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Alcatel First Reflexes

TM

Motta et anrop
Forhåndsprogrammerte taster
Tilgang til forskjellige meldingstjenester.
Tilgang til egen telefonliste.
Samtale med tre deltakere samtidig (konferanse).

løft av

Bli automatisk tilbakeringt.

Gjenta nummer

Viderekople anrop til en annen abonnent.

3

Alcatel OmniPCX Office

Slå siste nummer automatisk på nytt (gjenta).
Oppheve dobbel samtale.
Innhente et anrop på et annet telefonapparat.

løft av

gjenta

Anmode om automatisk tilbakeringing når intern
abonnent er opptatt
Sette på plass merkelappene for de forhåndsprogrammerte tastene
Det leveres ferdigtrykkede merkelapper med telefonapparatet, som skal plasseres
under de programmerbare tastene.
abonnent opptatt

legg på

tilbakeringing

Telefonlister
Programmere egen telefonliste
Telefonlisten består av 10 taster (0 til 9) på nummertastaturet.

Lampe som angir at det har
kommet inn meldinger eller
forespørsler om tilbakeringing.

1.
2.
3.
4.

Stikk en gjenstand med flat ende inn i hakket (1 hakk for hver tastblokk).
Løfte opp dekselet.
Legg inn den ferdigtrykte merkelappen.
Sett dekselet tilbake på plass.

løft av

0 til 9

koden for funksjonen
"Tilpassing til egne
behov"

legg på

internt eller eksternt
nr. som skal lagres

Other

Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste

Anrop
Garanti og betingelser
Alcatel Business Systems erklærer at produktet Alcatel First Reflexes regnes for å
være i overensstemmelse med hovedkravene i Europaparlamentets og Rådets
direktiv 1999/5/EØF.

Foreta et anrop
løft av

Enhver uautorisert endring i produktet opphever denne samsvarserklæringen. Kopi
av denne samsvarserklæringen kan fås ved skriftlig henvendelse til:
Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - Frankrike

telefonliste

ønsket nummer i
telefonlisten (0 til 9)

Viderekople anropene
løft av

taste nummeret
direkte

Viderekople anrop til et annet telefonnummer

à3EH21043CMAA010321ìïêä

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

løft av

nr. til den andre
telefonen
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Viderekople anrop til talemeldingssenter

Gå fra en samtale til en annen (veksle)

Konsulter talameldingssenteret

Du snakker telefonen, en annen samtale er satt på venting.
For å ta den andre samtalen:

Lampen angir at det har kommet inn meldinger.
kringkaste
meldingene

den første abonnenten settes
på venting

løft av

løft av

Aktivere/deaktivere den personlige assistenten

koden for funksjonen
“Veksle”

Med den personlige assistenten er det mulig for den som ringer, i tillegg til å legge en
beskjed i taleboksen, å bli viderekoplet til: et intern-, ekstern- eller mobilnummer
eller til sentralbordet.

egen kode
1: lytte til meldingen en gang til. 2: slette meldingen.
3: ringe tilbake til avsenderen av meldingen
4 og 5: velge en melding.
6: kopiere meldingen.

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

tastene "1" til "6"

Tilpasse velkomstmelding til egne behov
løft av

koden for funksjonen
"Tilpassing til egne
behov"

Du kan skifte ut standardvelkomstmeldingen med en egen velkomstmelding.

sekretærfunksjon

legg på

nr. til den
andre
telefonen

eller

Samtale med to abonnenter samtidig (konferanse)

4

løft av

koden for funksjonen
"Tilpassing til egne
behov"

Du er i en samtale mens en annen er satt på venting.
for å aktivere
sekretærfunksjonen

for å deaktivere
sekretærfunksjonen

aktivere

talemeldingssenter

opptak pågår

Samtale pågår
konferanse

samme tast for å
oppheve

opptak avsluttet

Overføre med tonesignalering

Talemeldingssenter

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

eller

legg på

for å gå tilbake til
standardvelkomstmeldingen

Initialisere talemeldingssenter
du snakker i telefonen

tast inn passordet ditt og
registrer navnet ditt ifølge
instruksjonene i taleguiden

lampen blinker

koden for funksjonen "DTMF –
tonesignalering"

samme tast for å
oppheve

Tilpasse telefonapparatet til egne behov

løft av

Justere ringetonen

Anrop til en annen abonnent
Så lenge talemeldingssenteret ikke er blitt initialisert, er
din egen kode 1515.

For å anrope en annen abonnent mens en samtale pågår.
den første abonnenten
settes på venting

taste nummeret

Endre din egen kode
avslutt spørreanrop

løft av

Motta et annet anrop

trykk fortløpende
på

Du snakker i telefonen samtidig som en annen person prøver å få fatt i deg.
den første abonnenten settes
på venting

koden for funksjonen
"Tilpassing til egne
behov"

Du bruker din egen kode for å få tilgang til talemeldingssenteret og for å sperre
telefonen.

eller

velge ringetone
løft av

koden for funksjonen
“Konsultere ventende
anrop”

koden for funksjonen
"Tilpassing til egne
behov"

opsjoner

egen kode

legg på

gammel kode
(4 siffer)

ny kode
(4 siffer)

aktivere

velge lydstyrke

aktivere

