Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8082 My IC Phone
Bluetooth® draadloos toestel
1

Een gevoelig LCD-breedbeeldscherm.

2

Vaste functietoetsen: snel toegang tot de belangrijkste
functies van de telefoon.

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

Micro uit-knop.
Het volume verminderen.
Het volume verhogen.
Door op deze toets te drukken, beantwoordt u een inkomend
gesprek in handsfree-modus (de toets is blauw). Als u een
gesprek aan het voeren bent, kunt u met deze toets van
handsfree-modus naar headset- of handsetmodus schakelen.
Met deze toets wordt u naar de routeringsmenu's gebracht.
Deze toets brandt wanneer u een nieuwe voicemail,
tekstbericht of terugbeloproep hebt ontvangen. Er zijn
verschillende berichtenservices beschikbaar wanneer deze
toets niet brandt. Deze toets knippert wanneer u gemiste
oproepen hebt.
Het virtueel toetsenbord activeren of deactiveren.
Deze toets licht blauw op in het geval van een wekkeralarm.
Met deze knop kunt u op ieder moment terugkeren naar de
startpagina.

Startpagina in standaardmodus

Startpagina in standaardmodus

Over de startpagina
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Gebruikershandleiding

Beschrijving van de telefoon

Een Bluetooth®-telefoon voor optimale communicatie. Er is
ook een bekabelde telefoon beschikbaar en deze kan de
Bluetooth® telefoon vervangen.
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Een wideband-luidspreker voor optimaal geluid.
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Lampje
Een nieuwe oproep komt aan (Knippert).
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Een verstelbare en stabiele voet.
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Een 3,5 mm headset-aansluiting
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Verschillende aansluitingen voor meerdere toestellen.





Connector (type SATA) voor module. 2 USB-aansluitingen voor video- of USB-opslagapparaat.
1 mini-USB-aansluiting voor een toetsenbord(1).
Twee 10/100/1000 Mbps Ethernet-aansluitingen voor netwerk (LAN) en een pc. Een DC-voedingsaansluiting
voor een externe voedingsadapter.



1 RJ9-aansluiting voor een vaste telefoon.

(1) Voor toekomstig gebruik.
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Zone voor persoonlijke gegevens
In dit gedeelte wordt informatie weergegeven over de telefoon en configuratie van de gebruiker,
waaronder achternaam, voornaam, avatar en routering.
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Zone voor meldingen
In niet-actieve status: In deze zone wordt informatie over de laatste oproepgebeurtenissen, zoals
gemiste gesprekken en nieuwe voicemails, weergegeven.
Tijdens een oproep: Oproepenstatus (actief, in de wacht, inkomend gesprek) wordt in deze zone
weergegeven. Druk tijdens een gesprek in deze zone om terug te gaan naar het belscherm.
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Zone voor de datum, tijd en connectiviteit
In deze zone wordt de tijd, datum, connectiviteit en aanpassingsinformatie weergegeven (wekker
aan, intercom aan).
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Actieve zone
Dit gedeelte is gereserveerd voor toepassingsuitvoering en de weergave van voorbeelden van
toepassingen die de gebruiker selecteert.
Wanneer u een toepassing start, wordt het weergegeven in de actieve zone. Indien er geen toepassing
gestart werd, toont de actieve zone de toepassingsvoorbeelden die u hebt ingesteld op de
startpagina. Met één toepassingsvoorbeeld kunt u deze toepassingsinformatie bekijken en eenvoudig
openen.
Toepassingen die kunnen worden bekeken zijn: Gesch., Favorieten, Managerassistant.
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Toepassingsbalk (Startpagina in geavanceerde modus)
Via dit gedeelte hebt u toegang tot alle ingestelde toepassingen en de diverse functies van de actieve
toepassing.
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Toepassingszone (Startpagina in standaardmodus)
Vanuit deze zone kunt u toegang verkrijgen tot de telefoontoepassingen. Druk op de toepassingstoets
om toegang te verkrijgen tot de toepassing. In deze stand zijn programmeerbare knoppen
beschikbaar.
Als u eenmaal een toepassing gebruikt, is het scherm hetzelfde als het voorbeeldmodusscherm.

Gerelateerde documentatie - Deze veiligheidsinstructies, juridische informatie en gebruikersdocumentatie zijn in andere talen beschikbaar op de volgende website : http://enterprise.alcatel-lucent.com?product=All&page=Directory.
Alcatel-Lucent copyright © 2014–QG8082-8AL90877NLABed01-R300

Startpagina

Maak uw selectie door op het scherm te drukken.
Toegang tot de modus Geavanceerde startpagina.
Druk eerst op: terug naar de vorige pagina van de
startpagina.
Tweede toetsdruk: terug naar de eerste startpagina.
Naar het volgende scherm gaan.
Terug naar vorig scherm.

Bij de geschiedenis zijn twee tabbladen te zien met nieuwe
telefoongebeurtenissen zoals gemiste oproepen en oudere
telefoongebeurtenissen.

Druk op de toepassingstoets om toegang te verkrijgen tot
de toepassing.
In de standaard modus kunt u over maximaal 6 pagina’s beschikken. In
standaardmodus worden de startpagina’s voor toepassingen en
programmeerbare knoppen gebruikt. Onderaan de pagina worden twee
pictogramtypen weergegeven:
Symboliseert de eerste pagina (startpagina).
Symboliseert extra pagina’s (lege cirkel). Wanneer het
pictogram gevuld is, betekent dit dat u zich momenteel op
deze pagina bevindt. Hierdoor weet u snel op welke pagina
u zich bevindt wanneer u door de verschillende pagina’s
navigeert.

Oproepstatus
Inkomende oproep.

Video actief op uw
telefoon (blauwe kleur).

Actief gesprek.

Video beschikbaar op uw
telefoon (witte kleur).

Oproep in de wacht.

Uw telefoon is een
supervisortelefoon of staat
onder toezicht.

Conferentie met drie partijen.

Toetsen speciaal bedoeld voor bepaalde functies
Een aantal toetsen verschijnt alleen bij gebruik van bepaalde functies.

Toegang tot voicemailfuncties.
Deze toepassing bevat de favoriete gesprekspartners die u in
uw lijst met gesprekspartners hebt geselecteerd. Een
contactpersoon bellen vanuit de toepassing favorieten.

Bel de in het oproepenlogbestand geselecteerde
gesprekspartner terug.

Bel iemand met gebruik van uw lijst met gesprekspartners.

Voeg de geselecteerde gesprekspartner toe aan uw lijst
met gesprekspartners.

Uw toestel vergrendelen/ontgrendelen.

Verwijder het geselecteerde item uit het
oproepenlogbestand.

Deze toepassing wordt gebruikt voor het synchroniseren van het
adresboek en de agenda tussen de telefoon en de toepassing PC
Outlook.
Een alarm instellen.

Blader door de pagina’s van de toepassingszone
(standaardmodus) of de toepassingsbalk (geavanceerde
modus) naar de gewenste toepassing.

Toegang tot de modus Geavanceerde startpagina.

Toetsen die tijdens een gesprek worden weergegeven
Een videogesprek starten.
Beëindig het huidige gesprek.
Open de DTMF-functie en schakel de DTMF-signalen in. Het kan
bijvoorbeeld zo zijn dat u bij verbinding met een oproepserver
DTMF-signalen moet verzenden.
Begin een tweede gesprek. Het eerste gesprek wordt in de
wacht gezet zodra het nummer van de tweede gesprekspartner
wordt gekozen. Als de tweede gesprekspartner eenmaal aan de
lijn is en de eerste gesprekspartner in de wacht staat, kunt u
het huidige gesprek doorschakelen naar de gesprekspartner die
in de wacht staat of u kunt een conferentiegesprek beginnen.
Deze toets verschijnt wanneer u een tweede gesprek begint of
wanneer u in gesprek bent met een tweede gesprekspartner.
Wanneer u op deze toets drukt, wordt het tweede gesprek
doorgeschakeld naar het gesprek dat in de wacht staat.
Deze toetst verschijnt wanneer u in gesprek bent met een
tweede gesprekspartner. Druk op deze toets om een
conferentiegesprek te starten met de gesprekspartner die in de
wacht staat en de tweede gesprekspartner.

Verwijder het hele oproepenlogbestand.

Een geselecteerde gesprekspartner bellen.
Zoeken naar een gesprekspartner in het bedrijfsadresboek.
Zoeken naar een gesprekspartner in het bedrijfsadresboek.
Een geselecteerde gesprekspartner toevoegen aan uw lijst
met favorieten.
Een gesprekspartner toevoegen aan uw lijst met
gesprekspartners.
Wanneer u een gevonden gesprekspartner aan de lijst met
gesprekspartners wilt toevoegen, drukt u op de
kaartgegevens.
De gegevens van een gesprekspartner bewerken.
Een gesprekspartner verwijderen uit uw lijst met
gesprekspartners.

Alle nieuwe berichten.
Oude berichten.
Naar een bericht luisteren.
Pauzeer tijdens het luisteren naar een bericht.
Stop luisteren.

Deeln. toev.
Deeln. verw.
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De startpagina van de telefoon kan in standaard of geavanceerde modus
weergegeven worden.
Scroll met uw vinger omhoog of omlaag om verticaal door de pagina of
de menu’s te scrollen (in de geavanceerde modus) of scroll naar rechts
of links om horizontaal te scrollen. (alleen in standaardmodus).

Functiepictogrammen
Oproep.
Zoeken naar een gesprekspartner op naam.
Open het menu met instellingen van de handset.
Met deze toepassing kunt u audiobestanden en afbeeldingen
beheren.

Beëindig het huidige conferentiegesprek.
Zet een gesprekspartner in de wacht.
Haal de gesprekspartner die in de wacht staat terug.
Neem het huidige gesprek op. De opname wordt in het
voicemailmenu opgeslagen.
Pauzeer het opnemen van het huidige gesprek.
Hervat het opnemen van het gesprek.

Gerelateerde documentatie - Deze veiligheidsinstructies, juridische informatie en gebruikersdocumentatie zijn in andere talen beschikbaar op de volgende website : http://enterprise.alcatel-lucent.com?product=All&page=Directory.
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