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Aparatul Telefonic
ALCATEL 4010 Easy Reflexes

Acest aparat telefonic este de tip digital, dedicat pentru centralele PABX ALCATEL
(nu poate fi folosit în re�eaua public� de abonat).

Descrierea aparatului

(1) Led – indicator luminos
(2) Display – afi�eaz� informa�ii despre apel
(3) Indicator luminos – Indic� primirea de mesaje vocale sau cerere de reapelare

(4)  Terminarea unei convorbiri sau a program�rii

(5)  Activare difuzor în timpul convorbirii sau alegerea soneriei.

(6)  �i  Mic�oreaz� / M�re�te volumul difuzorului sau al soneriei �i pentru navigare în
meniu.

(7)  Programare telefon - ofer� acces la meniul de programare al telefonului.

(8) Taste programabile

(2)

(8)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(7)
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 HOLD – punerea unui corespondent în a�teptare

 Acces agend� telefonic�

Acces la serviciul de mesagerie vocal� sau consultarea cererii de reapel

Redial - formare automat� a ultimului num�r format

Broker - tast� pentru comutarea de la un apel la altul

Redirijarea apelurilor c�tre un alt telefon

Consultarea apelurilor pierdute (este valabil numai in cazul apelurilor externe)

Facilit��ile oferite de aparatul telefonic:

- Selectarea melodiei pentru sonerie precum �i ajustarea volumului soneriei:

Ap�sând tasta  ve�i auzi melodia curent� a telefonului dvs.Cu ajutorul tastelor  sau  v� pute�i

ajusta volumul soneriei. Melodiile pot fi ascultate ap�sând succesiv tasta  pâna la melodia aleas�

apoi pentru memorare se va ap�sa tasta 

- Schimbarea limbii de prezentare pe display a meniului telefonului:
F�r� a se ridica receptorul, se va forma ���, se vizualizeaz� cu tastele sau  cele 4 limbi disponibile,
selectarea limbii f�cându-se prin ap�sarea tastei � pentru limba român�, � pentru limba englez�, �
pentru limba german�, respectiv � pentru limba francez�, dup� cum este afi�at �i pe display. Dup�

ap�sarea tastei corespunz�toare uneia dintre limbile prezentate mai sus se apas� tasta  pentru
confirmare. Alegerea limbii v� este confirmat� prin apari�ia unui mesaj în limba respectiv� ( de exemplu
mesajul „Programare inregistr” în cazul în care s-a ales limba român�).

- Verificarea num�rului de telefon personal:

Accesa�i meniul de programare ap�sând tasta  , apoi vizualiza�i op�iunile folosind tastele sau
pân� când apare meniul “Post=3”. Selecta�i acest meniu ap�sând tasta numeric� � (corespunz�toare
cifrei afi�ate în dreptul meniului).  Pe ecranul telefonului apare numele Dvoastr� (limitat la 12 caractere)
urmat de num�rul de telefon.

- Pentru a putea efectua o convorbire în exteriorul centralei (atât în re�eaua na�ional� sau
interna�ional� fix� cât �i în cea mobil�) se va proceda astfel:
RIDICARE RECEPTOR � se apas� 0 � NUM�R TELEFON DORIT. Pe ecranul telefonului va ap�rea
num�rul format.
 Deoarece telefonul beneficiaz� de „Mâini Libere”, un apel poate fi ini�iat f�r� ridicarea receptorului, doar
prin ap�sarea tastei 0 �i apoi formarea num�rului de telefon dorit. Terminarea apelului poate avea loc prin

închiderea receptorului sau ap�sarea tastei .

Not�: Sistemul „Mâini Libere” al acestui aparat telefonic nu este complet, el având în componen�� doar
difuzorul. Folosind sistemul „Mâini Libere” ve�i putea doar s� auzi�i interlocutorul. Pentru ca interlocutorul
s� v� poat� auzi la rândul lui, va trebui s� folosi�i receptorul telefonului. Pentru a beneficia de sistemul
„Mâini Libere” în adev�ratul sens al cuvântului va trebui s� plasa�i receptorul telefonului pe birou cât mai
aproape de dumneavostr� �i s� vorbi�i spre microfonul acestuia.

- Pentru a putea efectua o convorbire în interiorul centralei se va proceda astfel:
RIDICARE RECEPTOR � INTERIOR DORIT (interiorul fiind format din ultimele 4 cifre ale num�rului de
abonat public). Pe ecranul telefonului va ap�rea numele �i prenumele chematului, a�a cum este el
declarat în central� (limitat la 12 caractere).
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Not�: aceast� procedur� este valabil� pentru apelarea oric�rui num�r de forma 400 XXXX,  în cazul în
care apelul este ini�iat din interiorul sediilor Romtelecom Bancorex sau Telegraf. Pentru a apela un numar
din aceste cladiri de la un alt telefon 400 XXXX, se vor forma toate cele 7 cifre.

- Agenda personal�. Acest aparat telefonic poate memora 12 numere de telefon în memoria sa
intern�. Numerele pot fi memorate pe tastele 1,2,...,0,��,#.
Programarea agendei personale se va face dup� cum urmeaz�:

Se acceseaz� meniul telefonului prin intermediul tastei  (navigarea prin orice meniu se face prin
ap�sarea tastelor sau  iar selectarea  op�iunilor se face prin ap�sarea tastei numerice indicate în
dreptul op�iunii). În momentul în care apare op�iunea „�	
���” (pentru programarea telefonului) se va
ap�sa tasta numeric� � apoi se va naviga mai departe cu sau ; în momentul în care apare afi�at�
op�iunea „�������” se va selecta prin ap�sarea tastei numerice �; în acest moment telefonul
a�teapt� introducerea num�rului pe care dori�i s�-l memorati în agend�. Dup� ce a�i introdus num�rul

dorit (pentru numerele de exterior se va adauga în fa�� un 0), confirma�i prin ap�sarea tastei .

Apoi ap�sa�i tasta  pentru a aloca o pozi�ie in agenda dup� care se va alege o tasta (1,…,0, �,

#) pe care va fi memorat num�rul respectiv. Programarea se va încheia ap�sând tasta .
Procedura se reia pentru fiecare num�r de telefon ce va fi memorat în agenda telefonului.

- Pentru a apela un num�r de telefon existent în agenda personal� se va proceda astfel:

RIDICARE RECEPTOR - se apas� tasta corespunzatoare agendei telefonice dup� care se
apas� tasta dorit� unde se reg�se�te num�rul de telefon memorat (1,2,…,0,��,#)

- Pentru a reapela ultimul num�r de telefon format:

RIDICARE RECEPTOR � se apas� tasta ��sau se formeaz� codul ��.

- Ave�i posibilitatea de a vedea cine v-a apelat cât timp a�i fost plecat din birou.
În cazul în care ave�i apeluri pierdute (apeluri la care nu a�i r�spuns) se va aprinde intermitent led-ul din

dreptul tastei . Pentru a consulta apelurile pierdute ap�sa�i tasta . Pe display va fi
afi�at num�rul de la care s-a f�cut ultimul apel pierdut. În cazul în care exist� mai multe apeluri pierdute
le pute�i vizualiza prin folosirea tastelor de navigare  �i . Dac� dori�i s� apela�i unul din numerele

aflate în lista de apeluri pierdute, ap�sa�i tasta în momentul în care num�rul respeciv este afi�at

pe display. Dup� consultarea tuturor apelurilor pierdute, led-ul din dreptul tastei  se va stinge.
Not�: aceast� facilitate este disponibil� numai în cazul apelurilor externe pierdute.

- Ave�i posibilitatea de a prelua pe aparatul dumneavostr� un apel de la un alt aparat din camer�,
în cazul în care nu r�spunde nimeni la acel aparat:
Datorit� acestei facilit��i, în cazul în care unul din colegii de birou nu se afl� în camer� �i prime�te un
apel, pute�i prelua acel apel de la propriul dumneavoastr� aparat telefonic prin ridicarea receptorului �i
formarea codului �� (codul pentru Direct Call PickUp), f�r� a mai fi nevoie s� v� deplasa�i pân� la
telefonul colegului respectiv.

Not�: Pentru a beneficia de aceast� facilitate trebuie ca toate telefoanele dintr-un birou s� fie incluse într-
un PickUp Group. Pentru a afla dac� telefoanele din biroul dumneavoastr� sunt incluse într-un astfel de
PickUp Group (deci, implicit, dac� beneficia�i de aceast� facilitate), contacta�i administratorul centralei
telefonice.

- Ave�i posibilitatea de a efectua o cerere de reapelare a unui num�r intern când acesta este ocupat
sau nu r�spunde procedând astfel:
RIDICARE RECEPTOR � Se formeaz� num�rul de telefon (intern) apoi se formeaz� cifra � ce
reprezint� codul pentru cerere de reapelare (se apas� în timpul tonului de ocupat sau revers apel) �
ÎNCHIDERE RECEPTOR
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În cazul în care a�i primit o cerere de apelare se va aprinde intermitent LED-ul verde si LED-ul ro�u

aferent tastei . Pentru a vedea num�rul care v-a apelat ap�sa�i tasta

corespunz�toare LED-ului ro�u. Pe ecran va ap�rea „Mesaj nou”. Se apas� tasta  �i

pe ecran apare „01 Msj Reapel”. Ap�sa�i �i apare identitatea apelantului. Dac� dori�i s�-l suna�i

ap�sa�i din nou . Dac� nu dori�i s�-l apela�i ap�sa�i tasta . Num�rul apelantului poate fi
v�zut �i tastând direct # 99 (Consult call back request). Dup� consultarea cererii de reapelare cele dou�
led-uri se vor stinge.

 - Aparatul telefonic poate efectua un apel nou în timpul unei convorbiri, procedându-se astfel:
În timpul convorbirii se formeaz� num�rul de telefon dorit (convorbirea aflat� în curs va fi pus� automat în
a�teptare). Pentru a reveni la prima convorbire se va forma *1 dupa care se va ap�sa o data scurt în
furc�. Serviciul prin care pute�i efectua dou� convorbiri în acela�i timp se nume�te Broker.

- Pentru a putea accepta un nou apel exterior pe care îl primi�i în timpul unei convorbiri (ve�i auzi în
receptor un ton de avertizare) se va proceda dup� cum urmeaz�:
Se formeaz� codul pentru consultarea apelului în a�teptare ��, iar prima convorbire va fi pus� în
a�teptare (HOLD) automat; întoarcerea la prima convorbire se face prin formarea codului ��. Aceast�
facilitate este oferit� tot de serviciul Broker.

Not�: Pentru a consulta un apel în a�teptare se poate folosi �i tasta (aferent� serviciului

Broker) în loc de codul ��. De asemenea, cu tasta se poate face comutarea de la o
convorbire la alta, atunci când exist� dou� convorbiri în paralel.
Deoarece acest tip de aparat nu este de tip multiline, nu se pot primi apeluri interne atunci când este deja
în desf��urare un apel intern.

- Prin intermediul acestui aparat telefonic  se poate transfera o convorbire în curs c�tre un alt
num�r:
 În timpul convorbirii se formeaz� num�rul de telefon unde se dore�te transferul (nu este obligatorie
a�teptarea de r�spuns – acesta lucru fiind necesar numai în cazul când transferul se face c�tre un num�r

exterior)� apoi se apas� tasta .

Not�: Nu se poate transfera un apel extern c�tre un alt num�r exterior.

- Acest aparat telefonic poate efectua o convorbire între trei persoane, acest serviciu numindu-se
Conferin�� în 3:
În timpul unei convorbiri (primite sau ini�iate) se formeaz� num�rul de telefon, se a�teapt� r�spuns, apoi
se apas�  cifra �; în acest moment v� afla�i în convorbire cu doi interlocutori simultan.

Not�: Între dou� apeluri primite nu se poate face conferin��, fiind permis� doar comutarea de la o
convorbire la alta, dup� cum s-a prezentat mai sus.

- În cazul în care dori�i s� nu fi�i deranjat sau nu v� afla�i lâng� aparatul telefonic dar în acela�i
timp nu vre�i s� pierde�i nici un apel pute�i direc�iona apelurile primite c�tre un alt num�r interior
alegând una din variante:

RIDICARE RECEPTOR �
a). Se formeaz� ��� pentru redirijarea imediat� a apelurilor, apoi se formeaz� num�rul intern unde se

dore�te redirijarea � ÎNCHIDERE RECEPTOR, sau

se apas� tasta de redirijare imediat� a apelurilor �i apoi se formeaz�
interiorul unde se dore�te redirijarea.

b). Se formeaz� ��� pentru redirijarea apelurilor la „ocupat sau nu r�spunde”, apoi se formeaz�
interiorul unde se dore�te redirijarea � ÎNCHIDERE RECEPTOR.

c). Se formeaz� ��� pentru redirijarea apelurilor la “nu r�spunde”, apoi se formeaz� interiorul unde se
dore�te redirijarea � ÎNCHIDERE RECEPTOR.
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d). Se formeaz� ���� pentru anularea tuturor redirij�rilor � ÎNCHIDERE RECEPTOR.
Aceea�i procedur� se poate efectua f�r� a ridica receptorul iar încheierea procedurii se poate face

ap�sând tasta .

- Centrala PABX ofer� serviciul de mesagerie vocal�.
Acest serviciu poate fi accesat prin introducerea num�rului ���� (num�rul serviciului de mesagerie

vocal�), sau prin ap�sarea tastei sau prin formarea codului ��� de acces la acest serviciu.

Configurarea si personalizarea casu�ei de mesagerie vocal�:
RIDICARE RECEPTOR � se acceseaz� serviciul de mesagerie vocal� printr-una din metodele
prezentate mai înainte. În acest moment ve�i auzi un ghid vocal ce v� va îndruma fiecare pas. Parola
ini�ial� ce v-a fost oferit� de sistem este num�rul Dvoastr� de telefon format din 4 cifre. Dup�
introducerea acesteia sunte�i îndrumat s� introduce�i o parol� pe care o �ti�i numai Dvoastr�. Dup�
tastarea ei, ghidul vocal o va repeta. Apoi va trebui s� v� pronun�a�i numele �i prenumele pentru a v�
personaliza casu�a. În final ve�i avea posibilitatea de a introduce un mesaj de întâmpinare standard sau
personalizat. Acest mesaj de întâmpinare precum �i numele Dvoastr� vor fi auzite de fiecare dat� când
cineva este redirec�ionat c�tre casu�a de mesagerie vocal� sau când v� accesa�i aceast� casu�� –
ÎNCHIDERE RECEPTOR.

Schimbarea limbii de prezentare a meniurilor mesageriei vocale:
Limba în care este prezentat ghidul de configurare �i utilizare a mesageriei vocale se schimb� odat� cu
schimbarea limbii de prezentare a meniului telefonului (ini�ial ghidul mesageriei vocale este în limba
român�, ca �i limba de prezentare a meniului telefonului).
Not�: pentru ghidul mesageriei vocale nu sunt disponibile decât limbile român� �i englez�. Dac� s-a ales
limba german� sau francez� ca limb� de prezentare a meniului telefonului, ghidul mesageriei vocale va fi
prezentat în limba român�.

Direc�ionarea imediat� a apelurilor primite c�tre mesageria vocal�:
RIDICARE RECEPTOR � se formeaz� codul pentru tipul redirij�rii ���� redirijare imediat�, ���
redirijare la „nu r�spunde” sau ��� redirijare la „nu r�spunde sau ocupat”) apoi se formeaz� num�rul
serviciului de mesagerie vocal� ���� �ÎNCHIDERE RECEPTOR. În acest moment toate apelurile
primite se vor direc�iona c�tre mesageria vocal�. Redirijarea imediat� a apelurilor mai poate fi f�cut� �i

prin ap�sarea tastei  dup� care se formeaz� interiorul unde se dore�te redirijarea.

Consultarea mesajelor primite în c�su�a vocal� se va face în urm�torul mod:
Primirea unui mesaj vocal este semnalizat� prin aprinderea intermitent� a led-ului verde �i a led-ului ro�u

aferent tastei . Pentru a consulta mesajele noi se va proceda astfel:
RIDICARE RECEPTOR � se va accesa c�su�a de mesagerie vocal� printr-una din metodele prezentate
mai înainte,apoi se vor urm�ri instruc�iunile vocale. Dup� ascultarea mesajelor noi led-ul verde �i led-ul
ro�u se vor stinge.

- Ave�i posibilitatea s� bloca�i telefonul pentru a evita efectuarea unor convorbiri neautorizate:
RIDICARE RECEPTOR – forma�i codul de blocare a tastaturii ��� dup� care ve�i auzi un ton întrerupt –
ÎNCHIDERE RECEPTOR. În acest moment aparatul este blocat �i nu mai pot fi efectuate apeluri decât
c�tre un alt interior. Pe toat� perioada cât telefonul este blocat ve�i auzi în casc� un ton întrerupt.
Dac� doriti s� efecua�i un apel extern trebuie s� debloca�i telefonul formând codul de deblocare ���
����, unde ���� este parola pe care o �ti�i numai Dvoastr�.
Parola implicit� este 0000, dar aceasta poate fi schimbat�.

- Schimbarea parolei necesare debloc�rii telefonului
RIDICARE RECEPTOR – forma�i codul de schimbare a parolei ��� urmat de parola ini�ial� sau dac�
aceasta a fost schimbat� se va forma vechea parol� XXXX apoi forma�i noua parol� dup� care se apas�

tasta .
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- În cazul în care este nevoie s� naviga�i prin diferite meniuri unde este necesar� introducerea de cifre
pentru a alege diferite op�iuni (vezi HelpDesk etc.) trebuie s� tasta�i codul ce va permite transmiterea de
cifre în DTMF care este ��.

- Acest aparat telefonic v� ofer� �i serviciul de WakeUp/Appointment Reminder.
Cu ajutorul acestui aparat telefonic v� pute�i programa o alarm� de trezire sau pentru a v� aduce aminte
c� la ora respectiv� ave�i o întâlnire. Setarea acestei alarme se face astfel:
RIDICARE RECEPTOR � se introduce codul de activare al alarmei ��� , apoi se introduce ora la care
dori�i s� se porneasc� alarma (robotul telefonului va repeta ora aleas� de dumneavoastr� pentru a
verifica dac� alegerea este corect�)� alegerea orei pentru alarm� se confirm� prin ÎNCHIDEREA
RECEPTORULUI. Dac� dori�i s� schimba�i limba în care robotul v� confirm� ora aleas� de
dumneavoastr�, procedeul este identic cu cel prezentat la schimbarea limbii ghidului c�su�ei de
mesagerie vocal�, prezentat mai înainte.
Pentru a anula alarmele activate se va proceda astfel:
RIDICARE RECEPTOR � se formeaz� codul de anulare a alarmei ��� � ÎNCHIDERE RECEPTOR.

Alte facilit��i oferite de aparatul telefonic ALCATEL 4010 Easy Reflexes v� sunt
prezentate în tabelul de mai jos:

 Cod de verificare a costului ultimei convorbiri
�i a costurilor totale al convorbirilor: *80 (numai pentru modelele: 4010, 4020, 4035)
Programarea contrastului display-ului: *91 (numai pentru modelele: 4010, 4020, 4035)

V� mul�umim c� a�i apelat la serviciile noastre. Pentru orice probleme legate de func�ionarea
centralei PABX sau a telefoanelor v� rug�m contacta�i Divizia PABX  �i Solu�ii Integrate la num�rul
de interior 5555 (Service PABX) sau fax 5640.


