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Navigasjon opp-ned: lar deg navigere i
startsiden.
Startsiden består av:

No

Telefonrør
Hvem ?

•

Lås

Et alfanumerisk tastatur

•
•

Innstilling.

OK

informasjon om telefonens status (låst telefon,
viderekobling osv.),
dato og klokkeslett,
funksjoner for programmering og
konfigurering av telefonen.

for å gå tilbake
til startskjermen
(langt trykk)

OK-tasten: brukes til å bekrefte de ulike valgene og alternativene som vises når du
programmerer eller konfigurerer.

Still inn skjermkontrasten

Tilbake/Slutt-tasten: brukes til å gå opp et nivå (kort trykk) eller gå tilbake til
startsiden (langt trykk). Denne tasten lar deg også korrigere innskrevne tegn.

Alcatel 4018 / 4019

OK

Min telefon

konfigurer ringelyden (melodi,
volum, modus, …) ved å følge
instruksjonene på skjermen

OK

Ringing

OK

Innstilling.

OK

Min telefon

 Funksjonstaster og programmerbare taster

Alcatel 4018

Informasjon-tasten: gir deg tilgang til informasjon om forhåndsprogrammerte taster og programmering eller konfigurasjon av telefonen .
Telefonliste-tasten: telefonlistetaster som tar deg til din personlige telefonliste
(kort trykk) eller til oppringing etter navn (langt trykk).
Forhåndsprogrammerte eller programmerbare funksjonstaster
Lampen lyser når funksjonen som er tilordnet tasten, er aktivert.
Det 6-tasters tastebrettet består av:
 to linjetaster,
 en tast for "umiddelbar viderekobling eller annullering av
viderekobling",
 en Konferanse-tast,
 en overføringstast,
 en direkte ringetast som må programmeres.

OK

Kontrast

OK

aktivere

for å gå tilbake til
startskjermen
(langt trykk)

Anrop

Få vite ditt telefonnummer

Tast for å avslutte samtalen: for å avslutte en samtale.
Håndfritast/høyttaler: for å ta en linje eller svare på et anrop uten å ta
av røret (Alcatel 4018).
• Tent hele tiden i håndfri- eller hodesettmodus (kort
trykk).
• Blinker i høyttalermodus (langt trykk).
Interntelefon/mikrofonsperre-tast:
• I samtale: trykk denne tasten hvis du vil at
samtalepartneren ikke skal høre deg.
• Telefonen befinner seg i hvilemodus: trykk denne tasten
for å svare på samtaler automatisk uten å måtte ta av
røret.
For å skru opp eller ned volumet på høyttaleren, telefonrøret
eller ringetonen.

OK

Hvem ?

Other

viser
telefonnummeret
ditt

Tilpasse telefonapparatet til egne behov

for å gå tilbake til
startskjermen
(langt trykk)

Endre din egen kode
Innstilling.

OK

Foreta et anrop

Min telefon /
Mine Alternativer

OK
eller

eller

OK

Passord

 Funksjonstaster

følg instruksjonene
som vises på
skjermen

løft av

OK

Meldingstasten brukes til å få tilgang til de ulike meldingstjenestene:
når denne tasten blinker, er det kommet ny talepost eller en ny tekstmelding.
Gjenta-knappen : ringer opp det sist slåtte nummeret.

eller

øke eller minske kontrasten

 Audiotaster

www.alcatel.com

OK

Innstilling.

for å gå tilbake
til startskjermen
(langt trykk)

Lås

OK

eller

høyttalende

programmert
anropstast
OK

bc

2a

5

jkl

ef

3d

o
mn

6

når instruksjonene på skjermen
ber om det, skriver du inn
passordet eller bekrefter*

eller

ef

bc

3d

jkl

6

2a

5

foreta anrop ved hjelp av egen
telefonliste

Låse / låse opp telefonen

Norsk

Justere ringetonen

 Navigasjon
Telephone

o
mn

taste nummeret
direkte

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

Anrop til en annen abonnent

Viderekople anropene til talepostkassen

For å anrope en annen abonnent mens en samtale pågår.
eller

OK

VK

eller

OK

5

løft av

høyttalende
(Alcatel 4018)

velg funksjonen som er tilordnet
"umiddelbar viderekobling til
talemeldinger"

trykk på linjetasten som har
en lysende tilhørende diode
(Alcatel 4018)

Gjenta nummer

3d

6

den første abonnenten
settes på venting

o

mn

taste nummeret
direkte

Trykk OK-tasten hvis programmeringen ikke
registreres automatisk*.

OK

ef

bc

jkl

2a

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

oppringing av sist slåtte
nummer

om nødvendig, bekreft
at viderekoblingen er
slettet

Be om tilbakeanrop på opptatt telefon

4

6

Overfør

o

mn

OK

eller

tasten som er programmert
"overføring"

Telefonlister
Talemeldingssenter

3d

nr. til den andre
telefonen

trykk på funksjonstasten
"viderekobling"

OK

¤Tilb.ring.

abonnenten er opptatt

5

ef

bc

jkl

2a

Opphev alle viderekoplinger når du kommer tilbake

Samtale med to abonnenter samtidig (konferanse)

Foreta anrop til abonnent via navn*

Du er i en samtale mens en annen er satt på venting.
OK

Konsulter talameldingssenteret

¤Konferanse

OK

eller

Når denne tasten blinker, er det kommet ny talepost eller en ny tekstmelding.
langt trykk
Tale

eller

OK

Tekst

tast inn navnets første
velg navnet i listen som
bokstaver
vises
Du skriver inn navnet til abonnenten ved å bruke automatisk ordfinner. I denne modusen
skriver du inn hver bokstav ved å trykke kun en gang på tasten som inneholder denne
bokstaven.

Programmere tastene til den personlige telefonlisten

følg instruksjonene som
vises på skjermen

OK

kort trykk

Viderekople anropene

VK

5

kort trykk

5

velg funksjonen som er tilordnet
"umiddelbar viderekobling"

ef

bc

3d

jkl

6

2a

o

mn

slå nummeret til
mottakeren

OK

trykk ok-tasten hvis
programmeringen ikke
registreres automatisk*

3d

6

OK

eller

o
mn

trykk direkte på den
programmerte tasten
(0 til 9)

velg abonnenten som
du vil ringe

start anropet

eller

samme tast for å annullere
konferansen og starte på nytt med
den første abonnenten din

avslutte samtalen med begge
abonnentene

Garanti og betingelser
Dette dokumentet beskriver tjenestene som tilbys på telefonene Alcatel 4018/4019 når de er koblet til
et Alcatel OmniPCX Office- eller Alcatel OmniPCX Enterprise-system. Hvis du vil vite mer, kan du se
brukerhåndboken for telefonapparatet Alcatel 4018 (IP-telefon) eller 4019 (digitaltelefon). Ta kontakt
med installatøren din.
Advarsel¡ La aldri telefonapparatet komme i kontakt med vann. Du kan imidlertid bruke en myk, lett
fuktet klut til rengjøring av apparatet. Bruk aldri oppløsningsmidler (trikloretylen, aceton, osv.) som kan
skade plastoverflatene på apparatet. Sprøyt aldri rengjøringsprodukter på apparatet
Telefonrøret kan tiltrekke seg metallgjenstander som kan være skadelige for øret.
Tekstene er ikke kontraktfestet og kan bli endret. Enkelte funksjoner på telefonen forutsetter
konfigurasjon av systemet og aktivering av en programvarenøkkel.
EC: undertegnede, Alcatel Business Systems, erklærer at produktet Alcatel 4018/4019 er antatt å oppfylle
de vesentlige krav i det Europeiske Parlaments og Rådets Direktiv 1999/5/CE. Installatøren kan skaffe deg
en kopi av originalen av denne overensstemmelseserklæringen.

Samtale pågår

Alcatel Business Systems forbeholder seg retten til uten varsel å endre karakteristikk, utseende og/eller
funksjonalitet på sine produkter i kundenes interesse. Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Alle
rettigheter er forbeholdt.
* avhengig av telefonsystemet ditt, ta kontakt med installatøren din eller se den aktuelle
brukerhåndboken.

Overføre med tonesignalering
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.
¤MF-kode
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ef

bc

jkl

2a

OK

trykk på
funksjonstasten
"viderekobling"
OK

velg tasten som du vil
programmere (0 til 9)

Ringe ved hjelp av den personlige telefonlisten

Viderekople anrop til et annet telefonnummer
eller

følg instruksjonene som
vises på skjermen

programmert tast "konferanse"

eller

Tonesign.

velg funksjonen som er tilordnet "send med
talefrekvens"

OK

