplanmayan dahili aramalar 
Cevaplanmayan harici arama yok / xx Cevaplanmayan harici aramalar

Bir giriş seçin
Hepsini sil

Ö Çöp kutusu simgesine (veya ilgili tuşa) basın.

2.13 Dahili numara meşgulse otomatik geri arama talep etme
Bu özellik, dahili kişiniz müsait olduğunda otomatik olarak geri aranmanızı sağlar.

• Ulaşmaya çalıştığınız dahili arayanın telefonu meşgul ve o kişinin müsait olur olmaz sizi aramasını 
istiyorsunuz.

• Geri çağırmakGeri arama isteği onaylandı.

• Ana sayfaya dönmek için.

Kişinizin seti boşsa veya set meşgulken beklemeye alınırsanız, otomatik geri arama kullanılamaz. Bu 
özellik sistemin konfigürasyonuna bağlıdır.

2.13.1 Otomatik geri aramayı iptal etme

• Sistem sizi geri aradığında telefonunuz çalar.
• Geri çağırmakGeri arama isteğinin iptali onaylandı.

Geri arama isteğini iptal etmek, ancak ulaşmaya çalıştığınız kişi hattı bıraktığında mümkündür.
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2.14 Dahili aramaları alma
Ahizeyi kaldırmadan bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Bir çağrı aldığınızda, otomatik olarak eller 
serbest modunda bağlanırsınız. Arayanın kimliği ekranda görüntülenir. Bu özellik sistem 
yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse yöneticinize başvurun.

Etkinleştirmek

• (boş durumda) Etkinleştirildiğinde, tuş mavi yanar.

Arayanınız telefonu kapattığında, interfon modu etkin kalır.

devre dışı bırakmak için

• (boş durumda) Anahtar kapanır.

Interphony, yönetici tarafından devre dışı bırakılabilir.

2.15 Kişinizin sizi duymaması için sessize alın
Kontağınızı duyabilirsiniz ama o sizi duyamaz:

2.15.1 Setten

• Bir konuşma sırasında.

• Mikrofonu devre dışı bırak Tuş mavi renkte yanıp sönüyor .

• Mikrofonu etkinleştir Sessiz tuşu artık yanıp sönmüyor .

2.15.2 Kulaklıktan

• Kulaklığın mikrofonunu devre dışı bırakmak veya görüşmeye devam etmek için varsa, kulaklığın sessiz 
tuşunu kullanın (yalnızca uyumlu kulaklıklarda bulunur).

2.16 DTMF sinyallerinin gönderilmesi

Bir konuşma sırasında bazen bir ses sunucusu, otomatik bir görevli veya uzaktan danışılan bir 
telesekreter gibi DTMF sinyalleri göndermeniz gerekir.

Bu özellik sistem yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse yöneticinize başvurun. Sistem yapılandırmasına 
bağlı olarak, DTMF varsayılan olarak etkinleştirilebilir.

DTMF, sisteminizde varsayılan olarak etkin değilse:

• Bir konuşma sırasında.
• Aşağıdakilerden birini kullanın: Ö

DTMF gönder
ÖYıldız tuşuna basın.

• DTMF kodunu girin.

Telefonu kapattığınızda işlev otomatik olarak iptal edilir.
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DTMF, sisteminizde varsayılan olarak etkinleştirilmişse:

• Bir konuşma sırasında.
• DTMF kodunu girin.

Sisteminizde DTMF varsayılan olarak etkinleştirilmişse, bir özelliğin kodunu girmeden önce DTMF'yi devre dışı bırakmanız gerekir:DTMF'yi 
devre dışı bırakın (DTMF'yi devre dışı bırakın).

2.17 Aramaları sesli mesaj servisinize yönlendirme

• Yönlendirme simgesini seçin (simge telefonunuza bağlıdır: / ).
• Imm ileri VM'ye (Imm ileri VM)Yönlendirme onaylandı (İleri simgesi canlandırılır:

/ ) .

• Ana sayfaya dönmek için.

2.18 Sesli posta kutunuza danışma
Mesaj tuşu yanıp sönerken yeni bir olay hakkında bilgilendirilirsiniz.

•
• Yeni sesli mesaj / x Yeni sesli mesajlar
• Kişisel kodunuzu girin Tarih, saat ve mesaj sıralaması ile birlikte gönderenin adını görüntüleyin.
• danışın(Gözden geçirmek):mesajı dinle.
• Mesajı dinlediğinizde, aşağıdakilerden birini yapın. Ö

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

tekrar oynat: mesajı 
tekrar oynat. Sil:mesajı sil.

Çağrı gönderen:mesajı göndereni geri ara.
İlet mesajı:mesajı başka bir kişiye iletin. Kaydetmek: 
mesajı kaydet

/Çıkış:istişareyi sonlandır.

2.19 Dahili bir kişiye metin mesajı gönderme
Bu özellik sistem yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse yöneticinize başvurun.

: Setinizde manyetik klavye yoksa, harfleri girmek için alfanümerik klavyeyi kullanın. Sayısal ve 
alfabetik klavye arasında geçiş yapmak için alfasayısal klavye tuşunu kullanın. Alfabetik moddayken, 
tuşa karşılık gelen LED yanık kalır.

•
• Metin postası /Yeni metin mesajı /Yeni metin mesajları
• Göndermek

• Aşağıdakilerden birini kullanın:

ÖMesajı almak için terminalin numarasını girin. ÖAdın ilk 
harflerini girin.

• Mesajın türünü seçin.

• Ana sayfaya dönmek için.
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Önceden tanımlanmış mesaj gönderme

• önceden tanımlanmış mesaj

• Önceden tanımlanmış bir mesaj seçin.

• Uygulamak

•

Tamamlamak için bir mesaj gönderme

Ana sayfaya dönmek için.

• Tamamlamak
• Tamamlamak için önceden tanımlanmış bir mesaj seçin.

• Mesajınızı tamamlayın.
• Uygulamak

•

Yeni bir mesaj gönderme

Ana sayfaya dönmek için.

• Oluşturmak için (Oluşturmak için mesaj)

• Mesajınızı yazın.
• Uygulamak

•
Önceki mesajı gönderme

• Önceki mesaj
• Uygulamak

• Ana sayfaya dönmek için.

2.20 Danışmanlık metin mesajları

Mesaj tuşu yanıp sönerken yeni bir olay hakkında bilgilendirilirsiniz.

•
• Yeni metin mesajı/ Yeni metin mesajları
• Mesajı oku (Mesajı oku):gönderenin ekran adı, tarih, saat ve mesajın sıralaması.
• Aşağıdakilerden birini kullanın: Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

Alınan mesaj sayısı.

Mesajı kaydır (Mesni kaydır):mesajlar arasında gezinin. 
Sonraki mesaj (Sonraki mesaj):sonraki mesaj. Metin 
yanıtı: kısa mesajla cevaplayın. Silmek:mesajları sil. 
Hatırlamak:mesajı göndereni geri ara.

• Danışmanlığı sonlandırın.
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2.20.1 Telefonunuzu kilitleyin / kilidini açın

Telefonun kilitli olduğunu belirtmek için durum çubuğunda bir simge görüntülenir ( / ) .

Telefonunuzu kilitleyin

• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Kilitle/kilidini aç

• Telefonunuz kilitli.

• Ana sayfaya dönmek için.

Telefonunuzun kilidini açın

• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Kilitle/kilidini aç

• Şifrenizi girin (Uygula) 
Telefonunuzun kilidi açıldı.

• Ana sayfaya dönmek için.

2.21 Bir aramayı beklemeye alma (bekletme)

2.21.1 Özel bekletme

Bir görüşme sırasında, aramayı beklemeye almak ve daha sonra aynı telefonda geri almak istiyorsunuz.

• Bir konuşma sırasında.
• Aşağıdakilerden birini kullanın:

Ö
Ö

Devam eden arama simgesini seçin (simge telefonunuza bağlıdır: 
beklemeye al

/ )

Ö (bu anahtar, sistem yapılandırmasına ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere bağlıdır).

Aramanız beklemeye alındı   (simge telefonunuza göre değişir:

Beklemedeki aramayı geri al

/ ) .

Aşağıdakilerden birini kullanın:

• Kapatın, telefonunuz çalıyor, ardından aramayı cevaplayın.

• Görüşme ekranından beklemedeki arama simgesini seçin (simge telefonunuza bağlıdır:
• Beklemedeki aramayı görüntüleyen sekmeyi seçin
• Perso sayfasını görüntülemek için Geri/Çıkış tuşuna basın

/ ) .
Geri almak

Beklemedeki aramayı seçin (simge,

Telefonunuz: / ) .

• (bu anahtar, sistem yapılandırmasına ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere bağlıdır).
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2.21.2 Ortak tutma

Bu özellik sistem yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse yöneticinize başvurun.

Ortak bekletme, aynı cevaplama grubundaki tüm grupların, o grubun üyelerinden biri tarafından beklemeye alınan bir 
aramayı (dahili veya harici) devam ettirmesine olanak tanır.

Ortak beklemeye alma:

• Bir konuşma sırasında.

• Perso sayfasını görüntülemek için Geri/Çıkış tuşuna basın.

• Programlanmış tuşa basın:iletişim bekletme(varsayılan olarak).

Aynı cevaplama grubunda (sizin setiniz dahil) tanımlanan herhangi bir setten beklemedeki aramayı kurtarın:

• Aynı cevaplama grubunda tanımlanan herhangi bir setten (sizin setiniz dahil) beklemedeki aramayı kurtarın

• Programlanmış tuşa basın:iletişim bekletme(varsayılan olarak).

2.22 Çağrı park etme

Bir aramayı beklemeye alabilir ve başka bir telefonda geri alabilirsiniz.

• Bir konuşma sırasında.
• aramayı park et

• Park yeri telefonunun numarasını girin.

Aramayı park edilen hedef telefondan alın:
• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Ayarlar Hizmetlerim Danışma Çağrı alma hizmetleri Çağrıyı park et/geri al

Aramayı başka bir telefondan alın:
• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Ayarlar Hizmetlerim Danış
• Park yeri telefonunun numarasını girin.

Çağrı alma hizmetleri Çağrıyı park et/geri al

Bu özelliğe programlanmış bir tuş aracılığıyla erişilebilir.
Bekletilen çağrı önceden ayarlanmış bir süre içinde (varsayılan değer 1 dak 30) geri alınmazsa, operatöre 
aktarılır.

2.23 Görüşme sırasında ikinci bir arama yapmak
• Bir konuşma sırasında.
• Yeni aramaİlk arama beklemede.
• İkinci kişi sayısı.

2.23.1.1 İkinci bir kişiyi aramak için diğer yöntemler
• Aramanız için doğrudan numarayı çevirin (DTMF modu etkinleştirilmemişse).
• İkinci kişinin adı.

•
• Programlanmış hat tuşu.

'Tekrar Ara' işlevini seçin (uzun basın).
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2.23.1.2 İkinci aramayı bırakın ve beklemedeki aramayı geri alın
• İkinci kişiyle konuşuyorsunuz ve ilk kişi beklemede.
• Aşağıdakilerden birini kullanın: Ö

sorgulama kapalı

ÖSol ve sağ gezinme tuşlarını kullanarak geri alınacak aramanın sekmesini seçin. Ö
Kapatın, telefonunuz çalıyor, ardından aramayı cevaplayın.

• İlk bağlantınızla hattasınız.

Bir hata yaparsanız kapatın: telefonunuz çalacak ve ilk aramanıza geri döneceksiniz.

2.24 Görüşme sırasında ikinci bir aramayı yanıtlama
Bu özellik sisteminize bağlıdır (çok hatlı set).

• Bir görüşme sırasında, başka bir kişi sizi 3 saniye boyunca görüntülenen Kişi adı veya numarasıyla aramaya 
çalışıyor.

• Gelen arama simgesini seçin (simge telefonunuza bağlıdır:
• İlk arama beklemede.

/ ) .

İlk kişinize dönmek ve devam eden görüşmeyi bitirmek için.

•
• İlk kişiye dönmek için aşağıdakilerden birini kullanın.

İkinci arama sonlandırılır.

ÖGelen arama simgesini seçin (simge telefonunuza bağlıdır: / ) .

Ö
ÖAhizeyi çıkarın.

2.25 Aramalar arasında geçiş yapma (Aracı araması)

Sistem yapılandırmasına bağlı olarak aynı anda birkaç aramayı yönetebilirsiniz.

Çağrılar arasında geçiş yapmak için aşağıdakilerden birini kullanın:

• Görüşme ekranından beklemedeki arama simgesini seçin (simge telefonunuza bağlıdır: /

) .
• Beklemedeki aramayı görüntüleyen sekmeyi seçinGeri almakveya
• Kişisel sayfasını görüntülemek için Geri/Çıkış tuşuna basın Bekleyen aramayı seçin.

İkinci kişiyle konuşuyorsunuz ve ilk kişi beklemede.

2.26 Bir aramayı aktarma
Sistem yapılandırmasına bağlı olarak, bir aramanın aktarılması iki şekilde yapılabilir.

1. Yazılım tuşunu kullanma

• Görüşme sırasında ikinci bir kişiyi arama İlk arama beklemededir.
• Aramayı hemen aktarabilir veya aramayı aktarmadan önce kişinizin yanıt vermesini bekleyebilirsiniz.

Aktar
• İki arayan bağlı.
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2. Önceden tanımlanmış tuşları kullanma

Bu önceden tanımlanmış anahtarlar sisteme ve ülkelere bağlıdır, sisteminiz hakkında daha fazla bilgi için 
kurulumcunuzla iletişime geçin (örneğin Amerika Birleşik Devletleri için Yapılandırma).

•
• Bir konuşma sırasında ikinci bir kişiyi aramak.
• Aramayı hemen aktarabilir veya aramayı aktarmadan önce kişinizin yanıt vermesini bekleyebilirsiniz.

İlk arama beklemede.

•
• İki arayan bağlı.

2.27 Dahili ve/veya harici kişilerle üç yönlü konferans (konferans)

• Bir görüşme sırasında ikinci bir arama beklemededir.
• Konferans(Görüşme)

Konferans modundasınız.

2.27.1 Konferansı iptal et ve ilk kişiye geri dön (konferans etkinse)

• Aşağıdakilerden birini kullanın: Ö

Ö
İki katılımcı görüşmede birlikte kalır.

Konferansı bitir(Bitir) Telefonu 
kapatmak.

2.27.2 Konferanstan sonra, iki kişinizin birlikte konuşmasını sağlamak için

• Aşağıdakilerden birini kullanın:

ÖAktar

Ö
• Telefonu kapatmak.

(bu anahtar, sistem yapılandırmasına ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere bağlıdır).

2.27.3 Konferanstaki diğer kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin

• Konferansta yer alan her iki devam eden arama sekmesi arasında gezinin (simge,

Telefonunuz: / ) .

2.28 N-parti konferansı
Bu özellik sistem yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse yöneticinize başvurun.

3 yönlü bir konferans sırasında, üç adede kadar ek katılımcı ekleyebilirsiniz.

• 2 kişiyle bir konferans görüşmesindesiniz. Konferansa başka bir katılımcı eklemek için:
• Ekle
• Kişinizin numarasını çevirin (arama, rehberler, aranan son numaralar...).
• İletişiminiz yanıtlıyor.
• SokmakEk kişiyle hattasınız.
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2.29 'Benimle tanış' konferansı

'Meet me' işlevi maksimum 29 kişilik bir konferans ayarlamak için kullanılır (maksimum değer OXE 
sisteminde yapılandırılır, 7, 15 veya 29 olabilir).

2.29.1.1 Bir 'Benimle tanış' konferansı başlatın
Katılımcıların konferansa katılabilmeleri için öncelikle konferans için bir toplantı saati belirlemeli ve 
onlara erişim kodunu göndermelisiniz.

• 'Benimle tanış' konferans önekini girin. sistem yapılandırması sırasında yönetici 
tarafından tanımlanır. Gerekirse yöneticinize başvurmanız gerekebilir.

• Konferans erişim kodunu girin.

Konferans ayarlandı. Katılımcılar, konferans görüşmesine katılmak için bu erişim kodunu girmelidir. Konferans 
araması erişim kodunu katılımcılara gönderin.

Ağa bağlı OXE sistemleri olması durumunda, uzaktaki bir OXE sistemi ile bir 'Meet me' konferansı başlatmak için, 
konferansı bulmak için önekten sonra uzaktaki OXE sisteminin bir telefon numarasını girmeniz gerekir. Daha fazla 
bilgi için yöneticinizle iletişime geçin.

2.29.1.2 'Benimle tanış' konferansına katılın
Konferans başlatıcısı tarafından ayarlandıktan sonra, diğer katılımcılar 'Benimle tanış' konferansına katılabilir.

• 'Benimle tanış' konferansı için katılım kodunu girin. Bu kod, sistem yapılandırması sırasında 
yönetici tarafından tanımlanır. Gerekirse yöneticinize başvurmanız gerekebilir.

• Konferans erişim kodunu girin.
Konferans erişim kodu: Konferans yöneticisi tarafından tanımlanan ve konferansa katılabilmeleri 
için katılımcılara iletilen 'x' haneli kod.

• Konferans modundasınız.

Bir katılımcı konferansa katıldığında sesli bir bip sesi duyulur.
Zaten maksimum sayıda katılımcı varsa bir konferansa katılamazsınız.
Konferansa doğrudan ulaşamıyorsanız, önce dahili bir kullanıcıyı veya bir Katılımcı Setini aramanız gerekir. 
Bu, 'Meet-me' konferansına katılmak için çağrı numarasını çevirir ve ardından çağrınızı aktarır (10 saniye).

2.30 Dahili görüşmeye izinsiz giriş (araya girme)
Kişinizin hattı meşgul. Numara 'korumalı' değilse ve yetki verilmişse, aramaya izinsiz girebilirsiniz:

• izinsiz giriş

2.30.1.1 Bir aramayı izinsiz girişlere karşı koruyun
• Programlanmış tuşa basın. Programlanan anahtar sistem tarafından yapılandırılmalıdır:İzinsiz giriş yok(izinsiz giriş yok) 

(varsayılan olarak).

• Kişinin numarasını girin.

Telefonu kapattığınızda koruma iptal olur.

2.31 Kötü amaçlı aramaları işaretle

Bu tuş, kötü niyetli bir arama sinyali vermenizi sağlar. Bu çağrı dahili bir kaynağa sahip ise sisteme özel bir 
mesaj ile bildirilir.

• Kötü niyetli bir çağrı alırsınız.
• kötü niyetli
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2.32 Aramaları başka bir numaraya yönlendirme (anında yönlendirme)

Numara eviniz, cep telefonunuz, sesli posta kutunuz veya dahili bir dahili numaranız (operatör vb.) olabilir.

• Yönlendirme simgesini seçin (simge telefonunuza bağlıdır: / ).
• Hemen ileri (Hemen / Hemen ileri / Hemen ileri)

• Aranacak numara Yönlendirildi onaylandı (İlet simgesi canlandırılır: / ) .

• Ana sayfaya dönmek için.

Arama yapabilirsiniz, ancak yalnızca hedef numara sizi arayabilir.
İlişkili numara tanımlanmışsa, yönlendirme hedefi olarak doğrudan seçebilirsiniz. Bu fonksiyonla bir 
tuş programlayabilir ve onu seçerek fonksiyona doğrudan erişebilirsiniz (gerekirse görüntülenen 
talimatları izleyin).

2.33 Cevap vermiyorsanız veya meşgulseniz aramaları yönlendirme

Siz yokken veya iletişim halindeyken (tüm hatlar meşgul), tüm aramalarınız tanımlanan numaraya 
yönlendirilir.

• Aşağıdakilerden birini kullanın:

ÖYönlendirme simgesini seçin (simge telefonunuza göre 
değişir: Ö'Menü' sayfasına ulaşınİleri

• Diğer forvet(Diğer yön)
• Programlanacak yönlendirme türünü seçin. Ö

Ö
Ö

/ ) .

Meşgul olduğunda ilet

Yanıt yoksa ilet Meşgulse/
yanıt yoksa ilet

• Numara alma ileri
) .

Yönlendirme onaylandı (İleri simgesi canlandırılır: /

Bu fonksiyonla bir tuş programlayabilir ve onu seçerek fonksiyona doğrudan erişebilirsiniz (gerekirse 
görüntülenen talimatları izleyin).

2.34 Rahatsız etmeyin

Terminalinizi tüm aramalar için geçici olarak kullanılamaz hale getirebilirsiniz.

• Yönlendirme simgesini seçin (simge telefonunuza göre değişir:
• Rahatsız etmeyin(Rahatsız etmeyin)

• Özelliği etkinleştirmek için kodu girin.

/ ) .

• UygulamakYönlendirme onaylandı (İleri simgesi canlandırılır: / ) .

• Ana sayfaya dönmek için.

Sizinle iletişime geçmek isteyen arayanlar, aramaya çalıştıklarında setlerinde 'Rahatsız Etmeyin' mesajını 
göreceklerdir.
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Rahatsız etmeyin özelliğini devre dışı bırakmak için:

• Yönlendirme simgesini seçin (simge telefonunuza göre değişir:
• DND'yi devre dışı bırak (DND'yi devre dışı bırak)

/ ) .

• Ana sayfaya dönmek için.

2.35 Çağrılarınızı alıcı terminalden yönlendirme ('Beni takip et')
Çağrılarınızı mevcut konumunuzdan almak istiyorsanız: 'Beni takip et' işlevini kullanın.

• Yönlendirme simgesini seçin (simge telefonunuza göre değişir:
• Diğer forvet(Diğer yön)uzaktan ileri
• Çağrı almak istediğiniz telefonun numarasını girin

/ ) .

İleri onaylandı (ileri

simgesi canlandırılır: / ) .

Bu özellikle programlanmış bir anahtarınız varsa, özelliğe doğrudan erişebilirsiniz.
İlişkili numara tanımlanmışsa, yönlendirme hedefi olarak doğrudan seçebilirsiniz.
Yönlendirme telefonundan arama yönlendirmeyi iptal et

• Yönlendirme simgesini seçin (simge telefonunuza göre değişir:
• Devre dışı bırakmak

Hedef telefondan çağrı yönlendirmeyi iptal edin

/ ) .

• Yönlendirme simgesini seçin (simge telefonunuza göre değişir:
• Diğer forvet(Diğer yön)Beni takip etmeyi devre dışı bırak
• Yönlendirilen telefon numarasını girin.

Sisteminizdeki başka bir terminalden çağrı yönlendirmeyi iptal edin

/ ) .

• Yönlendirme simgesini seçin (simge telefonunuza göre değişir:
• Diğer forvet(Diğer yön)Uzaktan yönlendirmeyi devre dışı bırak(Uzaktan yönlendirmeyi devre dışı bırak)

• Yönlendirilen telefon numarasını girin.

/ ) .

2.36 Seçici ileriye doğru uygulama
Birincil numaranızı ve ikincil numaranızı veya numaralarınızı farklı setlere yönlendirebilirsiniz.

• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Ayarlar Hizmetlerim Danışmanlık(Danışmanlık) Yönlendirme hizmetleri
• Programlanacak yönlendirme türünü 

seçin. Öhemen ileri
ÖMeşgul olduğunda ilet ÖCevap 
yokken ilet ÖMeşgul olduğunda/
yanıt yokken ilet

• Uygulamak.

• Yönlendirilecek numarayı seçin (varsa) Ö
Ana hat seçimi Öİkinci satır seçimi

• Numara alma ileri.

• Ana sayfaya dönmek için.
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2.37 Çağrıları çağrı cihazınıza yönlendirme

Böylece arayanlar, siz şirket içinde dolaşırken sizinle iletişim kurabilecektir.

• Programlanmış tuşa basın (programlanan tuşun sistem tarafından yapılandırılması gerekir)

onaylandı (İleri simgesi canlandırılır: / ).

ileri

2.38 Tüm yönlendirmeleri iptal etme

• Aşağıdakilerden birini kullanın:

ÖYönlendirme simgesini seçin (simge telefonunuza göre 
değişir: Ö'Menü' sayfasına ulaşınİleri

• Devre dışı bırakmak

/ ) .

Tüm yönlendirmeleri iptal etmek için başka bir yönlendirme türü de programlayabilirsiniz.

2.39 Dahili arayanlar için metin mesajı bırakma
Terminalinize, sizi arayan terminalin ekranında görüntülenecek bir metin mesajı bırakabilirsiniz.

: Setinizde manyetik klavye yoksa, harfleri girmek için alfanümerik klavyeyi kullanın. Alfanümerik 
tuşu seçerek klavyeyi alfabetik moda geçirmeniz gerekir. Etkinleştirildiğinde, tuşa karşılık gelen LED 
yanık kalır.

•
• Metin postası /Yeni metin mesajı / x Yeni metin mesajları
• Metne yönlendir

• Mesajın türünü seçin.

Önceden tanımlanmış mesaj gönderme

• Önceden tanımlı mesaj (Önceden tanımlı)

• Önceden tanımlanmış bir mesaj seçin.

• Uygulamak

•

Önceden tanımlanmış standart mesajlar aşağıda gösterilmiştir:

Ana sayfaya dönmek için.

1 Çağrı operatörü.
2 Bir an yok.
3 Yarın tekrar arayın.
4 Bir toplantıda lütfen rahatsız etmeyin.
5 Bir toplantıda.

Tamamlamak için bir mesaj gönderme

• Tamamlamak
• Tamamlamak için önceden tanımlanmış bir mesaj seçin.

• Mesajınızı tamamlayın.
• Uygulamak

•
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Yeni bir mesaj gönderme

• Oluşturulacak mesaj (Oluşturmak için)

• Mesajınızı yazın.
• Uygulamak

•

Metne iletme özelliğini devre dışı bırakmak için

Ana sayfaya dönmek için.

•
• Metin postası /Yeni metin mesajı / x Yeni metin mesajları
• Deactfwdtextmetin mesajı görüntülenir.
• Devre dışı bırakmak

• Ana sayfaya dönmek için.

2.40 Sesli mesaj kopyası gönder

•
• Sesli posta / yeni sesli mesaj / x yeni sesli mesaj
• Yeni ve eski mesajların kişisel kod görüntüleme sayısını girin.
• Yönlendirme mesajına danışın

• Aranacak numara / kişinin adı (Yazım adı/ Ö
Göndermek
Öçıkış

) .
mesaj gönder.

yayın sonu.

2.41 Kayıtlı bir mesajı bir numaraya veya dağıtım listesine gönderme

•
• Sesli posta / yeni sesli mesaj / x yeni sesli mesaj
• Yeni ve eski mesajların kişisel kod görüntüleme sayısını girin.
• Göndermek

• Mesajınızı kaydedin.
• çıkışkaydın sonu.
• Aranacak numara / kişinin adı (Yazım adı/ Ö

Göndermek
Öçıkış

) .
mesaj gönder.

yayın sonu.

2.42 Genel zili cevaplama
Operatör olmadığında, operatöre yapılan dış aramalar genel bir zil ile belirtilir. Cevaplamak:

• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Ayarlar Hizmetlerim Danışma (Danışma) Çağrı yanıtlama hizmetleri Gece hizmeti çağrı yanıtlama (

Gece servisi çağrı alma)
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2.43 Yönetici/Asistan filtreleme
Sistem konfigürasyonu 'Yönetici/Asistan' gruplarının oluşturulmasına izin verir, böylece yöneticinin çağrıları bir veya daha 
fazla asistana yönlendirilebilir.

Programlanan anahtarın sistem tarafından yapılandırılması gerekir.

Yönetici veya asistan telefonundan

• Programlanmış tuşa basın Gelen aramalar seçilen bir kişi (asistan vb.) tarafından filtrelenir.
• İptal etmek için aynı anahtar.

Filtreleme, yöneticinin telefonunda 'ekranlama/ekran kaldırma' programlanmış 
tuşuna karşılık gelen simge ile belirtilir.

2.44 Çağrı alma
Kimsenin cevap veremeyeceği bir ofiste çalan bir telefon duyarsınız. Yetki verilmişse, aramayı kendi 
telefonunuzdan cevaplayabilirsiniz.

Sistem, bazı telefonlarda çağrıların alınmasını önleyecek şekilde yapılandırılabilir.

Telefon kendi cevaplama grubunuzdaysa

• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Ayarlar Hizmetlerim Danışma (Danışma) Çağrı alma hizmetleri Grup araması alma

Bu özelliğe programlanmış bir tuş aracılığıyla erişilebilir:Grp alma(GpPickUp) (varsayılan olarak).

Çağrı alma grubunuzda telefon çalmıyorsa
• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Ayarlar Hizmetlerim Danışma (Danışma)
• Telefon çalma sayısı

Çağrı alma hizmetleri Bireysel çağrı alma

Bu özelliğe programlanmış bir tuş aracılığıyla erişilebilir:çağrı alma(Toplamak) (varsayılan olarak).

2.45 Av grupları
2.45.1 Avcılık grubu çağrısı

Belirli numaralar bir arama grubu oluşturabilir ve grup numarası çevrilerek aranabilir.

2.45.2 Av grubunuzdan geçici çıkış

• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Ayarlar Hizmetlerim Danışma (Danışma)
• Grup numaranızı girin

Ek hizmetler av grubundan ayrıl

Bu özelliğe programlanmış bir tuş aracılığıyla erişilebilir:grup dışı(dışarı grp) (varsayılan olarak).

2.45.3 Grubunuza geri dönün

• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Ayarlar Hizmetlerim Danışma (Danışma)
• Grup numaranızı girin.

Ek hizmetler av grubuna git

Bu özelliğe programlanmış bir tuş aracılığıyla erişilebilir:gruba(Grup içinde) (varsayılan olarak).

Bir gruba ait olmak, doğrudan aramaların yönetimini etkilemez. Bir gruptaki belirli bir telefon her zaman 
kendi numarası kullanılarak aranabilir.

8AL91433ENAAed01 37 /72



Kullanım kılavuzu

2.46 Çağrı cihazında dahili bir kişiyi arama
Aranan numara cevap vermiyor ve aranan kişinin çağrı cihazı olduğunu biliyorsunuz:

• Hedef numarayı çevirin.
• sayfalama

• Hedef numarayı çevirin Çağrı yapılıyor görüntülenir.

Kişiniz sistemdeki herhangi bir telefondan cevap verebilir.

2.47 Çağrı cihazınızda bir aramayı cevaplama

Çağrı cihazınızdaki bir çağrı, sistemdeki herhangi bir telefondan cevaplanabilir.

• Çağrı cihazınız bip sesi çıkarır.

• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Ayarlar Hizmetlerim Danışma (Danışma) Çağrı hizmetleri Çağrı yanıtı
• Dahili numaranız.

Bu özelliğe programlanmış bir tuş aracılığıyla erişilebilir:sayfa yanıt(PagAnsw) (varsayılan olarak).

2.48 Bir kişiyi hoparlöründen arama
Dahili bağlantınız cevap vermiyor. Yetki verilmişse, telefonunu uzaktan etkinleştirebilirsiniz:

• Kişiniz yanıt vermiyor.
• LS duyurusu (Duyuru)Kişinizin telefonundaki hoparlöre bağlısınız (eğer eller serbest işlevi 

varsa).

2.49 Bir istasyon grubunun hoparlörlerinde mesaj yayınlama
Yayın grubunuzdaki hoparlörlerde yanıt gerektirmeyen bir mesaj yayınlanabilir:

• Paçayı sıyırmış.

• Yayın grubu sayısı Konuşun, 20 saniyeniz var.
• Telefonu kapatmak.

Mesaj yalnızca kullanılmayan ve hoparlörü olan terminallerde yayınlanacaktır.

2.50 Masraflarınızı yönetme
2.50.1 Aramalarınızı doğrudan işletme hesaplarına ücretlendirme

Dış aramalarınızın ücretini işletme hesap numaralarına yansıtabilirsiniz.

• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Ayarlar Hizmetlerim Danışma (Danışma) Ek hizmetler
• İşletme hesabı numarası.
• Numara gerekli.

İşletme hesabı kodu

2.50.2 Dahili bir kullanıcı tarafından terminalinizden yapılan bir dış aramanın ücretini bulma

• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Ayarlar Hizmetlerim Danışma (Danışma) Danışma ve geri aramalar Ücretlendirme bilgileri
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2.51 ACD: Ajan seti/ Süpervizör istasyonu
2.51.1 Aracı seti

Bir çağrı merkezi çözümü, çağrıların uygunluklarına ve becerilerine göre temsilcilere optimum şekilde dağıtılmasını 
sağlar.

2.51.2 Bir aracı oturumu açma (Oturum Açma) – Aracı seti

• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Oturum Aç

• Tanımlayıcı numarasını girin.
• Kişisel şifrenizi girin.

Bir karar verici ajan için

• Aşağıdakilerden birini kullanın: Ö

Ö
İşleme grubu numarasını girin. ListeListeden 
işleme grubunu seçin.

2.51.3 ACD uygulaması karşılama ekranı – Aracı seti

ACD oturumu açıldığında, aracı ACD uygulamasına özel işlevlere erişebilir.

• Kullanım dışı
Bu işlev, aracının ACD uygulamasından 'oturumunu kapatmasını' sağlar. 'Oturumu kapat' işlevi 
etkinleştirilir - varsayılan olarak, bir aracı oturumu açıldığında (sistem yapılandırması), süpervizör 
veya aracının kendisi tarafından. Temsilci, bu işlevle ilişkili ekran tuşuna basarak bu 'oturum 
kapatılmış' durumunu değiştirir.

• Sarmak
Her bir ACD çağrısından sonra, temsilci otomatik olarak Özetleme moduna geçer. Bu mod sırasında, temsilci 
herhangi bir ACD araması almaz ve bir aramayla ilgili görevleri gerçekleştirebilir.
Bu mod, Wrap-Up işleviyle ilişkili ekran tuşuna basılarak veya zamanlayıcının (sistem 
konfigürasyonu) bitmesi beklenerek herhangi bir zamanda sonlandırılabilir.

• süpervizör
Temsilci moladayken, arama beklerken veya Sonuçlandırma modundayken bu tuşa basarak 
direkt olarak amirini arar.

• Kuyruk bilgisi
Temsilci bu tuşa basarak sıra ile ilgili bilgilere (bekleyen çağrı sayısı, ortalama veya maksimum 
bekleme süresi, boş, meşgul veya çıkış yapan temsilci sayısı) erişir.

• Özel bilgi
Bu tuşa basılması, aracıya kendi setinin konfigürasyonu hakkında bilgi verir (yönlendirme durumu, yeni 
mesajların mevcudiyeti, ilişkili set, setin adı ve numarası vb.).

• Hoş Geldiniz rehberi

Bu anahtar, aracının karşılama mesajlarını, kaydetmeyi, etkinleştirmeyi/devre dışı bırakmayı, bir karşılama mesajı yüklemesini 

veya oynatmasını yapılandırmasına olanak tanır.
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Karşılama mesajı yapılandırmasına erişim, aracı tanımlayıcı numarasının ve parolanın girilmesini 
içerir.

• ACR yönetir.
Acente, uzmanlık alanları atayarak veya atamayarak ACD çağrılarının dağılımına göre hareket edebilir. 
Uzmanlık alanları tek tek veya global olarak atanabilir veya silinebilir.

• Yardım

Bir iletişim sırasında, temsilci denetçilere bir yardım talebi gönderebilir. Bu talep bir gözetmen 
tarafından kabul edilebilir veya gözetmenlerin bulunmaması, müsait olmaması veya talebi 
reddetmesi halinde reddedilebilir.

2.51.4 Bir aracı oturumunu kapatma (Oturumu Kapatma)

• Oturumu Kapat

• Kişisel şifrenizi girin.
• UygulamakOturum kapanmıştır.

2.51.5 Süpervizör istasyonu

Süpervizör, ek haklar atanmış bir temsilcidir. Özellikle, temsilcilere yardımcı olabilir, temsilci 
etkinliğini denetleyebilir, araya girebilir veya bir çağrıyı gizlice dinleyebilir.

Bir süpervizör de aynı kümeden aracı işlevini gerçekleştirebilir.

2.51.6 Bir süpervizör oturumu açma (Oturum Açma)

• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Oturum Aç

• Tanımlayıcı numarasını girin.
• Kişisel şifrenizi girin.

2.51.7 İşleme grubu - Süpervizör girişi/çekilmesi

• giriş
• Aşağıdakilerden birini kullanın: Ö

Ö
İşleme grubu numarasını girin. Dinlemek
Listeden işleme grubunu seçin.
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2.51.8 Bir yardım talebinin denetlenmesi veya kabul edilmesi

Süpervizör, bir aracıdan gelen yardım talebini kabul ederek veya 'Perso' sayfasındaki 'Yardım' işlev 
tuşuna basarak denetim işlevlerine erişebilir.

• Dinlemek

Bu tuşa basıldığında, gözetmen ayrı bir dinleme prosedürü başlatır. Süpervizör daha sonra bir 
temsilci ile arayan arasındaki konuşmayı dinleyebilir, ancak konuşmaya katılamaz.

• izinsiz giriş
Bu anahtar, süpervizörün bir iletişime izinsiz girmesine izin verir. Bu izinsiz giriş, temsilciye ve 
arayana sesli bir bip sesiyle bildirilir ve gözetmen her an konuşmayı kesebilir. Temsilci beklemeye 
geçerse veya gözetmen 'Yardım' tuşuna basarsa, yalnızca gözetmen ve arayan iletişim halinde 
olacaktır.

• kısıtlayıcı
Temsilci bir arayan ile iletişim halindedir. Bu işlev, süpervizörün arayana bu izinsiz girişten 
(kısıtlayıcı) haberdar edilmeden yalnızca temsilciyle konuşmasını sağlar.

• Kalıcı
Süpervizör, bir temsilcinin dinamik durumlarını (hizmet dışı, ACD çağrıları, özel çağrılar, Sonuçlandırma, duraklatma vb.) ve statik 

durumlarını (geri çekilmiş, müsait, Oturum Kapatma, vb.) gerçek zamanlı olarak kendi ekranında görüntüleyebilir. .

• İptal etmek

Bu tuşa basılması, bir aracı yardım talebinin reddedilmesine neden olur.
2.51.8.1 Bir süpervizör oturumunu kapatma

• Oturumu Kapat

• Kişisel şifrenizi girin.
• UygulamakOturum kapanmıştır.
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2.52 Telefonunuzu uzaktan çalışma için yapılandırın

Bu özellik yalnızca IP telefonunda mevcuttur (bir IP ağına bağlı).

IP telefonunuz, güvenli bir bağlantı (şifreli) aracılığıyla uzaktan çalışma (VPN) ile uyumludur. Telefonunuz, verileri 
güvenli bir şekilde göndermek için IKEv1 ve IKEv2 protokolünü destekler. Bu modda ofisinizde bulunan tüm özellikler 
uzaktan kullanıma hazır olacaktır.
İşletmenizin telefon sistemi uzak çalışanları kabul edecek şekilde yapılandırılmışsa (sistem ve 
altyapı), masa telefonunuzu uzaktan çalışmaya hazır olacak şekilde yapılandırmanız gerekir.
Telefonun yapılandırması, telefon ağınızın altyapısına bağlıdır.
Bilgi için lütfen aşağıdaki kılavuza bakın: “Masa Telefonları ve Premium Masa Telefonları için Uzaktan 
Çalışanlar için IPsec VPN Dağıtım Kılavuzu “ 8AL90345ENAA (https://myportal.alenterprise.com/alebp/s/
PN/8AL90345ENAA)

Zahmetsiz dağıtım
Bu bölümde, masa telefonunuzu uzaktan kullanım için manuel olarak nasıl yapılandıracağınızı açıklıyoruz. Alcatel-Lucent 
Enterprise ayrıca uzak masa telefonları dağıtım çözümleri de sunar: Alcatel-Lucent Enterprise Kolay Dağıtım Sunucusu 
(EDS). EDS, Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) sistemleri ve üçüncü taraf SIP sunucuları için uzaktan çalışan durumunda 
cihazların kolay dağıtımına izin veren bir bulut sunucusu sunar. Daha fazla bilgi için kurulumcunuz veya yöneticinizle 
iletişime geçin.

Bu bölümde, telefonunuzun uzaktan çalışma için tam yapılandırmasını açıklıyoruz. 
Kurulumcunuz, masa telefonunuzu yapılandırmak için size tüm bilgileri vermelidir.
Yapman gerek:

• VPN'yi etkinleştirin.

• Uzak VPN sunucu bilgilerini girin.
• TFTP sunucu bilgilerini girin (Opsiyonel).
• Kimlik doğrulamayı girin.

• VPN başlatma tercihlerini ayarlayın.

2.52.1 Uzaktan çalışma olarak ilk bağlantı

Masa telefonunuzu uzaktan ilk kez bağladığınızda, bir PIN kodu belirlemeniz istenir. PIN kodu, VPN 
yapılandırmasına (alt menüler) girdiğinizde veya masa telefonunuzu başlattığınızda (VPN yapılandırmasına bağlı 
olarak) istenir. PIN kodu oturum sırasında korunur, böylece siz VPN yapılandırmasından çıkana kadar PIN 
kodunuzu yeniden girmek zorunda kalmadan VPN yapılandırmasına erişebilirsiniz. Telefonunuzu uzaktan 
çalışma için yapılandırmadan önce, yöneticinizden tüm bilgilere sahip olup olmadığınızı kontrol edin.

Setinizde manyetik klavye yoksa harfleri girmek için alfanümerik klavyeyi kullanın. Sayısal ve 
alfabetik klavye arasında geçiş yapmak için alfasayısal klavye tuşunu kullanın. Alfabetik moddayken, 
tuşa karşılık gelen LED yanık kalır.

Masa telefonunuzu yapılandırmak için:

• Aşağıdakilerden birini kullanın:

ÖKullanıcı yerel menüsünü açın: 'Menü' sayfasına ulaşınAyarlar Telefon Yerel Menü Yapılandır.
MMI
Masa telefonunuzu ağa bağlayın (ve harici bir güç adaptörü kullanıyorsanız güç girişini 
takın). Önyükleme sırasında masa telefonu 'Adım 2'yi görüntülediğinde, bir menü 
görüntülenene kadar art arda '*' ve '#' tuşlarına basın.

Ö
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• VPN(Menüyü aşağı kaydırın). Ö
VPN Yapılandırması

▪ Yeni PIN Kodunu girin.
▪ Doğrula.
▪ VPN'yi etkinleştir: masa telefonunuzu uzaktan çalışma için kullanmak için bu seçeneği etkinleştirmeniz 

gerekir.

▪ VPN Sunucusu: VPN sunucusunun adresini girin.
▪ VPN PSK'sı: VPN sunucusuyla güvenli bir bağlantı kurmak için önceden paylaşılan 

anahtarı girin. PSK, aynı kurulumdaki tüm uzak çalışanlar için benzersiz olabilir veya her 
bir uzak çalışana özel olabilir. İlk durumda, VPN kimlik doğrulamasının etkinleştirilmesi 
gerekir.

▪ IKE sürümü:IKV sürümünü girin (IKEv1/IKEv2).
İstenirse diğer gelişmiş ayarlar:IKEv1 agresif modu(IKEv1 etkinleştirildiğinde),IKE kuvvet 
kapsülleme,Statik Sanal IP (VIP Adresi).
VPN Tftp TFTP sunucularını kullan, tftp1, tftp2, bağlantı noktası: TFTP sunucuları gerekiyorsa, bu seçeneği 
etkinleştirin ve TFTP sunucularının adreslerini ve portunu girin.
VPN Yetkilendirmesi Yetkilendirmeyi Kullan,kullanıcı,Parola: VPN sunucusunda oturum açma (kullanıcı adı 
ve parola) gerekiyorsa bu seçeneği etkinleştirin. Her bir uzak çalışan için belirli bir PSK kullanılması 
durumunda VPN kimlik doğrulaması devre dışı bırakılabilir.
Açılışta VPN Pincod İste Pin Kodu: bu seçenek etkinleştirilirse, masa telefonunuzu 
başlattığınızda PIN kodu gerekir. Bu seçeneği etkinleştirmenizi öneririz.

Ö

Ö

Ö

Ö Ana menüye dönmek için bu simgeyi seçin. 

Parametreleri kaydetmek için bu simgeyi seçin.Ö
• VPN yapılandırması kaydedilir ve ana menü görüntülenir.
• Yapılandırma menüsünden çıkmak için bu simgeyi seçin. Masa telefonu yeniden başlatılır.

• Seçeneği seçtiyseniz, PIN kodunu girin (Önyüklemede Pin Kodu İste).
• Doğrula.
• Masa telefonunuz uzaktan çalışmaya hazır.

Telefon açılırken PIN kodu talep menüsünden çıkarsanız, telefon VPN etkinleştirilmeden başlayacaktır. 
Telefonunuz uzak modda çalışırken bir hata oluşursa, hata mesajıyla birlikte bir açılır pencere 
görüntülenir. Lütfen yöneticinize göndermek için bu mesajı not edin.

2.52.2 Yapılandırmayı değiştirin

VPN yapılandırmasının bir parametresini değiştirmeniz gerekir.

• Kullanıcı yerel menüsünü açın: 'Menü' sayfasına ulaşınAyarlar Telefon Yerel Menü Yapılandır. MMI
• VPN(Menüyü aşağı kaydırın).
• Yapılandırmayı değiştirmek için bir alt menü seçin (VPN Yapılandırması, VPN Tftp, VPN Authent, VPN Pincod).
• PIN kodunuzu girin (Sistem tarafından bir yönetici şifresi tanımlanmışsa, aşağıdakileri seçerek VPN 

yapılandırmasına erişmek için kullanabilirsiniz:Şifre Kullan).

•
• Parametreleri değiştirin.

Doğrula.

• Parametreleri kaydetmek için bu simgeyi seçin.

• VPN yapılandırması kaydedilir ve ana menü görüntülenir.
• Yapılandırma menüsünden çıkmak için bu simgeyi seçin. Masa telefonu yeniden başlatılır.

• Seçeneği seçtiyseniz, PIN kodunu girin (Önyüklemede Pin Kodu İste).
• Doğrula.
• Masa telefonunuz uzaktan çalışmaya hazır.
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Telefonunuz uzak modda çalışırken bir hata oluşursa, hata mesajıyla birlikte bir açılır pencere 
görüntülenir. Lütfen yöneticinize göndermek için bu mesajı not edin.

2.52.3 PIN kodu

PIN kodu 4 haneden oluşmaktadır. VPN yapılandırmasına, sistem tarafından tanımlanmışsa, PIN kodunu 
veya yönetici şifresini girerek erişebilirsiniz. VPN yapılandırmasına bağlı olarak, masa telefonunuzu 
başlattığınızda PIN kodu istenir. Güvenlik nedenleriyle ve telefonunuza uzak ve iş yerinde ihtiyacınız varsa 
bu seçeneği etkinleştirmenizi öneririz (Bkz. Masa telefonunuzu iş yerinizde yeniden bağlayın).

PIN kodu arka arkaya 5 kez hatalıysa, PIN kodu ve VPN parametreleri silinecektir. Sistem tarafından 
bir yönetici parolası tanımlanmadıysa, VPN yapılandırmasına erişmek için PIN kodu gerekir.

PIN kodu ve yönetici parolası ayarlandıktan sonra, oturum açma penceresinde aşağıdaki yazılım tuşlarını 
seçerek PIN kodu ile yönetici parolası arasında geçiş yapabilirsiniz:Kullanıcı şifresi, PIN kodunu kullan.

2.52.4 PIN kodunuzu sıfırlayın

• Kullanıcı yerel menüsünü açın: 'Menü' sayfasına ulaşınAyarlar Telefon Yerel Menü Yapılandır. MMI
• VPN(Menüyü aşağı kaydırın).
• VPN Pinkodu
• PIN kodunuzu girin.
• Doğrula.
• Yeni Pin Kodu ayarla: yeni PIN Kodunu girin.

• Parametreleri kaydetmek için bu simgeyi seçin.

• VPN yapılandırması kaydedilir ve ana menü görüntülenir.
• Yapılandırma menüsünden çıkmak için bu simgeyi seçin. Masa telefonu yeniden başlatılır.

• Seçeneği seçtiyseniz, PIN kodunu girin (Önyüklemede Pin Kodu İste).

2.52.5 İş yerinizde masa telefonunuzu yeniden bağlayın

Telefonunuz zaten uzaktan çalışma için yapılandırılmıştır.

Masa telefonunuzu dijital ağa bağlarsanız:

Masaüstü telefonunuz zaten dijital ağda bildirilmişse, bağlanmanız ve başlatmanız yeterlidir (masa 
telefonunuz iki kez bildirilir: uzak ve dijital ağ için IP ağında).

Telefonunuzu IP ağına bağlarsanız:

• Masa telefonunuzu ağa bağlayın (ve harici bir güç adaptörü kullanıyorsanız güç girişini takın).

• Masa telefonunuzu başlattığınızda PIN kodunu girme seçeneği VPN yapılandırmasında 
etkinleştirilmişse (Önyüklemede Pin Kodu İste):

Ö PIN kodu isteniyor.
Ö
Ö

• Seçenek etkin değilse: Ö

Geri gitmek için bu simgeyi seçin.

Telefon normal modda yeniden başlar. VPN, bir sonraki yeniden başlatmaya kadar geçici olarak devre dışı bırakılır.

Önyükleme sırasında masa telefonu 'Adım 2'yi görüntülediğinde, bir menü 
görüntülenene kadar art arda '*' ve '#' tuşlarına basın.
VPN VPN Yapılandırması

PIN kodunuzu girin.
Ö
Ö
Ö
Ö

Doğrula.
VPN'yi etkinleştir: uzak çalışanı devre dışı bırakın.
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Ö
Ö

Parametreleri kaydetmek için bu simgeyi seçin.

VPN yapılandırması kaydedilir ve ana menü görüntülenir.
Ö
Ö

Yapılandırma menüsünden çıkmak için bu simgeyi seçin. 
Telefon normal modda yeniden başlar.

2.52.6 Uzak bir yerde masa telefonunuzu yeniden bağlayın

Telefonunuz zaten uzaktan çalışma için yapılandırılmış ancak iş yerinizde bağlı. Uzak bir yerde 
yeniden bağlamanız gerekir.

• Masa telefonunuzu ağa bağlayın (ve harici bir güç adaptörü kullanıyorsanız güç girişini takın).

• Masa telefonunuzu başlattığınızda PIN kodunu girme seçeneği VPN yapılandırmasında 
etkinleştirilmişse (Önyüklemede Pin Kodu İste):

Ö
Ö

PIN kodu isteniyor. PIN 
kodunu girin.

Ö
Ö

• Seçenek etkin değilse (Önyüklemede Pin Kodu İste). Ö

Doğrula.
Telefon teleworker olarak başlar.

Önyükleme sırasında masa telefonu 'Adım 2'yi görüntülediğinde, bir menü 
görüntülenene kadar art arda '*' ve '#' tuşlarına basın.
VPN VPN Yapılandırması

PIN kodunuzu girin.
Ö
Ö
Ö
Ö

Doğrula.
VPN'yi etkinleştir: teleworker'ı etkinleştirin.

Ö
Ö

Parametreleri kaydetmek için bu simgeyi seçin.

VPN yapılandırması kaydedilir ve ana menü görüntülenir.
Ö
Ö

Yapılandırma menüsünden çıkmak için bu simgeyi 
seçin. Telefon teleworker olarak başlar.

Telefonunuz uzak modda çalışırken bir hata oluşursa, hata mesajıyla birlikte bir açılır pencere 
görüntülenir. Lütfen yöneticinize göndermek için bu mesajı not edin.
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2.53 Görsel Bildirim Yardımcısı (VNA)
VNA özelliğinin amacı, yönetici tarafından tanımlanan bir grubun (büyük veya değil) tüm üyelerine sesli 
mesajın (bildirim) anında dağıtılmasına izin vermektir. Masa telefonunuz, en fazla sayıda çalışana acil bir 
mesaj göndermek için kullanılabilir. Yayınlanan sesli mesaj her telefonda anında ve aynı anda 
oynatılacaktır. Bu özellik, telefon yapılandırmasına ve şirket altyapısına bağlıdır.

Çalışma ortamına bağlı olarak yönetici tarafından iki mod yapılandırılabilir:

• Yüksek sesle:

Ö Gelen bildirim, ekranda görüntülenen açılır pencere ile size bildirilir. Açılır pencere, 
bildirimi oynatmak için kullanılacak aktif cihazı gösterir.

Bildirim telefonun hoparlöründe çalınır. Mesaj sesi, telefon ayarlarında (seviye + 2) 
ayarladığınız ses seviyesinden daha yüksek.
Bildirimden sonra telefon ilk durumuna döner.

Ö

Ö
• sağduyulu:

Ö Gelen bildirim, ekranda görüntülenen açılır pencere ve sesli sinyal (bip) ile uyarılır ve 
bildirimi dinlemek için kullanılacak cihazı (ahize, kulaklık veya hoparlör) seçmeniz istenir. 
Açılır pencere, bildirimi oynatmak için kullanılacak aktif cihazı gösterir.

Bildirim, seçili cihazda veya görüşme halindeyseniz etkin cihazda oynatılır. Ahizesiz 
kullanım durumunda, bildirimi dinlemek için cihazı seçebilirsiniz. Telefon ayarlarında 
tanımlanan ses seviyesi kullanılır.
Bildirimden sonra telefon ilk durumuna döner.

Ö

Ö

Görüşme halindeyseniz, bildirim çalarken yerel ve uzak sesli aramanın sesi kapatılır. Çağrı hala aktifse, 
bildirimden sonra çağrınızı kurtarırsınız.

Açma tuşuna iki kez basarak, örneğin bir acil arama yapmak için bildirimi kesebilirsiniz. İlk 
bastığınızda, serbest bırakma tuşuna tekrar basarak eylemi onaylamanızı isteyen bir açılır pencere 
görüntülenir.
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3 Telefonunuzu programlama
3.1 Sesli posta kutunuzu başlatma

• Işık yanıp söner.

•
• Kişisel kodunuzu girin ve ardından sesli kılavuz talimatlarına göre adınızı kaydedin.

Kişisel kodunuz telesekreterinize erişmek ve telefonunuzu kilitlemek için kullanılır.

Zayıf bir kişisel kod sistem tarafından reddedilecektir:
• Aynı 4 basamak (0000, 1111,).
• 4 basamaklı basit bir dizi (0123, 1234,).
En az 4 basamaklı güçlü bir şifre seçtiğinizden emin olun. Sağlanan zayıf şifreler listesi tüm olasılıkları 
içermemektedir.

3.2 Sesli selamlamanızı özelleştirme
Karşılama mesajını kişisel bir mesajla değiştirebilirsiniz.

•
• Sesli posta / Yeni sesli mesaj / x Yeni sesli mesajlar
• Kişisel kodunuzu girin.
• Kişisel seçenekler Tebrik mesajı Kişisel karşılama Kayıt
• Oluşturulacak veya değiştirilecek selamlama türünü seçin (Selamlama 1, Karın selamlama, Meşgul, Benim adım) 

Mesajı kaydedin.

• SonKayıt sonu.
• Aşağıdakilerden birini kullanın: Ö

Ö
Ö

Uygulamak

Tekrar başlat

tekrar oynat

Uygulamak.

Bir mesajı yeniden kaydedin.

Mesajı tekrar oynat.

Varsayılan mesaja dönmek için.

• Normal istem

3.3 Telefon setinizin şifresini değiştirin
• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Ayarlar Telefon Şifresi
• Eski kod (4 haneli).
• Uygulamak

• Yeni kod (4 haneli).
• Uygulamak

• Onaylamak için yeni şifreyi tekrar girin.
• Uygulamak

•

Bu kod, programlama işlevlerine ve kullanıcı 'Set Locking' işlevine erişimi kontrol eden bir parola işlevi görür 
(varsayılan olarak kod: 0000).

Zayıf bir kişisel kod sistem tarafından reddedilecektir:
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• Aynı 4 basamak (0000, 1111,).
• 4 basamaklı basit bir dizi (0123, 1234,).
En az 4 basamaklı güçlü bir şifre seçtiğinizden emin olun. Sağlanan zayıf şifreler listesi tüm olasılıkları 
içermemektedir.

3.4 Sesli posta kutunuzun parolasını değiştirin

•
• Sesli posta / Yeni sesli mesaj / x Yeni sesli mesajlar
• Kişisel kodunuzu girin.
• Kişisel seçenekler Şifre
• Yeni kod (4 haneli).
• Uygulamak

•

Sesli posta kutunuz başlatılmadığı sürece, kişisel kod 0000'dır.

Zayıf bir kişisel kod sistem tarafından reddedilecektir:
• Aynı 4 basamak (0000, 1111,).
• 4 basamaklı basit bir dizi (0123, 1234,).
En az 4 basamaklı güçlü bir şifre seçtiğinizden emin olun. Sağlanan zayıf şifreler listesi tüm olasılıkları 
içermemektedir.

3.5 Ses işlevlerini ayarlama
• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Ayarlar Telefon Çalıyor
• Şifrenizi girin (gerekirse) ve uygulayın.

3.5.1 Melodiyi seçin

• Zil sesinin ilişkilendirileceği arama türünü seçin. Ö

Ö
• İstediğiniz melodiyi seçin (32 melodi).

Dahili arama (Dahili arama) 
Harici arama (Harici arama)

•

• Son / Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

Bir zil diğerlerinden daha yüksek seslidir ve gürültülü ortamlarda kullanılabilir.

3.5.2 Zil sesini ayarlama

• Seviye (Hacim)
• İstediğiniz sesi seçin (10 seviye). Masa telefonundaki ses seviyesi tuşlarını kullanın veya

ekranda görüntülenir.

• Son / Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

Bir zil diğerlerinden daha yüksek seslidir ve gürültülü ortamlarda kullanılabilir.
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3.5.2.1 Sessiz modu etkinleştirme/devre dışı bırakma
• Daha fazla seçenek(Daha) 

Ö

Ö

Sessiz mod
Etkinleştirmek için: kutuyu işaretleyin. Devre dışı 

bırakmak için: Kutunun işaretini kaldırın.

• Son / Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

3.5.2.2 Toplantı modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma (aşamalı zil sesi)
• Daha fazla seçenek(Daha) 

Ö

Ö

Aşamalı çalma
Etkinleştirmek için: kutuyu işaretleyin. Devre dışı 

bırakmak için: Kutunun işaretini kaldırın.

• Son / Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

3.5.2.3 Gizli zil modunu etkinleştirme/devre dışı 
bırakma Çalmadan önce bir bip:

• Daha fazla seçenek(Daha) 

Ö

Ö

Çalmadan önce bir bip sesi
Etkinleştirmek için: kutuyu işaretleyin. Devre dışı 

bırakmak için: Kutunun işaretini kaldırın.

• Son / Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

Çalmadan önce üç bip

• Daha fazla seçenek(Daha) 

Ö

Ö

Çalmadan önce üç bip
Etkinleştirmek için: kutuyu işaretleyin. Devre dışı 

bırakmak için: Kutunun işaretini kaldırın.

• Son / Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

3.5.2.4 Bir arama geldiğinde zil sesini ayarlayın
• Telefonunuz çalar.
• Zil sesini ayarlama.

3.6 İşitme Cihazı
Telefonunuzu bir işitme cihazı ile kullanıyorsanız, işitme rahatsızlığını önlemek için işitme cihazı cihazını (HAC) 
kurmanız ve etkinleştirmeniz gerekir.

• Kullanıcı yerel menüsünü açın: 'Menü' sayfasına ulaşınAyarlar Telefon Yerel Menü Sesli İşitme Cihazı

• İşitme cihazı kullanıyorsanız bu seçeneği işaretleyin.

3.7 Masa telefonunun parlaklığını ayarlama
Masaüstü telefonun ekranının, bağlı eklentinin ve masa telefonunun LED'lerinin parlaklığını ayarlayın.

3.7.1 Telefon kullanımdayken parlaklığı ayarlayın

• Kullanıcı yerel menüsünü açın: 'Menü' sayfasına ulaşınAyarlar Telefon Yerel Menü Ekran 
Parlaklığı

• Parlaklığı artırın veya azaltın (ardışık basmalar).
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•

•

3.7.2 Telefon kullanılmadığında karartılmış parlaklığı ayarlayın - Yalnızca ALE-30h'de mevcuttur

Ana sayfaya dönmek için.

• Kullanıcı yerel menüsünü açın: 'Menü' sayfasına ulaşınAyarlar Telefon Yerel Menü Ekran 
Gelişmiş Düşük parlaklık

•

•

Parlaklığı artırın veya azaltın (ardışık basmalar).

• Ana sayfaya dönmek için.

3.7.3 Telefon kullanılmadığında parlaklığın karartılmasından önceki gecikmeyi ayarlayın (ekran koruyucu) - 

Yalnızca ALE-30h'de mevcuttur

• Kullanıcı yerel menüsünü açın: 'Menü' sayfasına ulaşınAyarlar Telefon Yerel Menü Ekran 
Koruyucu

•

•

Zaman gecikmesini ayarlayın (varsayılan 4 saat).

• Ana sayfaya dönmek için.

3.8 Kontrastı ayarla (ALE-20/ALE-20h)
Boş durumda:

•
•

Kontrastı azaltın (bekleme durumu) (ardışık basmalar). 
Kontrastı artırın (bekleme durumu) (ardışık basmalar).

3.9 Karşılama sayfasını seçme
Bu fonksiyon, telefonda varsayılan olarak görüntülenen sayfayı seçmek için kullanılır. Bu özellik sistem 
yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse yöneticinize başvurun.

• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Ayarlar Telefon Ana Sayfası
• Şifrenizi girin (gerekirse) ve uygulayın.
• Varsayılan sayfayı seçin (Menü, Kişi, Bilgi, Görülen son sayfa…).

•

• Ana sayfaya dönmek için.

3.10 Dil seçimi
• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Ayarlar Telefon Dili
• Şifrenizi girin (gerekirse) ve uygulayın.
• İstediğiniz dili seçin.

•

•
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3.11 Çağrı numaraları ve fonksiyonlar için programlama tuşları (Kişi sayfası/F1 ve F2 
tuşları/Eklenti tuşları)

Setinizde manyetik klavye yoksa harfleri girmek için alfanümerik klavyeyi kullanın. Sayısal ve 
alfabetik klavye arasında geçiş yapmak için alfasayısal klavye tuşunu kullanın. Alfabetik moddayken, 
tuşa karşılık gelen LED yanık kalır.

Masa telefonunuza bağlı olarak şunları programlayabilirsiniz:

• Perso sayfasının yazılım tuşları.
• Eklenti modülünün tuşları/yazılım tuşları.
• F1 ve F2 tuşları.
• 'Abc' tuşu, manyetik klavyenin bağlı olması durumunda (ALE-30h).

Bu tuşların tutma ve aktarma özellikleri için kullanılması durumunda, F1 ve F2 programlanamaz (örneğin 
Amerika Birleşik Devletleri için yapılandırma).

Anahtar henüz programlanmadıysa:
• Programlanacak anahtarı seçin.

• Şifrenizi girin (gerekirse) ve uygulayın.
• Aşağıdakilerden birini kullanın: Ö

Ö
Tuş zaten programlanmışsa:
• 'Menü' sayfasına ulaşınAyarlar Telefon Anahtar programı Prog kişisel sayfası
• Programlanacak anahtarı seçin.

• Şifrenizi girin (gerekirse) ve uygulayın.
• Aşağıdakilerden birini kullanın: Ö

Ö
Bir numara programlamak için

• Hızlı arama
• Numarayı girin.
• Uygulamak

• Bir yazılım tuşu için (kişisel sayfa veya eklenti), tuşun adını girin.
• Uygulamak

Hızlı arama
Hizmetler

Bir sayı programlamak için. 

Bir işlevi programlamak için.

Hızlı arama
Hizmetler

Bir sayı programlamak için. 

Bir işlevi programlamak için.

•
Bir işlevi programlamak için

• HizmetlerEkranda görüntülenen bilgileri izleyin.

Ana sayfaya dönmek için.

• Ana sayfaya dönmek için.

Bir önek girerek tuşun ad rengini ve stilini özelleştirebilirsiniz. Aşağıdaki bölüme bakın.
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3.12 Programlanabilir ekran tuşlarının rengini ve stilini özelleştirin (IP modunda 
ALE-30h)
Özel sayfanın yazılım tuşlarının rengini ve stilini ve yazılım tuşunun etiketinin önüne bir önek 
ekleyerek eklenti modüllerini özelleştirebilirsiniz.

Bir yazılım tuşunu programladığınızda, özelleştirmek için yazılım tuşunun adına önek ekleyin.

Ön ek, yazılım sürümüne bağlıdır ve aşağıdaki 
gibi tanımlanır:

• \C: renk
Ön eki, rengi tanımlayan 1 ile 10 arasında 
bir sayı takip eder.

• \B: cesur.

Her renk için sayılar aşağıdaki gibidir:

Varsayılan renge geri dönmek için 0 renk numarasını 
kullanın.

Kullanım durumları:

• s.o.s.(Turuncu): \C2SOS.
• s.o.s.(Kırmızı, kalın): \C3\BSOS.

3.13 Programlanmış bir tuşu değiştirme

• 'Menü' sayfasına ulaşınAyarlar Telefon Anahtar programı Prog kişisel sayfası
• Değiştirilecek anahtarı seçin.
• Şifrenizi girin (gerekirse) ve uygulayın.
• değiştir

• Ana sayfaya dönmek için.

3.14 Programlanmış bir anahtarı silme

• 'Menü' sayfasına ulaşınAyarlar Telefon Anahtar programı Prog kişisel sayfası
• Silinecek anahtarı seçin.
• Şifrenizi girin (gerekirse) ve uygulayın.
• Silmek
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3.15 Randevu hatırlatıcısının programlanması
Geçici bir hatırlatıcının zamanını tanımlayabilirsiniz (24 saatte bir).

• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Randevu (Atanma)
• Randevu saatini girin.
• Aşağıdakilerden birini kullanın:

Ö
Ö

Telefonunuzda bu randevuyu tanımlamak için telefonu kapatın.

Randevu hatırlatıcısının varış yeri telefonunuzda t̀ değilse, ayarlanan hedefin numarasını 
çevirin. Uygulamak.

Uyarı verilecek telefonun karşılama sayfasında 'Randevu programlandı' simgesi görüntülenir (
/ ).

Programlanan saatte telefonunuz çalar:

•

Çağrılarınız başka bir terminale yönlendiriliyorsa, yönlendirme hatırlatma çağrısına uygulanmaz.

Hatırlatma isteğinizi iptal etmek için:
• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Randevu (Atanma) Sil

•
Karşılama sayfasında 'Randevu programlandı' simgesi kaybolur.

3.16 İlişkili seti çağırın
Başka bir setin numarası sizin set numaranızla ilişkilendirilebilir (Bkz. İlişkili numarayı değiştirme). Onu aramak 
için:

• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Ayarlar Hizmetlerim Danışmanlık(danışın)Ortak hizmetler Çağrı ortağı

3.17 Çağrılarınızı ilgili numaraya yönlendirin
Daha önce ilgili bir numara tanımladıysanız, aramalarınızı bu numaraya yönlendirebilirsiniz.

• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Ayarlar Hizmetlerim Danışmanlık(danışın)
• Aşağıdakilerden birini kullanın: Ö

Ö
Ö
Ö

• Uygulamak

Ortak hizmetler

İlişkilendirmek için taşmaCevap vermediğinizde iletmek için. İlişkilendirmek için 
meşgulse taşma Ovflow meşgul/asoc ile temsilci yok İlişkilendirmek için taşmayı 
devre dışı bırak

Hattınız meşgul olduğunda anında yönlendirme için. Cevap 
vermezseniz veya meşgulseniz iletmek için. İlişkilendirme 

işlevine yönlendirmeyi iptal etmek için.

/ : Çağrılarınızı tanımlı ilişkili numaraya yönlendirmek için yönlendirme servisini de kullanabilirsiniz.
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3.18 İlişkili numarayı tanımlayın veya değiştirin
İlişkili numara bir telefon set numarası, sesli posta numarası veya çağrı cihazı numarası olabilir.

• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Ayarlar Hizmetlerim Ortak
• Şifrenizi girin.
• Uygulamak

• değiştir
• Yeni ilişkili numarayı seçin. Ö

Ö
Yeni ilişkili numarayı girin. Hızlı 
arama

Ortak numarasını sil:

• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Ayarlar Hizmetlerim
• Şifrenizi girin.
• Uygulamak

• Devre dışı bırakmak

İş arkadaşı

3.19 Tandem yapılandırması
Bu yapılandırma, kümeleri tek bir telefon numarası altında gruplamanıza olanak tanır. Bu durumda setiniz 
ana settir ve diğer setler, genellikle bir DECT, bir uzak dahili hat, bir Masa Telefonu veya yazılım telefonu, 
ikincil setlerdir. Her setin kendi dizin numarası vardır, ancak tandem numarası ana setin numarasıdır. Bir 
çağrı aldığınızda, tüm setler aynı anda çalar. Setlerden biri cevap verdiğinde, diğer setlerin çalması durur. 
Ana setin tüm hatları meşgul olduğunda, ikincil setler çalmaz. İkincil bir küme yine de kendi numarasıyla 
çağrılabilir, ancak bu durumda tandem işlevi artık dikkate alınmayacaktır. İşlevlerin çoğu tüm setler için 
ortaktır, örneğin: yönlendirme, benimle buluş hatırlatıcısı, çeşitli mesajlar vb., diğerleri ise her bir sete 
özeldir, örneğin: bireysel rehber, son numarayı tekrar arama, servis dışı, kilitleme , vb.

Bu yapılandırmayla ilgili daha fazla bilgi için kurulumunuzdan sorumlu kişiyle iletişime geçin.

3.20 Dahili telefon listenizi oluşturun, değiştirin veya bakın (en fazla 10 numara)

• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Ayarlar Hizmetlerim Interphony
• Şifrenizi girin.
• Bir giriş seçin.
• Ekrandaki yönergeleri takip edin.

3.21 Bir USB aksesuarı kurun (Kulaklık, Ahizesiz Kullanım, Hoparlör)
• Aksesuarı USB konektörüne (USB-A, USB-C) bağlayın.
• Aksesuarı USB bağlantı noktasına taktığınızda, USB aksesuarı otomatik olarak algılanır. Aynı 

işleve sahip başka bir aksesuar zaten bağlıysa, bir açılır pencere, bu işlev için kullanmak üzere 
tercih ettiğiniz aksesuarı seçmenizi ister.
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3.22 Bir RJ9 kulaklığı takın
Ahize yerine masa telefonuna uyumlu bir RJ9 kulaklığı bağlamak mümkündür.

3.23 Bağlı cihazları yönetin
3.23.1 Bağlı cihazların listesi

• Kullanıcı yerel menüsünü açın: 'Menü' sayfasına ulaşınAyarlar Telefon Yerel Menü Ses
• cihazlar
• Bağlı cihazların listesi görüntülenir. Konektör hakkında bilgi bulabilirsiniz:

USB.

Eller serbest.

Ahize.

Masaüstü telefona iki cihaz bağlıysa ve aynı işleve sahipse, aynı satırda iki simge görüntülenir. Koyu 
simge varsayılan aygıttır.

3.23.2 Varsayılan cihaz

Aynı tip aksesuarı farklı konektörlere bağladıysanız (örneğin, bir USB harici eller serbest modülü), her bir 
aksesuar tipi için kullanılan konektörlerin listesi görüntülenir. Varsayılan aksesuar olarak kullanmak için 
tercih ettiğiniz aksesuarı seçebilirsiniz.

• Kullanıcı yerel menüsünü açın: 'Menü' sayfasına ulaşınAyarlar Telefon Yerel Menü Ses
• cihazlar
• Bağlı cihazların listesi görüntülenir.
• Birden fazla konektör simgesi olan cihazı seçin.
• Tercih ettiğiniz aksesuarı seçin

•
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3.24 Yöneticinizle iletişim kurma (Teknik destek)
Gerekirse yöneticinize başvurmanız gerekebilir.
Yöneticinizle iletişime geçmeden önce, telefonunuzun kodları ve yazılım sürümü gibi bilgilerin elinizde 
olduğundan emin olun.

3.24.1 Tarih kodu / Teknik kod

Kodlar, telefonun arkasında, konektörlerin yanında bulunur. Bu etiket bir 
örnektir ve telefonunuza yerleştirilen etiketi temsil etmez.

• PN: Teknik kod.
• SN: Tarih kodu.

3.24.2 Yazılım sürümü

Masa telefonuna iki yazılım sürümü kurulabilir: NOE IP ve NOE TDM yazılımları. Yazılım 
sürümü şu yolu izleyerek telefonda görüntülenebilir:

• Kullanıcı yerel menüsünü açın: 'Menü' sayfasına ulaşınAyarlar Telefon Yerel Menü Hakkında
Yazılım

Bu bilgi, herhangi bir cep telefonu ile taranabilen QR kodunda mevcuttur.

3.24.3 Donanım modeli

Donanım modeli telefonda görüntülenebilir:

• Kullanıcı yerel menüsünü açın: 'Menü' sayfasına ulaşınAyarlar Telefon Yerel Menü 
Donanım Hakkında(Telefonunuzda varsa).

3.24.4 Telefon otomatik testi

Bu özellik sisteminize bağlıdır.

Telefonun otomatik testi, sesin, ekranın ve LED'lerin hızlı bir donanım testidir. Kullanıcının ilk testleri 
doğrudan masaüstünden yapmasını sağlar.

• Telefon açılır ve bağlanır.
• 'Menü' sayfasına ulaşın.
• Ayarlar Seçenekler Telefon testi
• Otomatik test başladı.

• Otomatik testi durdurmak için.
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3.24.5 Yönetici yapılandırmasına erişim (yalnızca IP modunda mevcuttur)

Yöneticiniz telefon yapılandırmasına erişebilir. Sistem yapılandırmasına bağlı olarak bu menüye 
erişmek için bir yönetici şifresi istenir.

Bu menü yalnızca masa telefonu IP modunda çalışırken kullanılabilir.

Bu yapılandırma menüsünde, geri gitmek için bu simgeyi kullanın.

• Aşağıdakilerden birini kullanın:

ÖKullanıcı yerel menüsünü açın: 'Menü' sayfasına ulaşınAyarlar Telefon Yerel Menü
Yapılandırma.MMI.

Masa telefonunuzu ağa bağlayın (ve harici bir güç adaptörü kullanıyorsanız güç girişini 
takın). Önyükleme sırasında masa telefonu 'Adım 2'yi görüntülediğinde, bir menü 
görüntülenene kadar art arda '*' ve '#' tuşlarına basın.

• Bu bölüm, yöneticinin aşağıdakileri ayarlamasına veya danışmasına izin verir: Ö

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Ö

IP parametreleri:IP Parametreleri 
DHCP seçeneği:IP Parametreleri 
Telefon hafızası:IP Parametreleri
Kullanılan ağ (kablolu veya kablosuz):Ağ
Kablolu ağ yapılandırması:Ağ Kablolu ağ Kablosuz ağ 
yapılandırması:Ağ Kablosuz ağ VPN yapılandırması:VPN

Güvenlik:Güvenlik
Yazılım bilgisi (sürüm, çalıştırma modu):Yazılım bilgileri 
Donanım bilgileri (MAC, CPU):donanım bilgileri Yazılım 
güncelleme modu:Yazılım bilgileri Yükseltme

▪ Yazılım yükseltmesini etkinleştir: ağ (sistem) üzerinden yükseltme.
▪ Şimdi USB'den yükseltin: masa telefonunu yeniden başlattığınızda yazılımı yükseltmek için bir 

USB sürücüsü kullanın.
Fabrika yapılandırması:Varsayılanlara dön

IP Durumu
IP Yapılandırması

Hatıralar

Ö

3.24.6 Masaüstü telefonu USB anahtarı aracılığıyla otomatik güncelleme

Bir USB-A veya USB-C anahtarı kullanabilirsiniz. Anahtarın FAT32 modunda biçimlendirilmesi gerekir.

• USB anahtarında boş bir metin dosyası oluşturun:yükseltme.oto
Lütfen dosyanın.txt uzantısına sahip olmadığını kontrol edin (özellikle dosya uzantısı sistem 
tercihlerinde gizlendiğinde).

• USB anahtarında bir dizin oluşturun:Yükselt
• İkili dosyaları yeni dizine kopyalayın: Ö

IP modu:
▪ bin84x9P
▪ noe84x9P

Dijital mod:
▪ bin84x9T
▪ noe84x9T

• USB anahtarını ilgili USB yuvasına (A veya C) takın.
• Telefonu yeniden başlatın (yükseltme sırasında led yanıp söner).

Ö
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4 Aksesuar
4.1 Aksesuar listesi
Referanslar hakkında daha fazla ayrıntı için şu bölüme bakın: Sipariş bilgileri.

4.1.1 USB aksesuarları

• AH 21 U II Premium kulaklık mono USB-A
• AH 22 U II Premium kulaklık çift kulaklı USB-A
• AH 21 M II Premium kulaklık mono USB-A
• AH 22 M II Premium kulaklık çift kulaklı USB-A
• EM200 Akıllı Genişletme Modülü (ALE-30h).
• USB harici zil arabirim modülü (USB Arabirim modülü 2 röle).

4.1.2 RJ9 aksesuarı

• ALE-10 Klavye (ALE-30h).
• AH 11 G Kulaklık mono
• AH 11 GA Kulaklık mono
• AH 12 G Kulaklık binaural
• AH 12 GA Kulaklık çift kulaklı

4.1.3 Güç kaynağı

• USB-C Güç kaynağı (AB, ABD, İngiltere, AU).

4.1.4 Diğer kulaklıklar

Uyumlu kulaklıklar, Geliştirici ve Çözüm Ortağı Programı (DSPP) tarafından doğrulanır (Bkz. bölüm: 
Geliştirici ve Çözüm Ortağı Programı (DSPP) sertifikalı üçüncü taraf kulaklık seti).

4.1.5 Diğer aksesuarlar

• Duvara montaj takımı: Mx/ALE-20/20h/30 Duvara Montaj Takımı.
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4.2 Manyetik alfabetik klavye: ALE-10 klavye
Manyetik alfabetik klavye yalnızca ALE-30h Essential DeskPhone için mevcuttur.

4.2.1 Açıklama

Klavye ülkenize ve dillerinize bağlıdır. Manyetik klavye setin tabanına otomatik olarak sabitlenir. 
Telefonun arkasındaki ilgili konektöre bağlanır.

Ülke çeşitleri:

• QWERTY- QWERTZ (Uluslararası klavye).

• AZERTY (Fransızca klavye)

4.2.2 Kutudan Çıkarma

• ALE-10 klavye.
• Güvenlik ve düzenleyici talimatlar.

4.2.3 Kurulum

Klavye, telefonun altında otomatik olarak mıknatıslanır. Klavyeyi cihazın RJ9 konektörüne bağlayın.

telefon: .
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4.2.4 Klavye nasıl kullanılır

Telefonu yapılandırırken metin girmek için klavyeyi kullanın. Kişinizin adını klavyeden girerek doğrudan 
ada göre arama özelliğine erişin.

Aşağıda, tüm sembollere erişmenizi sağlayan fonksiyon tuşlarının bir listesi bulunmaktadır.

Caps lock: büyük harflerle metin yazmak için. Bu tuşu koruyun ve büyük harfle görüntülemek için harfe 
basın.

Alt tuşu: klavyede mavi ile vurgulanan belirli ve noktalama karakterlerine erişmek için.
Alt tuşu: Klavyede mavi ile vurgulanan belirli ve noktalama karakterlerine erişmek 
için.
İmleç hareket tuşu (sol, sağ). Düzenlenmiş kutularda gezinmenizi sağlar.

•
•

: İmleci sağa hareket ettirin.
+ : İmleci sola hareket ettirin.

Enter tuşu: düzenlenen metni doğrulamak için.

Geri al tuşu: Bir düzenleme kutusundaki bir karakteri silmek için.

Kullanım durumları:

: F' görüntülenir.

+ : 'F' görüntülenir.

+ : ':' görüntülenir.

+

QWERTZ modunda uluslararası klavyeyi kullanın

: '6' görüntülenir.

• Aşağıdakilerden birini kullanın: 
ÖAlt tuşunu kullanın:

▪ + : 'z' görüntülenir.

▪
Masa telefonunu uluslararası klavyede varsayılan olarak QWERTZ düzenine göre yapılandırın. 
Bu, tuş takımında sırasıyla 'y' ve 'z' tuşlarına basılarak alt tuşu kullanılmadan 'z' ve 'y'nin 
görüntülenmesi anlamına gelir.

▪ Kullanıcı yerel menüsünü açın: 'Menü' sayfasına ulaşınAyarlar Telefon Yerel Menü 
Ekranı

▪ almanca kbd: Klavyeyi QWERTZ düzeninde kullanmak için bu seçeneği işaretleyin (bazı tuşlar için 
mavi harfler).

+ : 'y' görüntülenir.
Ö

▪
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4.3 2 x 10 temel genişletme modülü: EM200 Akıllı Genişletme Modülü
EM200 Akıllı Genişletme Modülü yalnızca ALE-30h için mevcuttur.

Telefon yetenekleri Eklentiler ile genişletilebilir. EM200 eklentisi, LED'li 60 adede kadar ek anahtar sunar: 
Her sanal sayfa için LED'li 2 x 10 programlanabilir tuş. Sanal sayfaların sayısı sistem özelliklerine bağlıdır. 
Tüm denetlenen numaraların ilk sanal sayfaya yerleştirilmesi gerektiğini unutmayın.

4.3.1 Kutudan Çıkarma

• EM200 Akıllı Genişletme Modülü.
• 2 derece ayarlanabilir ayak.
• 2xM3 vida.
• Güvenlik ve düzenleyici talimatlar.
• Hızlı rehber.

4.3.2 Açıklama / Konektörler
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Cihazı masa telefonuna veya zaten bağlı 
olan eklentiye (USB-A) bağlamak için 
konektör.
Modül, masa telefonuna veya başka bir eklentiye 
sabitlemek için bir destek ile donatılmıştır.

Renkli LCD ekran.

Programlanabilir tuşlar. Evrensel Seri Veri Yolu (USB-a) konektörü. Bu 
konektör şunlar için kullanılır:
•
•
•

Bir USB kulaklık bağlayın.
Bir eklenti modülü bağlayın.
Bir konferans modülünü bağlamak için.

Sayfa gezinme tuşları.

Bir USB-C konektörü, bir güç adaptörünü bağlamak için ayrılmıştır. Güç adaptörü ayrı satılır.

4.3.3 Eklentiyi masa telefonuna yükleyin

Dijital modda, masa telefonuna harici bir USB-C güç adaptörü (ayrı satılır) tarafından güç verilmesi 
gerekir.

1-
1-
2-

Eklenti USB-A konektörünü masa telefonunun USB-A soketine takın. Sağlanan 
vidayı kullanarak masa telefonuna sabitlemek için eklenti desteğini kullanın.
Ağ kablosunu takın. Gerekirse USB-C güç adaptörünü (ayrı satılır) takın. Dijital modda, masa 
telefonuna harici bir USB-C güç adaptörü ile güç verilmesi gerekir.
Masa telefonunu yeniden başlatın.3-

Bir USB-A kulaklık kullanıyorsanız, onu son eklenti modülüne bağlayabilirsiniz.

4.3.4 Simge açıklaması

Çağrı simgeleri

İzlenen kişiden gelen arama.
İzlenen kişiyle görüşmede.
İzlenen kişi beklemede.
İzlenen kişi mevcut değil.

Programlanabilir bir tuş üzerinde bir hizmet tanımladığınızda aşağıdaki simgeler görüntülenir.
Yönlendirme özelliği aktif edilmiştir.

Rahatsız etmeyin özelliği.
Kilitleme/kilit açma özelliği.

DTMF özelliği.
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4.3.5 Birden fazla eklenti modülü kurun

ALE-30h'ye, çalışma şekline bağlı olarak üç modüle kadar bağlanabilirsiniz. Üçüncü eklenti modülüne ek 
bir güç adaptörü bağlanabilir. Telefona kaç eklentinin bağlanabileceğini ve gerekirse bir güç kaynağı 
eklemek için kurulumcunuzla iletişime geçin.

Başka bir eklenti eklemek için, yeni eklentiyi zaten bağlı olana yapıştırın ve bağlayın:

• İlk eklenti masa telefonuna bağlanır.
• Yeni eklenti USB-A konektörünü kurulu eklentinin USB soketine takın.
• Sağlanan vidayı kullanarak eklentiye sabitlemek için eklenti desteğini kullanın.
• Güç kaynağını masa telefonuna bağlayın. İkinci bir güç kaynağı kullanmanız gerekiyor, bunu 3. eklenti 

modülüne bağlayın.
• Masa telefonunu yeniden başlatın.

4.4 Duvara montaj kiti
Telefonunuzu duvara monte etmek için piyasada kolayca bulabileceğiniz standart bir duvar plakası 
takmanız gerekiyor. Duvar plakasını duvara monte etmek için üreticinin talimatlarını izleyin. Duvar 
plakası sabitlendiğinde telefonunuzu hazırlayıp duvara monte edebilirsiniz. Duvara montaj kiti ayrı 
satılır (referans için aşağıdaki bölüme bakın: Sipariş bilgileri).

Desteği, verilen 2 vidayı kullanarak 
telefonla sabitleyin (vida boyutu 
M3x8mm'dir).

Monte edilmiş telefonu duvara monte kit ile 
duvar plakasına asın.
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4.5 USB harici zil arabirim modülü (USB Arabirim modülü 2 röle 
3GV28184AA)
USB harici zil arabirim modülü, telefon hattına bağlı telefonun zil sesi kadansını veya iletişim 
durumunu izleyerek harici bir sistemin (zil veya lamba gibi) çalıştırılmasına izin verir. Modülü kurmak 
için sistem yapılandırması istenmez.

USB Arabirim modülü 2 röleleri, masa telefonunuzun USB konektörüne doğrudan bir veya 2 harici zil sesi 
bağlamanızı sağlar:

Telefon sesli iletişimde. Telefon açık 
olduğu sürece röle aktiftir.

iletişim.
Telefon çalıyor. Röle tam olarak 
zil sinyalini takip eder.

röle 2

röle 1

Sarf malzemeleri listesi

• USB harici zil arabirim modülü.
• 1 USB kablosu 1,5 m (4,9 fit) USB tip A - USB tip B.

4.5.1 Kurulum

UYARI: Modül kullanılmadan önce kapatılmalıdır. Hiçbir ayar modülün açık olmasını gerektirmez.

Boş durumda: Çalıyor veya sırasında
iletişim:

N: Yaygın.
NC: Aktif sinyal.
HAYIR: Aktif olmayan sinyal.

Tipik kullanım şeması:

Evre Doğal

Telefon iletişim halindeyken lamba yanar.

Kesme kapasitesi 10A'da 12V/24V DC 15A veya 120V/220V AC'dir.

4.5.2 Cihazı bağlayın

• Sağlanan USB tip B kablosunu modülün USB konektörüne takın.
• Sağlanan USB tip A kablosunu masa telefonunun USB konektörüne takın. Telefonunuzun 

konektörlerinin açıklamasına bakın.
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4.6 Geliştirici ve Çözüm Ortağı Programı (DSPP) sertifikalı üçüncü taraf 
kulaklık seti

DSPP'nin misyonu, masa telefonu yaşam döngüsü boyunca geniş bir geliştiriciler ve ortaklar ekosistemini 
desteklemektir. Bu kapsamda partner uygulamaları veya cihazları ile Alcatel-Lucent Enterprise'ın platformları 
arasında sertifika testleri gerçekleştirilir. Ortak uygulamalar veya cihazlarla uygun şekilde birlikte çalışmayı 
onaylar.

Mevcut kulaklıkların listesine bakın: "Sabit telefonlar ve Yazılım telefonları için onaylı 3. taraf Kulaklıkların 
listesi.".
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5 Teknik özellikler
Daha fazla bilgi için masa telefonunuzun veri sayfasına bakın.

ALE-30h ALE-20h ALE-20
Yükseklik 183 mm (7,2 inç) 183 mm (7,2 inç) 183 mm (7,2 inç)
Genişlik 207 mm (8,2 inç) 207 mm (8,2 inç) 207 mm (8,2 inç)
Derinlik 35 mm (1,4 inç) 35 mm (1,4 inç) 35 mm (1,4 inç)
Ağırlık (ahize ve ayak) 806 gr (1,78 libre) 806 gr (1,78 libre) 806 gr (1,78 libre)
Ayarlanabilir ayak standı aralığı 40° - 55° 40° - 55° 40° - 55°
Renk Gri Gri Gri

2.8 inç
ile monokrom
arka ışık, 128 x 64 
piksel

2.8 inç
ile monokrom
arka ışık, 128 x 64 
piksel

3.5 inç renkli, 320 x 
240 pikselGörüntülemek

Ethernet Üzerinden Güç (IEEE 
802.3af) 1. sınıf 1. sınıf 1. sınıf

Güç tüketimi (PoE) Boşta
– Aktif (Eklentisiz, USB'siz) < 3,5 W < 3,5 W < 3,5 W

Güç tüketimi (dijital hat 
gücü) boşta/etkin (USB'siz) 0,8W/1.2W 0,8W/1W 1.W/1.6W

- 5°C - +45°C
(23°F - 113°F)

- 5°C - +45°C
(23°F - 113°F)

- 5°C - +45°C
(23°F - 113°F)Çalışma koşulları

- 25°C - +70°C
(-13°F - 158°F)

- 25°C - +70°C
(-13°F - 158°F)

- 25°C - +70°C
(-13°F - 158°F)Depolama sıcaklığı

USB-C USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0
USB-A USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

1 x USB-A (5V,
500mA),
genişletilebilir
4,5W (5V,
900mA)

1 x USB-A (5V,
500mA), genişletilebilir
4,5W (5V, 900mA) 
desteklemek için

1 x USB-A (5V,
500mA), genişletilebilir
4,5W (5V, 900mA) 
desteklemek için

USB güç dağıtımı
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6 Sipariş bilgileri
Bu liste ayrıntılı değildir ve her an değişebilir.

ALE-20h Essential DeskPhone ALE-20 
Essential DeskPhone ALE-30h Essential 
DeskPhone EM200 Akıllı Genişletme 
Modülü Mx/ALE-20/20h/30 Duvara 
Montaj Kiti ALE-10 Klavye AZERTY

ALE-10 Klavye QWERTY - QWERTZ USB-C 5V/
2A Güç Adaptörü (AB) USB-C 5V/2A Güç 
Adaptörü (ABD) USB-C 5V/2A Güç Adaptörü 
(RW) USB harici zil arabirim modülü 3m Cat3 
Telefon kablosu- RJ45/RJ11 (x10) AH 21 U II 
Premium kulaklık tek sesli USB-A AH 22 U II 
Premium kulaklık çift kulaklı USB-A AH 21 M 
II Premium kulaklık tek sesli USB-A AH 22 M 
II Premium kulaklık çift sesli USB-A AH 11 G 
Kulaklık mono

AH 11 GA Tek kulaklı kulaklık 

AH 12 G Çift kulaklı kulaklık AH 

12 GA Çift kulaklı kulaklık

3ML37020AA
3ML37020AB
3ML37030AA
3MK27007AA
3MK27008AA
3ML37010FR
3ML37010DW
3MK08005EU
3MK08005ABD

3MK08005RW
3GV28184AA
3ML37001AA

3MK08011AB

3MK08012AB

3MK08018AA

3MK08014AB

3MK08007AA

3MK08007AB

3MK08008AA

3MK08008AB
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7 Garanti ve hükümler
Güvenlik ve Mevzuat Talimatları aşağıdaki ürünlerle ilgilidir: ALE-20 Essential Masa Telefonu (ALE-20), ALE-20h 
Essential Masa Telefonu (ALE-20h), ALE-30h Essential Masa Telefonu (ALE-30h), ALE-20/20h/30h WB Kablolu 
Ahize, ALE-10 Klavye (ALE-10).

Bu ekipmanları kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz.

7.1 Güvenlik Talimatları
● Ekipmanda, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, 
kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. ● Mıknatıslar, kalp pillerinin ve implante edilmiş 
kalp defibrilatörlerinin çalışmasını etkileyebilir. Kalp piliniz veya implant defibrilatörünüz ile manyetik 
elemanlar içeren ahize arasında güvenli bir mesafe bırakın: en az 4 santimetre (1,6 inç). ● Parazit riskini 
sınırlamak için kalp pili kullanan kişiler kablosuz telefonu ekipmanlarından uzak tutmalıdır (minimum 
mesafe 15 cm/6 inç). ● Bu ekipmanı insan güvenliği açısından kritik alanlarda (hastaneler...) kullanmadan 
önce standart kabul prosedürlerinin izlenmesi tavsiye edilir.
● Ahize, keskin metal nesneleri çekebilecek manyetik öğeler içerir. Yaralanmayı önlemek için, her 
kullanımdan önce kulaklığa ve mikrofona keskin metal nesnelerin yapışmadığından emin olun. ●Fırtınalı 
havalarda telefonları (kablosuz tip dışında) kullanmaktan kaçının. Yıldırım nedeniyle uzak bir elektrik 
çarpması riski olabilir. ● Bu cihazı patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanmayın. ● Bu telefonu 
Integrated Services Digital Network (ISDN) bağlantısına veya normal bir Public Switched Telephone 
Network (PSTN) bağlantısına takmayın. Bu, telefonda ciddi hasara neden olabilir. ● Telefonunuzun 
kesinlikle suyla temas etmesine izin vermeyin. ● Harici güç kaynağı kullanıldığında, kolay erişilebilir bir 
prize bağlanmalıdır. ● Bu ürünü -5°C ila +45°C (23°F ila 113°F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın. ● Bu 
ürünler yalnızca kapalı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ● Güç sağlayan veya alan PoE 
(Ethernet Üzerinden Güç) cihazları ve bunların bağlı kabloları tamamen iç mekanda olmalıdır. ● Kulaklıkları 
yüksek ses seviyesinde uzun süre kullanmayın, bu işitme kaybına neden olabilir. Daima orta seviyelerde 
dinleyin.

Temizleme ve dezenfekte etme

Belgeye bakın: "Alcatel-Lucent Enterprise terminalleri nasıl temizlenir ve dezenfekte edilir".

Ürünleri temizlerken eldiven giyin.
Plastik, metal, kauçuk veya elek yüzeylerini temizlemek için ağartıcı, peroksit, aseton, etil asit, metil klorür, 
amonyak gibi sert kimyasallar veya çok amaçlı temizleyiciler kullanmayın.
Ürünleri temiz, kuru, mikrofiber aşındırıcı olmayan bir bezle silin. Ürünü 
temizlemeden önce bezin üzerine temizleme solüsyonu püskürtün.
Önceden nemlendirilmiş mendiller kullanın veya yumuşak steril bir bezi onaylı ajanla nemlendirin (ancak ıslatmayın). Sıvı ürünü 
lekeleyebileceği veya içine sızabileceği ve donanıma zarar verebileceği için kimyasal maddeleri asla doğrudan cihazın üzerine 
püskürtmeyin veya dökmeyin.
Sıvının birikmesine izin vermeyin.
ALE, tüm kablolu ve kablosuz ALE terminalleri için %70 etanol solüsyonu kullanılmasını önerir. Günlük 
dezenfeksiyon: Günde 5 dezenfeksiyona kadar.
Temizlik veya dezenfeksiyon sırasında kapsamlı silme, cihazda yüzey hasarına neden olabilir.
ALE, her çalışan için vardiyaları terminallerde paylaşmak yerine her çalışana özel bir kablosuz terminal atamayı 
ve ayrıca her çalışan için ahizeyi kablolu terminallerde değiştirmeyi önerir.

istenirse diğer gelişmiş ayarlar

ALE-20, ALE-20h, ALE-30h : bu ürünler, tescilli Dijital bağlantı (ALE-20 hariç) aracılığıyla PBX tarafından veya 
minimum IEEE 802.3af sınıf 1 ile uyumlu Ethernet Üzerinden Güç (POE) veya 5V dereceli bir USB Tip C Harici Güç 
Kaynağı (EPS) ile sağlanabilir DC, 2A minimum.
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7.2 Düzenleyici Açıklamalar
Uygunluk Beyanı şuradan alınabilir:
ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, Fransa - 
ebg_global_supportcenter@al-enterprise.com.
İstenirse diğer gelişmiş ayarlar. Aşağıdakilerden birini kullanın:

•

•

→ Yasal(veya 'Menü' sayfasına ulaşın→Ayarlar→Telefon→Yerel Menü→Yasal).

Önyükleme sırasında ekranın sol alt kısmında görüntülenen ayarlar simgesini seçin (birkaç saniye 
sonra)→Yasal.

AB Ülkeleri
Bu ekipman, aşağıdaki direktiflerin temel gereksinimlerine uygundur:

• 2009/125/EC (ErP), 2011/65/EU (RoHS) ve değişikliği 2015/863 (EU),
• Radyo dışı ekipman: 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD),
• Radyo ekipmanı: 2014/53/EU (KIRMIZI),

Birleşik Krallık

Bu ekipman, aşağıdaki düzenlemelerin temel gereksinimlerine uygundur: Radyo Ekipmanı Düzenlemeleri 
2017, Elektromanyetik Uyumluluk Düzenlemeleri 2016, Elektrikli Ekipman (Güvenlik) Düzenlemeleri 2016, 
Enerjiyle İlgili Ürünler için Ecodesign ve Enerji Bilgileri (Değişiklik) (AB'den Çıkış) Düzenlemeleri 2020 , 
Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliğinde Bazı Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması 2012

5150 ila 5350 MHz frekans aralığı, iç mekan kullanımıyla sınırlıdır.

Kanada
RF kısmı olan ekipmanlar Industry Canada'nın lisanstan muaf RSS'lerine uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki 
koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı enterferansa neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden 
olabilecek enterferans da dahil olmak üzere alınan her türlü enterferansı kabul etmelidir. Bu ürünler, geçerli 
Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada teknik özelliklerini karşılamaktadır.

5150–5350 MHz bandına yönelik cihazlar, ortak kanallı Mobil Uydu sistemlerine zararlı parazit olasılığını azaltmak için 
yalnızca iç mekan kullanımı içindir.

Amerika Birleşik Devletleri

RF parçası olmayan ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B sınıfı dijital cihaz 
sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı enterferansa karşı makul 
koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve 
talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. 
Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp 
açarak belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının 
bayiye danışarak paraziti düzeltmeyi denemesi önerilir.

Herhangi bir Bluetooth® cihazı kullanılırken iletişimin gizliliği sağlanamayabilir.

Kaliforniya - Uyarı:bu ürün sizi Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere neden olduğu bilinen Antimon trioksit 
ve Kaliforniya Eyaleti tarafından doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Di-
izodesil Ftalat (DIDP) gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresine 
gidin.

Bertaraf bilgileri
Bu sembol, ekipmanın elektronik ekipman atıklarının bertaraf edilmesi için bir toplama noktasına geri 
gönderilmesi gerektiği anlamına gelir. Arızalı piller, kimyasal atık bertarafı için bir toplama noktasına 
iade edilmelidir.

İlgili Belgeler

Bu Güvenlik ve Mevzuat Talimatları ve Kullanıcı Belgeleri için diğer diller aşağıdaki Web sitesinde 
mevcuttur: https://www.al-enterprise.com/products.
Alcatel-Lucent adı ve logosu, Nokia'nın ALE lisansı altında kullanılan ticari markalarıdır.
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Hızlı rehber

Anahtarlar

• Arama tuşunu alın - bekleme modunda - gelen arama 
(çalma) sırasında kısa basın.

• Yeniden arama tuşu: 'Tekrar arama' özelliğine erişmek için (bekleme 
durumunda kısa/uzun basın).

• Gelen bir aramayı alırken sessiz çalma.
• Aramayı sonlandırın (Kapat).

• ana sayfaya dönün.
• Sessiz tuşu

Bir arama sırasında, kişinizin sizi duymasını durdurmak için bu tuşa 
basın. Etkinleştirildiğinde tuş mavi renkte yanıp söner.

• interfoni tuşu
Boştayken, telefonu interfon moduna geçirmek için bu 
tuşa basın. Bir çağrı aldığınızda, telefon otomatik olarak 
kapanır ve doğrudan eller serbest moduna geçersiniz. 
Etkinleştirildiğinde, bu tuş mavi yanar.

• Bu özellik yönetici tarafından devre dışı bırakılabilir.

Durum simgeleri

Sessiz mod.

Telefon kilitli.
• Mesajlaşma portalına (arama kaydı, sesli mesajlar ve metin 

mesajları) erişmek için mesajlaşma tuşu.
Arama kaydında yeni bir sesli mesaj, yeni bir anlık mesaj 
veya yeni bir olay gibi yeni bir olay olduğunda bu tuş mavi 
renkte yanıp söner ve tüm olaylar onaylanana veya silinene 
kadar yanık kalır. Tuş, tüm olaylar onaylanana veya silinene 
kadar yanık kalır.

Kulaklık bağlandı.

Ahizesiz bağlantı

Randevu programlandı.
• Bu tuşa basmak, eller serbest modunda gelen bir aramayı 

yanıtlar (etkinleştirildiğinde tuş mavi yanar). Bir arama devam 
ederken, bu tuşa basıldığında eller serbest modundan kulaklık 
veya ahize moduna geçiş yapılır. Ahize veya kulaklık aracılığıyla 
bir arama devam ederken uzun bir basış hoparlörü 
etkinleştirir.

Şifreli sinyal simgesi.

Wi-Fi (gelecekte kullanım)

• Sesi açın (çalma veya arama durumu).
• Parlaklığı artırın (bekleme durumu)(1).
• Kontrastı artırın (boş durum)(2) (3).

Çağrı simgeleri

Gelen arama simgesi.

• Sesi kısın (çalma veya arama durumu).
• Parlaklığı azalt (bekleme durumu)(1).
• Kontrastı azalt (boş durum)(2) (3).

Arama devam ediyor simgesi.

Çağrı tutma simgesi.
Aşağıdaki tuşlar sistem yapılandırmasına bağlıdır. 'abc' tuşu, alfabetik ve 
sayısal klavyeler arasında geçiş yapan bir tuş (alfanümerik tuş) veya 
telefona isteğe bağlı bir klavye zaten bağlıysa (ALE-30h) programlanabilir 
bir tuştur. F1 ve F2 tuşları programlanabilir tuşlardır. Beklet, anahtarları 
aktar sisteme ve ülkelere göre değişir, sisteminiz hakkında daha fazla 
bilgi için kurulumcunuzla iletişime geçin (örneğin Amerika Birleşik 
Devletleri için Yapılandırma). Bu durumda F1 ve F2 artık 
programlanamaz.

Kişiniz konuşmayı sonlandırdı.

Alfanümerik klavye
Telefonunuz alfanümerik klavye ile donatılmıştır. 
Alfanümerik tuşa basarak numara çevirmek için sayısal 
klavye ve metin girmek için alfabetik klavye arasında 
geçiş yapabilirsiniz. Bir metin bölgesindeyken bu tuşu 
seçerek alfabetik klavyeye geçebilirsiniz. 
Etkinleştirildiğinde, tuş mavi yanar. Sayısal klavyeye 
geçmek için mavi yanan tuşu seçin (tuş kapanır). ALE-30h 
DeskPhone ayrıca bir manyetik alfabetik tuş takımı ile 
donatılabilir: ALE-10 tuş takımı (ayrı satılır). Bu durumda, 
alfasayısal tuş devre dışı bırakılır. Bu nedenle özel 
anahtar programlanabilir.

• Programlanabilir tuş (F1). Tuşla ilişkili işlev 
etkinleştirildiğinde yanar (mavi). Bu tuşlarla bir servis veya 
doğrudan arama ilişkilendirilebilir.

• Bir aramayı beklemeye alma / Beklemedeki aramayı 
geri alma. Bu özellik sistem yapılandırmasına bağlıdır. 
Gerekirse yöneticinize başvurun.

• Programlanabilir tuş (F2). Tuşla ilişkili işlev 
etkinleştirildiğinde mavi yanar. Bu tuşlarla bir servis veya 
doğrudan arama ilişkilendirilebilir. % $ / ~ & ( ) [ ] = *

• Aktar: aramayı başka bir numaraya aktarın. Bu 
özellik sistem yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse 
yöneticinize başvurun. @ #

• alfanümerik anahtar
Alfabetik ve sayısal klavyeler arasında geçiş yapın. 
Etkinleştirildiğinde, tuş mavi yanar. ALE-30h'de isteğe bağlı 
bir klavye kullanılabilir. Bu durumda tuş programlanabilir 
F1 veya F2 tuşları olarak programlanabilir.

• programlanabilir tuş(1)(İsteğe bağlı klavye

Uzay | - _ 1

+ . , ; : \ ? ! < > 0

Küçük harf modundan büyük harf moduna geçmek için '*' tuşunu 
basılı tutun ve bunun tersi de geçerlidir.masa telefonuna bağlı). Tuşla ilişkili işlev 

etkinleştirildiğinde yanar (mavi). Bu tuşlarla bir servis veya 
doğrudan arama ilişkilendirilebilir.

İmleci metne taşımak için gezinme tuşlarını kullanın (ada göre arama 
özelliği dışında).

(1)ALE-30h Essential DeskPhone için kullanılabilir.(2)ALE-20h Essential 
DeskPhone için kullanılabilir.(3)ALE-20 Essential DeskPhone için 
kullanılabilir.

Son girilen karakteri silmek için bu tuşu kullanın. 
Alfabetik mod etkin durumda kalır.
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Telefon etmek Programlanmış anahtarı değiştirin 
Ayarlar Telefon Anahtar programı
Değiştirilecek programlanmış tuşa basın. 
Ekrandaki yönergeleri takip edin.

Numarayı doğrudan çevirin veya bir hat tuşuna bastıktan sonra çevirin 
(ahizesiz tuşlu telefon veya Bluetooth® ahize, eller serbest tuşu). Menü

Ada göre arama (Şirket rehberi) Programlanmış bir anahtarı silme 
Ayarlar Telefon Anahtar programı 
Silinecek anahtarı seçin. Ekrandaki 
yönergeleri takip edin.

Adı, kişinin soyadını/adını veya adının baş harflerini girin ve 
ekrandaki talimatları izleyin. Menü

Bir çağrıyı yanıtlamak

Ahizeyi kaldırın, bir açık tuş (telefon veya Bluetooth® ahize) 
kullanın, eller serbest tuşunu kullanın veya gelen arama 
simgesine basın.

Sesli selamlamanızı özelleştirme 
Sesli posta Kişi seçenekleri
Selamlamayı dinleyebilir, selamlamayı özelleştirebilir ve 
varsayılan selamlamayı ayarlayabilirsiniz.

Aramayı yoksay / Aramayı sonlandırın.

Sesli posta kutunuza danışma
tekrar arama

Aranan son 8 numaranın listesine erişmek için uzun 
basın.

Aramaları sesli posta kutunuza 
yönlendirme İleri simgesini seçin. Imm 
ileri VM
Gerekli arama yönlendirme türünü seçin.

Meşgul bir numaraya geri arama isteğinde bulunun Geri 

çağırmak

İptal et
İleri simgesini seçin. Devre 
dışı bırakmak

Bir aramayı beklemeye alma (bekletme) 

Tutmak (1)

DTMF sinyalleri gönderme
DTMF gönder
Numaraları gönder.

Rahatsız etmeyin
İleri simgesini seçin. 
Rahatsız Etmeyin (DND)

Metin mesajlarını oku
Yeni kısa mesaj
Mesajı oku (Mesajı oku)

Sesini kapatmak

interfoni
Telefon aramayı otomatik olarak cevaplar.

Metin mesajları gönder
Metin postası /Yeni metin mesajı /Yeni metin mesajları 
Gönder
Hedef numarayı girin.Hat alınmadan önce, art arda belirli bip sesleri 

duyarsınız.
Uzun
basmak Gönderilecek mesaj türünü seçin (sabit Mesaj, Yeni 

Mesaj,...).

Ses modları arasında geçiş yapma telefon hakkında bilgi Bilgi

Görüşme sırasında ikinci bir arama yapmak 
Yeni arama

Telefonu kilitleme/kilidini açma

Kilit Menü

Görüşme sırasında ikinci bir aramayı yanıtlama 
Gelen arama simgesini seçin.

Ses seviyesini ayarla

İstediğiniz dili seçin Ayarlar Telefon 
DiliAramalar arasında geçiş yapma (Aracı araması) Menü

Görüşme ekranından beklemedeki arama simgesini 
seçin. melodiyi seçin

Ayarlar Telefon çalıyor Menü
İkinci aramanızı iptal etmek ve ilk aramayı kurtarmak 
için İlk aramayı otomatik olarak kurtarırsınız.

Zil sesini aşağıdaki menüler aracılığıyla ayarlayın: Melodi, 
Sessiz, Bipler, Ses Düzeyi, vb.

Setin parlaklığını ayarlayın
bir aramayı aktarma
Bir kişiyle görüşme halindesiniz. İkinci bir 
kişiyi arayın.
Aktar.

ayarlar Telefon Yerel Menü 
Parlaklık

Görüntülemek Menü

(1)
Ekran kontrastını ayarlama(2) (3)

(boş durumda)
Konferans
İlk kişiyi arayın. İkinci 
kişiyi arayın. Konferans 
(Konferans).

Telefon setinizin şifresini değiştirin 
Ayarlar TelefonParola Menü

Ana Sayfa
Ayarlar Telefon Ana Sayfası 
Varsayılan sayfayı seçin.

Programlanmış arama tuşlarınızla arama yapın 
İstediğiniz programlanmış arama tuşuna basın.

Menü
kişisel

(1)Bu anahtar, sistem yapılandırmasına ve Amerika Birleşik Devletleri gibi 
ülkelere bağlıdır.(2)ALE-20h Essential DeskPhone için kullanılabilir.
(3)ALE-20 Essential DeskPhone için kullanılabilir.

Doğrudan arama tuşlarını programlama

Boş bir programlanabilir tuş seçin veyaAyarlar Telefon 
Anahtar programı
Programlanacak anahtarı seçin.

Menü

Anahtarla ilişkilendirilecek adı ve numarayı girin.
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