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

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

1. Steek een voorwerp met een platte punt in de inkeping (1 inkeping 
per toetsenblok).

2. Til het afdekplaatje van het toetsenblok op.
3. Schuif de inlegkaart erin.
4. Breng het afdekplaatje weer aan.

Voorgeprogrammeerde toetsen

Toegang tot de verschillende berichtendiensten.

Toegang tot uw individuele verkortkiesnummers.

Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners (conferentie).

Automatisch teruggebeld worden.

Volgstand van de oproepen naar een ander nummer.

Automatisch herhalen van het laatst gekozen nummer (H).

Opheffen van een wisselgesprek.

Beantwoorden van een oproep op een ander toestel.
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Other

Garantie en voorwaarden

Wij, Alcatel Business Systems, verklaren dat het product Alcatel First 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

 Telefoneren

 Opbellen

hoorn 
opnemen

meteen nummer 
kiezen

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

 Beantwoorden van een oproep

 Herhalen

 Automatisch terugbellen activeren wanneer het 
gekozen interne toestel in gesprek is 

 Nummerlijsten

 Programmeren van uw individuele verkortkies
nummers

Uw individuele verkortkieslijst bestaat uit de 10 toetsen (0 t/m 9) van het cijfer-
toetsenbord.

 Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers

hoorn opnemen

hoorn 
opnemen

H(erhaal)

intern toestel 
bezet

terugbellen   ophangen

hoorn 
opnemen

functiecode  
“Aanpassen van uw 

toestel”

0 t/m 9 vast te leggen intern of 
extern nr. Kies vooraf 
'0' voor de buitenlijn

ophangen

hoorn opnemen verkortkieslijst gekozen nr. van 
de lijst 

(0 t/m 9)
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 Doorschakelen van uw oproepen

 Volgstand van uw oproepen naar een ander 
nummer

 Directe volgstand van uw oproepen naar voicemail 

 Activeren/deactiveren van de persoonlijke assistent
Dankzij de persoonlijke assistent kan de opbeller niet alleen een bericht in de voicemail-bus 
achterlaten, maar ook met een intern, extern, mobiel nummer of met de telefoniste 
worden doorverbonden.

 Tijdens het gesprek

 TDK-zenden 
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.

 Een ander opbellen tijdens het gesprek
Om tijdens het gesprek een tweede persoon op te bellen.

hoorn opnemen kies nummer van 
bestemming

hoorn opnemen

hoorn opnemen functiecode  
“Aanpassen van uw 

toestel”

persoonlijke 
assistent

om de persoonlijke 
assistent te 
activeren

om de persoonlijke 
assistent te 
deactiveren

bevestigen

u bent in gesprek

functiecode  “TDK 
zenden”

zelfde toets om op te 
heffen

de eerste 
gesprekspartner wordt in 

de wachtstand gezet

nummer kiezen opheffen van de 
tweede oproep

 Ontvangen van een tweede oproep 
Terwijl u in gesprek bent, probeert iemand anders u te bereiken.

 Afwisselend spreken met twee gesprekspartners 
(ruggespraak / wisselgesprek)

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

 Doorverbinden van een gesprek
Om uw gesprekspartner naar een ander toestel door te verbinden.

 Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners 
(conferentie)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand

 Voicemail

 Instellen van uw voicemail

 Wijzigen van uw toestel password 
Het toestel password wordt gebruikt voor de toegang tot uw voicemail en om uw toestel 
te vergrendelen.

de eerste gesprekspartner 
wordt in de wachtstand 

gezet

functiecode 
“Beantwoorden 2e 
gesprek”

de eerste gesprekspartner 
wordt in de wachtstand 

gezet

functiecode 
“Wisselgesprek”

kies nummer van 
bestemming

ophangen

geprogrammeerde 
toets conferentie of 
funtiecode

zelfde toets om 
op te heffen

het signaallampje 
knippert

voer uw password in en 
registreer uw naam, 

overeenkomstig de aanwijzingen 
die u te horen krijgt

hoorn opnemen

Zolang u uw password nog niet geprogrammeerd heeft, is 
de standaard code 1515.

hoorn 
opnemen

functiecode  
“Aanpassen van uw 

toestel”

opties toestel password

 Raadplegen van uw voicemail
Het signaallampje geeft aan dat er berichten zijn.

 Programmeren van uw persoonlijke begroeting
U kunt de standaard begroeting wijzigen door een persoonlijk bericht.

 Aanpassen van uw toestel

 Beltoon aanpassen

oud password 
(4 cijfers)

nieuw password 
(4 cijfers)

bevestigen

u hoort nu uw 
bericht(en)

hoorn opnemen toestel password

1: het bericht opnieuw afluisteren 2: het bericht wissen. 
3: de afzender van het bericht opbellen. 

4 en 5: een bericht kiezen. 
6: het bericht kopiëren.

de toetsen "1" t/m "6"

hoorn 
opnemen

functiecode  
“Aanpassen van uw 

toestel”

voicemail

opname bezig

einde van de 
opname 

bevestigen

om terug te keren naar 
het standaard bericht 

ophangen

hoorn opnemen functiecode  
“Aanpassen van uw 

toestel”

achtereenvolgens 
indrukken van

instelling van het 
geluidssignaal

instelling van het 
volume

ophangen
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