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Alcatel Easy Reflexes

TM

Programmeerbare toetsen en LED’s
Deze toetsen zijn verdeeld in lijntoetsen met bijbehorende indicatie LED’s van
de gesprekken en functietoetsen.

hoorn opnemen

Herhalen

LED’s met betrekking tot de gesprekken

Alcatel OmniPCX Enterprise

3

Beantwoorden van een oproep

Display
Bevat meerdere bladzijden met informatie over uw gesprekspartner of over
het in gang zijnde gesprek.

Led knippert: Oproep gaande.

0155667000

Gesprek gaande.
Gesprek in gesloten wachtstand.
Gesprek in open wachtstand.

selecteer de functie
"nummer herhalen"

Bepaalde functietoetsen zijn voorgeprogrammeerd:
Afhankelijk van de configuratie van uw toestel (enkel- of multilijnstoestel) zijn
deze toetsen verschillend.
Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak /
wisselgesprek) (Enkellijnstoestel).
Opheffen van een wisselgesprek (Enkellijnstoestel).
Volgstand van de oproepen naar een ander nummer
(Enkellijnstoestel).
Tijdelijk een nummer opslaan om dit later te herhalen.

laatst gekozen nr.

Automatisch terugbellen aanvragen
uw gesprekspartner
antwoordt niet of het
nummer is bezet

functiecode "verzoek om
terug te bellen"

Toegang tot de verschillende berichtendiensten.
Toegang tot uw individuele verkortkiesnummers.
Lijst van onbeantwoorde ISDN oproepen raadplegen of voor
toegang tot de ISDN diensten.
Een gesprek doorverbinden naar een ander toestel
(Enkellijnstoestel).
Automatisch herhalen van het laatst gekozen nummer (H).

Programmeren van uw individuele
verkortkiesnummers
U kunt een lijst samenstellen van maximaal 12 nummers (0-9, *, #).

Het signaallampje is ter aanduiding dat er berichten
of verzoeken om terug te bellen zijn

Audiotoetsen
Luidspreker (LS):
om gezamenlijk een gesprek te
kunnen volgen
om het geluidsniveau te
verhogen

om het geluidsniveau te
verlagen

Nummerlijsten

toets intern nummer of toets 0
+ externe telefoonnummer in

Toets ophangen
Voor het beëindigen van een gesprek of een
programmering

verkortkieslijst

cijfertoets waaronder u het
nummer wenst te
programmeren

Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers

Other

Telefoneren
Garantie en voorwaarden

Opbellen

verkortkieslijst

Wij, Alcatel Business Systems, verklaren dat het product Alcatel Easy Reflexes
wordt geacht te voldoen aan de essentiële eisen van het Voorschrift
1999/5/EG van het Europese Parlement en de Raad.
Elke niet toegestane wijziging aan de produkten zal deze conformiteitsverklaring
doen vervallen. U kunt een kopie van de originele conformiteitsverklaring
verkrijgen door een schriftelijke aanvraag naar het volgende adres toe te zenden:
Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - Frankrijk

à3AK19532NLAA010327ëïòä

hoorn
opnemen

nummer kiezen

meteen nummer
kiezen

hoorn opnemen

Toets voor een externe oproep eerst het prefix nummer in
(meestal nul) voor de buitenlijn, alvorens het nummer te
kiezen.

druk op een geprogrammeerde
(directe oproep) toets
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Ontvangen van een tweede oproep

Doorschakelen van uw oproepen

Aanpassen van uw toestel

Terwijl u in gesprek bent, probeert iemand anders u te bereiken.

Volgstand van uw oproepen naar een ander nummer

AEAGR070-010

enkellijnstoestel

OXEEAGR020-010

functiecode
"onmiddellijke
volgstand"

kies nummer van
bestemming

op het display
wordt de
aanvaarding van
de volgstand
getoond

AEAGR020-020

OXEEAGR020-050

AEAGR020-000

lijntoets waarvan de
led knippert

identiteit van de oproeper
gedurende 3 seconden

AEAGR010-000

OXEEAGR020-060

Wijzigen van uw toestel-password

Jan Jansen

op het display wordt de
volgstand en het
nummer van
bestemming getoond

de eerste gesprekspartner
wordt in de wachtstand
gezet

de eerste gesprekspartner
wordt in de wachtstand
gezet

nr. van de voicemail

lijntoets waarvan de
led vast brandt

Tijdens het gesprek

Beltoon aanpassen
Toestel in de ruststand:

kies de melodie
(16)

wisselgesprek:
(enkellijnstoestel)

kiezen van het geluidsniveau
van de beltoon

om uw keuze te
bevestigen

Instellen van het contrast van het display

Doorverbinden van een gesprek
functiecode
"contrast-instelling"

TDK-zenden

AEAGR040-000

nieuw password
(4 cijfers)
(2 maal)

Om uw gesprekspartner naar een ander toestel door te verbinden.

OXEEAGR040-010

OXEEAGR020-040

oud password
(4 cijfers)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand.
Om van de ene naar de andere gesprekspartner over te gaan:

4
code van het type
volgstand

functiecode "wijzigen
persoonlijke code"

functiecode
“beantwoorden 2e
gesprek”

Afwisselend spreken met twee gesprekspartners
(ruggespraak / wisselgesprek)

Directe volgstand van uw oproepen naar voicemail

Deze code werkt als wachtwoord ter bescherming van de programmering- en
vergrendelingsfuncties van het toestel (standaard password: 0000).

Tijdens een gesprek dient u soms tooncodes te verzenden, bijvoorbeeld voor een
automatische telefoniste of voor het beluisteren van een antwoordapparaat op afstand. Bij
het beëindigen van de verbinding, wordt de functie automatisch beëindigd.

kies nummer van
bestemming

doorverbinden

uitsluitend
enkellijnstoestel

Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners
(conferentie)

u bent in gesprek

kies de code voor de
"toonkiezen" functie

OXEEAGR050-030

instelling van het contrast

om uw keuze te
bevestigen

Aanbrengen van de inlegkaarten voor de
programmeerbare toetsen
Bij uw toestel worden bedrukte inlegkaarten meegeleverd, die u over de
programmeerbare toetsen kunt aanbrengen.

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand.

Een ander opbellen tijdens het gesprek

OXEEAGR050-010

Om tijdens het gesprek een tweede persoon op te bellen.

AEAGR050-000

OXEEAGR030-010

meteen
nummer
kiezen

druk op een geprogrammeerde
(directe oproep) toets

Voicemail
Raadplegen van uw voicemail

de eerste gesprekspartner
wordt in de wachtstand
gezet

OXEEAGR030-020

OXEEAGR030-030

verkortkieslijst

functiecode
“conferentie”
Ga op dezelfde wijze te werk om het conferentiegesprek te beëindigen en terug te keren
naar uw eerste gesprekspartner.

Het signaallampje geeft aan dat er berichten zijn.
weergave van het aantal
nieuwe berichten

• Om uw tweede gesprek te beëindigen en terug te keren naar de
eerste gesprekspartner:

OXEEAGR030-040

OXEEAGR030-050

OXEEAGR030-060

AEAGR030-000

OXEEAGR050-020

volg de instructies die u hoort

verbinding
beëindigen

opnemen

enkellijnstoestel

aantal
spraakberichten

1.
2.
3.
4.

Steek een voorwerp met een platte punt in de inkeping (1 inkeping per
toetsenblok).
Til het afdekplaatje van het toetsenblok op.
Schuif de inlegkaart erin.
Breng het afdekplaatje weer aan.

