
DAHİLİ TELEFON TANITIMI 

(ALCATEL 4028) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses Tuşları: 

Hat Kesme tuşu: Bir görüşmeyi sonlandırmak için kullanılır. 

 
Eller Serbest/Hoparlör Tuşu: Bir hat almak veya çağrıyı ahizeyi 

kaldırmadan cevaplandırmak için kullanılır. 

-Eller serbest modunda ya da kulaklık modunda sürekli olarak yanar. (kısa 

süreli olarak basınız) 

-Hoparlör modunda yanıp söner. (uzun süreli olarak basın)        

Ses Kapatma/ Gizli tuşu:  

-Görüşme yapılıyor; görüştüğünüz kişinin artık sizi duymaması için bu                              

     tuşa basınız. 

     -Telefon beklemede; çağrıları ahizeyi kaldırmadan otomatik olarak  

     yanıtlamak için bu tuşa basınız. 

Ses Açma Kapatma Tuşları: Hoparlörün, ahizenin ya da zil ses düzeyini 

arttırmak ya da azaltmak için.     

Ekran eğiminin ayarlanması. 

Ses Tuşları 

Alfabetik tuş takımı. 

Fonksiyon tuşları. 



Fonksiyon Tuşları: 
Bilgi Tuşu: “Menü” sayfasının fonksiyonları hakkında bilgiler edinmek ve 

“Kişisel” sayfasının tuşlarını programlamak için kullanılır. 

Mesaj Tuşu: 

- Bu tuşun yanıp sönmeye başlaması, yeni bir sesli mesajın ya       da yeni bir 

yazılı mesajın geldiğini haber verir. 

- ‘’Mesaj Tuşu’’ na uzun süreli bastığınızda alt ok tuşu ile aşağı doğru kaydırarak 

cevapsız çağrı sekmesine girerek en son sizi arayan kişileri görebilirsiniz. 

Bis Tuşu:  

-Tuşlanan son numarayı hatırlamak (tekrar aramak) için kullanılır. 

- ‘’Bis Tuşu’’na uzun süreli bastığınızda ise en son yaptığınız aramaları görebilirsiniz. 

 

Telefon Numaranızın Öğrenilmesi: 
Telefon hattınızın numarası ekrandaki ‘‘Bilgi’’ sayfasında görüntüleyebilirsiniz. 

-Sağ ok tuşu yardımıyla Bilgi sayfasına gidin. 

-Alt ok tuşu yardımıyla yazıları aşağı kaydırdığınızda numaranızı görebilirsiniz. 

 

 

Konuşmak İstediğiniz Kişiyi Adı ile Aramak: 
 

İsmin ilk harflerini giriniz.  Ardından ‘OK’ tuşuna basınız. 

 

 

 

 

     Önerilen listeden arama yapacağınız ismi seçiniz. 

 

 

 

        Ekranın sağ tarafındaki en alt tuşa basarak kişiyi arayabilirsiniz. 

 

 

Arama Esnasında Çağrı Yönlendirilmesi: 
-Arama esnasında yönlendirme yapacağınız kişinin numarasını tuşlayıp ahize 

kapatınız. 

 

Başka Bir Kişinin Gelen Çağrısının Çekilmesi: 
- ‘’# 72’’yi tuşlayıp, ardından gelen aramasını çekmek istediğiniz numarayı tuşlayın. 



Gelen Çağrınızı Başka Bir Numaraya Yönlendirme: 
- ‘’# 60’’ ı tuşlayıp çağrı yönlendirmesi yapmak istediğiniz kişinin numarasını giriniz. 

 

Çağrı Yönlendirme İptali: 

- ‘’# 64’’ ü tuşlayarak da yönlendirmenizi iptal edebilirsiniz. 


