
KYNNSTU SÍMANUM ÞÍNUM     

ALCATEL 4400                         

AdvancedAdvanced REFLEXES

Að merkja forritanlegu hnappana
Símanum fylgir merkimiði fyrir forritun hnappana og skal koma
honum fyrir á milli þeirra
1 Stingið flötum hlut í raufina

2 Lyftið lokinu

3 Rennið miðanum á sinn stað

4 Setjið lokið á sinn stað

Til að skipta á milli viðmælenda

Til að skoða og senda skilaboð 

Geymir númer sem hafa hringt en hefur
ekki verið svarað

Endurval síðasta númers sem slegið var inn

Til að senda símtal í annan síma

Til að vista eitt númer þar til notað er næst

Hátalari sem gefur þér kost á að leyfa öðrum
að heyra símtalið. Hnapparnir eru einnig
notaðir til að hækka og lækka hringingu, hljóð í
tóli og við forritun.

Til að ljúka símtali
eða forritun

Stafahnappaborð er notað til að
hringja eftir nafni, við tilkynninga-
þjónustu eða til forritunar

ISDN

Til að loka fyrir hljóð
til viðmælanda

Símtólið sjálft er sérhannað með
þægindi og mýkt að leiðarljósi

Skjárinn geymir margar síður af upplýsingum
um hringjanda og mögulegar aðgerðir

Til að fá upplýsingar og
til þess að forrita

Ljós sem gefur til kynna
að skilaboð bíði þín

Ljós/tákn gefa til kynna
hvort aðgerð eða símtal
sé í gangi eða símtal bíði 

Fastforritaðir og for-
ritanlegir hnappar

Hnappar til að velja
aðgerð á skjá og til að
forrita einkasímaskrá

Flettihnappur til að
skoða fleiri skjámyndir
og möguleika við for-
ritun

Algengar fastforritanir



Hringingar

Að skilja og stilla símtækið

Lyftu tólinu veldu
hringihnapp

og eða

veldu
númerið
beint

v Til að hringja

Að hringja út á bæjarlínu

Veldu 0 veldu
númer
viðmælanda

Valið númer
birtist á
skjá

Að hringja innanhúss

veldu innan-
hússnúmer
beint

Nafn við-
mælanda
birtist á
skjánum

Hringing frá flýtilista

v Einkasímaskrá

Endurval síðasta valda númers

Endurval

eða *** (3stjörnur)

Leggðu
á

Til að hringja
handfrjálst

og eða

v  Til að svara                v  Til að enda símtal

Lyftu 
tólinu

eða

eða eða

leggðu
á

Leggðu
á 

eða =

veldu
hringihnapp

eða =

Veldu
hringihnapp

=

númer sem
hringt er í

v  Sameiginleg símaskrá

Hringing
eftir
nafni

eða

skammvals-
númer *0...

Að panta símtal

Innanhússlína
upptekin

Bæjarlína
upptekin

eða
Leggðu á

Stafahnappaborð til að hringja eftir

Að stilla birtu skjás

veldu
hringihnapp

veldu
númerið
beint

handfrjáls
aðgerð

Ýttu á 6

Ýttu á 5 Leggðu á

Flettu á skjá í síma-
skrá og veldu nr.
með skjáhnappi

Veldu
prog

sláðu inn
lykilnr.

Veldu
displ

veldu 
skerpustig
1,2,3 eða 4

sláðu inn
upphafs-
stafi nafns

Veldu
Name

Veldu Next
þar til rétt
nafn er
fundið

Veldu
Call til að
hringja



Að hringja í annan viðmælanda

Umsjón margra innhringinga

Veldu
númerið
beint

hringihnappur
og síðan nr.

eða

Fyrri við-
mælandi er
settur í bið

=

Að taka við annarri innhringingu

Þú ert í símanum og annar viðmælandi reynir
að hringja í þig (fjöllínutenging)

Númer hringjanda
eða nafn sést á
skjánum 

Fyrri við-
mælandi er
settur í bið

Að senda símtal áfram

Til að senda viðmælanda þinn í annað símtæki
á meðan á símtali stendur

Sláðu inn nr.
viðtökusíma

áframsending

=

Ýttu á línu
hnappinn
sem blikkar

Sláðu inn
kóðann fyrir
símalás *33*

Sláðu inn kóðann
fyrir símaopnun
# 33 # + lykilnr.

Að opna / læsa símtækinu

v  Að læsa v  Að opna

Að hringja í bankalínu, boðtæki o.þ.h.

Þú hringir í viðkomandi númer og talvél svarar

veldu 
DTMF

sláðu inn banka-
númer eða hvað
annað sem símtalið
vísar til um...

finndu
nafnið í
skrá

eða

Ýttu á tón-
val ef hann
er forritaður

annars

Að velja hringitón og stilla hljóðstyrk

Farðu eins að og þegar þú stillir birtu skjás
(bls. á undan) en veldu melody í stað displ

eða

sláðu inn
lykilnr.

veldu
hringingu

stilltu
hljóðstyrk

Leggðu á

Ýttu á
OK

Að velja tungumál

Veldu
Lang

leggðu áýttu á
apply

veldu
tungumál

sláðu inn
lykilnr.

Þú ert í símanum en þarft að ræða við annan
áður en þú lýkur símtalinu

þú annaðhvort leggur á eða
tilkynnir viðtakanda um sím-
talið og leggur síðan á



Að vísa innhringingu annað

Þegar þú ert fjarverandi

v  Til annars símtækis

Vísunarhnappur
eða forritunar-
kóðar í töflu

Símanúmer
sem þú  vísar
hringingu í

Leggðu á

v  Innlesin skilaboð (aukabúnaður)

Forritunarkóði
fyrir vísun

Númer talhólfs

Að flytja með sér símtal í annað tæki

Forritun framkvæmd í þeim síma sem taka á
við áframhringingu

Sláðu inn nr.
símtækis sem 
flytja á
hringingu í

Sláðu inn 
*22*

Sláðu inn nr.
símtækis sem 
flytja á
hringingu úr

Leggðu á

Að forrita einkakóða (lykilnúmer)

Staðalkóði símtækisins er 0000

Að forrita hnapp / breyta forritunAð skipta milli tveggja viðmælenda

Þú ræðir við viðmælanda og annar er í bið á
meðan (fjöllínusamband)

Tákn símtals sem
er í bið. Ýttu á
hringihnapp

=
Fyrri við-
mælandi er
settur í bið

Að ræða við tvo í einu (símafundur)

Þú ræðir við viðmælanda og annar er í bið á
meðan

Til að ræða
við báða í
einu

Sami 
hnappur til
að ljúka
fundi

=
Þú ræðir
aftur við
fyrri við-
mælanda

Til að ljúka
samtölum
við alla

Að forrita símtækið
Að forrita einkasímaskrá

Veldu
prog

sláðu inn
lykilnr.

Veldu
keys

flettu á skjá til
að fá auðan
dálk

Veldu
dálk

sláðu inn
símanúmer

sláðu inn
nafn

Veldu
apply

Veldu
apply

Leggðu á

Farðu sömu leið og hér á undan (forritun
einkasímaskrár) og skráðu nýja númerið yfir
það gamla til að breyta því

Veldu
prog

sláðu inn
lykilnr.

Veldu
passwd

sláðu
inn
gamla
lykilnr.

sláðu
inn nýja
lykilnr.

sláðu
aftur inn
nýja
lykilnr.

Leggðu á



Skilaboð

Ljós á síma sýnir að skilaboð hafi borist

v  Beiðni um endurhringingu

Grænt ljós og
ljós hjá
umslagi blikka Ýttu á umslag ýttu á Callbk

þá sérðu hver
hringdi í þig og
getur valið um að
hringja í við-
komandi, 

eða aðhafast
ekkert og leggja á

r  Skilboð í talhólfi lýsa sér á svipaðan
hátt en eru aukabúnaður

Að aftengja hringiflutninga

eða 

sláðu inn viðeigandi
kóða, fer eftir tegund
hringiflutnings

Hópvinna
Að veiða símtal úr veiðihópi

Ýttu á veiða sé
hann forritaður

annars

sláðu inn kóðann *#
og þú hefur veitt

Að veiða símtal almennt

Sláðu inn
kóðann *88* 

Sláðu inn númer
tækisins sem hringir 

Að skoða móttekin skilaboð

eða
vista
númerið,Ýttu á

Recall,
Ýttu á
Save

Grænt ljós og
ljós hjá
umslagi blikka Ýttu á umslag ýttu á Text

þá getur þú lesið ski-
laboðin og síðan valið að
vista þau, svara þeim eða
hringja í sendanda

Ýttu á
Read

Ýttu á
Schroll

eða aðhafast
ekkert og leggja á

v  Textaskilaboð

Að senda skrifleg skilaboð innanhúss

Ýttu á Text ýttu á Send Sláðu inn nr.
viðtökutækis 

ýttu á Valid veldu tegund skilaboða
td. my msg

ýttu á Valid leggðu ásláðu inn
skilaboðin

Að kalla á viðmælanda í hátalara hans

Ef þú hringir í innanhússnúmer getur þú talað
við viðkomandi í gegnum hátalara hans, án
þess að hann svari eða ef hann er í öðru sam-
tali (hafir þú heimild til þess)

sláðu inn
innanhússnr. 

veldu Ls Int og þú hefur
20 sek. til að tala

leggðu á 



ALCATEL 4400
Tafla yfir algengustu flýtikóða

Til þess að ræsa aðgerð verður að slá viðkomandi kóða
inn í símann

## Tónval sett á
#20# Fara út úr hópi
#21# hringiflutningur afturkallaður
#22# Eltisími afturkallaður
#23# Hringiflutningur afturkallaður úr móttökusíma
#25# Yfirflæði á starfsfélaga afturkallað
#26# Símalokun tekin af (do not disturb)
#33# Símalás tekinn af
#55# Áminningarhringing afturkölluð
#62# Hringt í síðasta innhringjanda
*# Sími veiddur úr veiðihópi
*** Endurval síðasta númers

*20* Fara inn í hóp
*21* Beinn hringiflutningur 
*22* Eltisími settur á
*25* Yfirflæði á starfsfélaga ef það er á tali hjá þér
*26* Síma lokað (do not disturb)
*28* Raddvísir gerður (ó)virkur
*30* Leggja símtali til að taka það upp í öðrum síma
*31* Símtal sett á almenna bið
*33* Síma læst
*41* Númeraleynd
*42* Velja tungumál leiðarvísis í síma
*43* Velja skjáskerpu
*55* Áminningarhringing sett á
*60* Hringiflutningur, ef það er á tali
*61* Hringiflutningur, ef það svarar ekki
*62* Athuga kostnað símanotkunar
*67* Hringiflutningur, ef það er á tali eða svarar ekki
*75* Breyta aðgangsorði
*80* Til að ná í réttindi þín (minni) og nota úr öðrum

síma
*86* Forrita einkasímaskrá (á aðeins við um First 

síma og analog)
*88* Veiða símtal úr öðrum síma (+ númer símans)
*90* Til að hringja úr einkasímaskrá (á aðeins við um 

First síma og analog)

0 Ef það er á tali getur þú talað yfir símtal við-
komandi um hátalarakerfi símans sem er á tali

6 Ef það er á tali og þú ert í innanhússsíma getur 
þú ýtt á 6 og þá hringir þú sjálfkrafa í viðkomandi
þegar hann hættir í símanum

5 Ef það er á tali og þú ert á bæjarlínu getur þú ýtt 
á 5 og þá hringir þú sjálfkrafa í viðkomandi þegar
hann hættir í símanum

Aðgangur notenda er misjafn að
þessum aðgerðarkóðum og fer það eftir
uppsetningu  og eða útgáfu símkerfisins.
Einnig getur verið um fleiri möguleika að
ræða sem fylgja ýmsum aukabúnaði og
ættu ýtarlegri leiðbeiningar að fylgja þar
um. 

Ef upp koma vandkvæði við notkun
símans eða einhverra aðgerða sem þú
telur þig hafa aðgang að hafðu þá sam-
band við Grunn.

Grunnur sér fyrirtækjum fyrir kennslu
á símbúnaðinn sé þess óskað og eru
námskeiðin þá sérsniðin að kerfi við-
komandi fyrirtækis og uppsetningu og
möguleikum símabúnaðarins. 

Til þess að komast að öllu um
kennslu og námskeið hafið þá samband við
kennslustjóra á kennsla@grunnur.is 

Grunnur Laugavegi 178 
105 Reykjavík 
Sími 570-0100 

Þjónustuborð 570-0101
Fax 570-0109 

Netfang 
thjonusta@grunnur.is og 

kennsla@grunnur.is 
www.grunnur.is


