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Inleiding
Wij stellen het op prijs dat u voor een telefoon uit de 80x2-serie van Alcatel-Lucent hebt gekozen. .

Gebruik van deze handleiding
Alle functies en configuratieprocedures in deze handleiding wordt stapsgewijs beschreven. U wordt
soms gevraagd om menu's of submenu's op het telefoonscherm te selecteren. Deze menu's zijn te
herkennen aan het paarse, cursieve lettertype.
Als u bijvoorbeeld naar de routeringsfuncties wilt gaan, geeft de documentatie het volgende aan:
o

Routeren

Dit betekent dat u het volgende moet doen:

o
o

de navigatietoets omhoog en omlaag gebruiken, tot het gewenste label op het scherm
verschijnt,
op de toets OK drukken om uw keuze te bevestigen.
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1 Telefoon leren kennen

Alfanumeriek toetsenbord .
Toets Oproep starten /Toets Opnieuw kiezen
Toets Oproep beëindigen / Beëindingingstoets .
Navigatietoetsen omhoog en omlaag om binnen menu's te navigeren, toets OK om een
menu te selecteren en een keuze te ; bevestigen .
Toets "C" voor het wissen van tekens bij het invoeren van nummers of tekenreeksen. Deze toets
wordt ook gebruikt om een menuniveau terug te navigeren. .
Terug naar inactief scherm en snelle toegang tot de functie Bellen op naam (eenmaal
drukken in inactieve modus) .
Snelle toegang tot de hoofdfuncties van de telefoon .
Micro uit-knop : Druk op de knop Mute tijdens een gesprek om te zorgen dat uw
gesprekspartners u niet kunnen horen. . Als u op deze toets drukt in de inactieve
modus, wordt de interfoonmodus geactiveerd.
Volume omhoog of omlaag aanpassen .
Toets handsfree/luidspreker: Om op te bellen of een oproep te beantwoorden zonder
de hoorn van de haak te nemen . Met deze toets kunt u schakelen tussen headset,
handset of handsfree. .
Open de voicemailfuncties of de lijst met gemiste oproepen. Deze toets knippert bij
een nieuw bericht of een gemiste oproep
Een wideband-luidspreker voor optimaal geluid .
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Lampje : Een nieuwe oproep komt aan (Knippert).
Stabiele standaard met een hellingshoek van 60°. Wanneer u de telefoon uit de doos haalt, is de
hellingshoek van de standaard 0°. Om de hellingshoek op 60° in te stellen, trekt u aan de standaard
tot u een klikgeluid hoort. .
Een 3,5 mm jackaansluiting (alleen 8012) .
Verschillende aansluitingen voor meerdere toestellen .



Een 10/100 Ethernet-aansluiting om verbinding te maken met een bedrijfsnetwerk van het type
LAN (8002) .



Twee 10/100/1000 Ethernet-aansluitingen om verbinding te maken met bedrijfsnetwerken en een
pc (8012) .



1 mini-USB-aansluiting voor een specifieke AC/DC-stroomaansluiting. Alleen te gebruiken als voor
uw telefoon externe stroomvoeding is vereist. Raadpleeg degene die de installatie uitvoert. .



1 RJ9-aansluiting voor een vaste telefoon .
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2 Telefoon gebruiken
2.1 Bellen (Communicatie)
Doe een van de volgende zaken:






Kies rechtstreeks het nummer voor uw oproep
Hoorn opnemen Typ het bestemmingsnummer
Hands-free Bel het bestemmingsnummer
Bellen via de persoonlijke lijst
Zoeken op naam (u kunt ook op naam zoeken via de lettertoetsen)

Om een externe oproep te doen, draait u de toegangscode voor buitenlijnen alvorens u het nummer
van uw contactpersoon draait. . 0 is de standaardcode voor een buitenlijn .
0 is de standaardcode voor een buitenlijn (Standaard).

Als uw gesprekspartner al in gesprek is en uw oproep niet kan beantwoorden, verschijnt er een bericht
op uw telefoon dat uw oproep in de wacht is gezet.

2.2 Bellen via de persoonlijke lijst (Tel.boek)



Tel.boek (In niet-actieve status) / Uit tel.lijst (Als u de lijn hebt aangenomen)



Opr.

Selecteer uw relatie in de lijst
Als u de lijn hebt aangenomen (met de handset of handsfree), wordt
de geselecteerde gesprekspartner automatisch gebeld. .

2.3 Bellen op naam (Communicatie)


Doe een van de volgende zaken:
o
o

Communicatie

(Druk twee keer)

Selecteer de functie voor het kiezen op naam



Voer de naam in van uw gesprekspartner




Er is een gemiste oproep en u wilt antwoorden met een IM-bericht



U kunt de oproep starten

Als uw gesprekspartner al in gesprek is en uw oproep niet kan beantwoorden, verschijnt er een bericht
op uw telefoon dat uw oproep in de wacht is gezet.
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2.4 Kies het laatste nummer opnieuw
► Het nummer van de laatste uitgaande oproep opnieuw kiezen


Toets Oproep starten



Het laatst gekozen nummer terugbellen

► Opnieuw bellen vanuit de herkieslijst



De toets voor het starten van het gesprek langdurig indrukken
Selecteer het opnieuw te kiezen nummer uit de lijst met laatst gekozen nummers

Als uw gesprekspartner al in gesprek is en uw oproep niet kan beantwoorden, verschijnt er een bericht
op uw telefoon dat uw oproep in de wacht is gezet.

2.5 Een oproep ontvangen
► Stop de beltoon
Doe een van de volgende zaken: :
Eenmaal

o
o

Stil

► Beantwoord de oproep
Doe een van de volgende zaken: :
o
o
o
o

Neem de hoorn van de haak
Toets Oproep starten
Hands-free
Opnemen

► De inkomende oproep weigeren
Doe een van de volgende zaken: :
o
o

Twee keer
Weigeren

► Oproep omleiden
o
o

Afbuigen
Voer het nummer in waarnaar u de oproep wilt omleiden
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2.6 Interfonie
Wanneer u de interfoonmodus inschakelt, worden alle inkomende oproepen automatisch door de telefoon
beantwoord .


In niet-actieve status




Druk op de toets voor interfonie (Dempen)
Wanneer het lampje dat bij de toets hoort brandt (blauw), betekent dit dat de functie geactiveerd is

Als uw beller ophangt, blijft de interfoonmodus actief. .

2.7 Oproepenlogbestand
Nadat u even weg bent geweest van uw plek kunt u het oproepenlogbestand raadplegen. U krijgt dan een
overzicht van inkomende oproepen, gemiste oproepen en uitgaande oproepen. .
 Oproepenhistorie



Inkomende oproepen / Uitgaande oproepen / Gemiste oproepen

Als u een item eenmaal hebt geselecteerd, kunt u:





De gesprekspartner bellen
Het item in het lokale adresboek opslaan
Het item verwijderen
Alle items uit het oproepenlogbestand verwijderen . (Als alle vermeldingen worden verwijderd,
worden alleen vermeldingen in het huidige oproepenlogbestand verwijderd. Voorbeeld: als het
inkomende oproepenlogbestand wordt geraadpleegd en alle vermeldingen worden verwijderd,
worden alleen inkomende oproepvermeldingen verwijderd. Gemiste oproepen en uitgaande
oproepen worden niet verwijderd.).

U kunt maximaal 50 vermeldingen voor elke soort oproep (inkomende, uitgaande of gemiste oproepen)
opslaan. .
Het gemiste oproepenlogbestand is ook toegankelijk via de berichtentoets:
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3 Tijdens gesprek
3.1 Microfoon uitschakelen tijdens het gesprek
U kunt uw gesprekspartner wel horen, maar hij/zij kan u niet horen.
Tijdens een gesprek


Microfoon uitschakelen



Het gesprek hervatten

De toets gaat branden
De toets brandt niet meer

3.2 Een tweede gesprek aangaan tijdens een huidig gesprek
Doe een van de volgende zaken: :
Nw opr.

o
o
o

Voer het nummer van de tweede gesprekspartner in
wordt in de wachtstand gezet

De eerste gesprekspartner

Nw opr.

o
o
o
o

(Druk twee keer)

Op achternaam
Selecteer uw relatie in de lijst
Uit tel.lijst
Selecteer uw relatie in de lijst

► Uw tweede gesprek annuleren en het eerste herstellen:


U bent in gesprek met de tweede gesprekspartner en de eerste staat in de wacht. U bent in
gesprek met de tweede gesprekspartner en de eerste staat in de wacht Op het scherm van de
telefoon worden de eerste en tweede gesprekspartner aangegeven met 'L1-' en 'L2-'
voorafgaande aan hun naam en telefoonnummer .




De tweede gesprekspartner weergeven
Doe een van de volgende zaken: :
o Rug.spr uit
Ophangen
U wordt automatisch verbonden met de eerste gesprekspartner .
U bent aan de lijn met uw eerste contactpersoon
o
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3.3 Een tweede oproep beantwoorden tijdens een gesprek
Tijdens het gesprek probeert iemand anders u te bellen
zolang als deze op het scherm wordt weergegeven .

U kunt de oproep beantwoorden net

Doe een van de volgende zaken: :


Opnemen


De eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet

► Uw tweede gesprek annuleren en het eerste herstellen:


U bent in gesprek met de tweede gesprekspartner en de eerste staat in de wacht. U bent in
gesprek met de tweede gesprekspartner en de eerste staat in de wacht Op het scherm van de
telefoon worden de eerste en tweede gesprekspartner aangegeven met 'L1-' en 'L2-'
voorafgaande aan hun naam en telefoonnummer .




De tweede gesprekspartner weergeven
Doe een van de volgende zaken: :
o Rug.spr uit
Ophangen
U wordt automatisch verbonden met de eerste gesprekspartner .
U bent aan de lijn met uw eerste contactpersoon
o



3.4 Een gesprek in de wacht zetten
Tijdens een gesprek wilt u de oproep in de wacht zetten en deze later op dezelfde telefoon
hervatten. .



Tijdens een gesprek
In wacht

Uw gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet

Het gesprek in de wacht hervatten:


Terugn.

3.5 Wisselen tussen gesprekken
U bent in gesprek met de eerste gesprekspartner en de tweede staat in de wacht. Op het scherm van
de telefoon worden de eerste en tweede gesprekspartner aangegeven met 'L1-' en 'L2-' voorafgaande
aan hun naam en telefoonnummer


De tweede gesprekspartner weergeven . U communiceert automatisch met de tweede
contactpersoon .



De eerste gesprekspartner weergeven . U wordt automatisch verbonden met de eerste
gesprekspartner .
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3.6 Doorverbinden van een gesprek
► U staat in verbinding met een eerste relatie





Nw opr.
Bel de ontvanger van de doorverbinding
Doorsch. (voordat de ontvanger antwoordt)



Keer terug naar het inactieve scherm

De twee relaties zijn verbonden

► U bent in gesprek met twee gesprekspartners .



Doorsch.



De twee relaties zijn verbonden

Keer terug naar het inactieve scherm

Op-de-haak doorschakelen: als u met twee gesprekspartners communiceert, kunt u de hoorn ook op de
haak leggen om de twee gesprekspartners met elkaar te verbinden.

3.7 Conferentiegesprek met drie gesprekspartners
U staat in verbinding met een eerste relatie . Een tweede relatie staat in de wachtstand .



Confer.

U bent in conferentiegesprek

► Conferentie beëindigen



Doe een van de volgende zaken: :
o Conf uit
o
o

Ophangen
Leg de ontvanger op de haak

Als u het conferentiegesprek bent begonnen en een van uw gesprekspartners het conferentiegesprek
verlaat, blijft u in gesprek met de andere gesprekspartner .

3.8 DTMF-signalen versturen
Tijdens een gesprek moet u soms kiestoetsen indrukken om DTMF-signalen te verzenden, zoals bij een
spraakserver, een automatische operateur of een antwoordapparaat dat op afstand wordt afgeluisterd
.
Tijdens een gesprek is uw telefoon standaard geconfigureerd om codes in spraakfrequentie uit te
zenden: voer deze .
Neem voor meer informatie over deze configuratie contact op met degene die verantwoordelijk is
voor de installatie van het systeem .
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3.9 Geluidsvolume aanpassen
Tijdens een gesprek het volume van de luidspreker, ontvanger of headset aanpassen:



Tijdens een gesprek
Geluidsvolume aanpassen

Het geselecteerde volume wordt onthouden voor de volgende oproep. De luidspreker, ontvanger en
headset hebben elk een eigen onthouden volume .

13

4 Contact blijven houden
4.1 Informatie over de telefoon ( Eigen nr.)



Eigen nr.
Het toestelnummer van de telefoon en de gebruikersnaam worden weergegeven .

4.2 Oproepen doorschakelen naar een ander nummer (onmiddellijke
doorschakeling) (Routeren)





Routeren
Direct doorsturen
Typ het bestemmingsnummer voor doorschakelen
U kunt de toets "C" gebruiken voor het wissen van tekens (indien nodig)

Het geprogrammeerde doorschakelnummer wordt weergegeven op het scherm en de toets Homepage
is verlicht Als u doorschakelen programmeert, verschijnt op het scherm: Dir drst-\> gevolgd door het
bestemmingsnummer
U kunt doorgaan met bellen, maar u kunt alleen gesprekken ontvangen op de telefoon waarnaar uw
gesprekken zijn doorgeschakeld. .

4.3 De doorschakeling wijzigen (Routeren)






Routeren
Direct doorsturen
Voer het nieuwe nummer in
U kunt de toets "C" gebruiken voor het wissen van tekens (indien nodig)
Keer terug naar het inactieve scherm

4.4 Annuleer de doorschakeling (Routeren)




Routeren
Uitschakelen
Keer terug naar het inactieve scherm

4.5 Directe volgstand van uw oproepen naar voicemail (Routeren)




Routeren
Direct naar VM
Keer terug naar het inactieve scherm

Het geprogrammeerde doorschakelnummer wordt weergegeven op het scherm en de toets Homepage
is verlicht Als u doorschakelen programmeert, verschijnt op het scherm: Dir drst-\> VM
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4.6 Voicemailberichten beluisteren





Voicemail
Bevestig toegang tot de voicemail door het invoeren van het wachtwoord
Volg de gesproken instructies

Adviesgesprek beëindigen


Doe een van de volgende zaken: :
o
o

Hang op
Leg de ontvanger op de haak
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5 Uw telefoon instellen
5.1 Uw persoonlijke telefoonlijst instellen (Tel.boek)
In uw persoonlijke telefoonlijst kunt u maximaal 100 nummers opslaan. .

► Open uw persoonlijke telefoonlijst


Tel.boek

► Maak een record in uw persoonlijke telefoonlijst







Nw
Voornaam: Voer de voornaam in
Naam: Voer naam in
Nr: Voer het nummer in
Sla de record op
Keer terug naar het inactieve scherm

Voer de tekst in. Voer de letters in door herhaaldelijk op de nummertoetsen te drukken . Een aantal
speciale tekens kan worden weergegeven door herhaaldelijk op de toets "*" (+% $ / & () [ ] = de toets
"#" (@) of de toets "1" (- _) te drukken . Druk twee keer op de toets '1' om een spatieteken in te voeren
.

► Een kaart in de persoonlijke telefoonlijst wijzigen
•
•
•
•
•
•
•

Selecteer de kaart die moet worden gewijzigd
Wijzig
Voornaam: Voer de voornaam in
Naam: Voer naam in
Nr: Voer het nummer in
Sla de record op
Keer terug naar het inactieve scherm

Voer de tekst in. Voer de letters in door herhaaldelijk op de nummertoetsen te drukken . Een
aantal speciale tekens kan worden weergegeven door herhaaldelijk op de toets "*" (+% $ / & () [ ] =
de toets "#" (@) of de toets "1" (- _) te drukken . Druk twee keer op de toets '1' om een spatieteken
in te voeren .

► Een record te verwijderen
•
•
•

Selecteer de kaart die u wilt verwijderen.
Verw.
Keer terug naar het inactieve scherm
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5.2 De beltoon van de telefoon configureren (Instell.)
•

Instell.

Tel.

Bellen

► Kies de beltoon
•
•
•

Melod.
Selecteer het gewenste volume ()
Keer terug naar het inactieve scherm

► Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon
•
•
•
•

Niv.
Selecteer het gewenste volume (9 niveaus)
Uw keuze inschakelen
Keer terug naar het inactieve scherm

► Vergadermodus inschakelen/uitschakelen (oplopend belgeluid)
•
•
•
•
•
•

Belinst.
U kunt kiezen uit drie soorten beltonen
Normale belt.
Stille mod. (Als deze modus is geactiveerd, verschijnt Beltoon uit op het scherm)
Toenemende beltoon
Keer terug naar het inactieve scherm

U kunt de vergadermodus en de stille belmodus combineren. Als u bijvoorbeeld een hele stille beltoon
wilt, kiest u de stille belmodus met een tot drie pieptonen voorafgaande aan de beltoon. U hoort dan
alleen pieptonen als de telefoon gaat

► Stille belmodus inschakelen/uitschakelen
•
•
•

Piep
1 piep voor bel / 3 piep voor bel / Bel zonder piep
Keer terug naar het inactieve scherm

U kunt de vergadermodus en de stille belmodus combineren. Als u bijvoorbeeld een hele stille beltoon
wilt, kiest u de stille belmodus met een tot drie pieptonen voorafgaande aan de beltoon. U hoort dan
alleen pieptonen als de telefoon gaat

► Het belvolume afstellen terwijl een oproep binnenkomt
•

Uw toestel belt
Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon

•

► Pas het beltoonvolume aan wanneer de telefoon zich in de inactieve modus bevindt
Selecteer het gewenste volume (9 niveaus)

•
•

/

Keer terug naar het inactieve scherm
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5.3 Het schermcontrast instellen (Instell.)
•
•

Instell. Tel. Contrast
Doe een van de volgende zaken: :
o
o

•

Uw keuze inschakelen

5.4 Taal selecteren (Instell.)
•

Instell. Tel. Taal

•

Selecteer uw taal.

•

Uw keuze inschakelen

5.5 Identiteit geheimhouden inschakelen/uitschakelen (Instell.)
U kunt ervoor kiezen uw identiteit verborgen te houden. In plaats van dat uw telefoonnummer
normaal op het scherm de telefoon van uw externe gesprekspartner wordt weergegeven, wordt op het
scherm "anoniem" weergegeven. .
•
•

Instell. Tel. Nr. verbergen
Inschakelen

5.6 Selecteer de headset -(alleen 8012) (Instell.)
•
•

Instell. Tel. RJ9-stekker
Handset / Headset

5.7 De telefoon vergrendelen/ontgrendelen
Als de telefoon is vergrendeld, kunt u alleen bepaalde nummers bellen zoals het alarmnummer.
►
•

Uw telefoon vergrendelen
Druk lang op de OK-toets van de telefoon om de vergrendelingsfunctie te activeren.

•
•
•

Druk op de OK-toets om te bevestigen
Uw telefoon is vergrendeld.
Er verschijnt een bericht op het telefoonscherm om u te waarschuwen dat de telefoon is
vergrendeld.

►

Uw telefoon ontgrendelen

•

Druk lang op de OK-toets om de vergrendelingsfunctie te deactiveren.

•
•

Toets uw wachtwoord in om de vergrendeling van de telefoon op te heffen
Uw telefoon is vergrendeld.
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6 Garantie en clausules
6.1 Veiligheidsinstructies
















Door wijzigingen van of aanpassingen aan de apparatuur kan de bevoegdheid van de gebruiker tot
gebruik van de apparatuur komen te vervallen. .
Magneten kunnen van invloed zijn op het functioneren van pacemakers en geïmplanteerde
hartdefibrillators. Zorg voor voldoende afstand tussen uw pacemaker of geïmplanteerde
defibrillator en de handset. De handset bevat magnetische elementen van minimaal 4 cm lang. .
Om het risico op interferentie te beperken, dienen personen met pacemakers de draadloze
telefoon uit de buurt van hun apparatuur houden (op een afstand van tenminste 15 cm) .
Het wordt aangeraden de standaard accepatieprocedures op te volgen alvorens deze apparatuur
te gebruiken in gebieden waar de veiligheid van mensen essentieel is (ziekenhuizen...). .
De handset bevat magnetische onderdelen die scherpe metalen objecten kunnen aantrekken. Om
verwondingen te voorkomen, dient voor elk gebruik gecontroleerd te worden op scherpe metalen
objecten aan de handset .
Maak bij slechte weersomstandigheden (onweer) geen gebruik van een bekabelde telefoon. Er
bestaat een geringe kans op letsel als gevolg van blikseminslag. .
Gebruik het toestel niet in een omgeving waar sprake is van ontploffingsgevaar .
Sluit deze telefoon niet aan op een ISDN- of PSTN-aansluiting. Hierdoor kan de telefoon ernstig
beschadigd raken. .
Zorg dat uw telefoon niet in contact komt met water .
Gebruik een zachte, vochtige doek om de telefoon te reinigen. Gebruik nooit oplosmiddelen
(bijvoorbeeld trichlorethyleen, aceton). Hierdoor kunnen de plastic onderdelen van de telefoon
beschadigd raken. Maak ook geen gebruik van reinigingssprays. .
Klasse 2 voor OmniTouch™ 8012-bureautoestel volgens IEEE802.3af. Op de gelijkstroomingang (DCIN) kan een goedgekeurde directe aansluiting of een bekabelde spanningsbron met
stroombegrenzing die voldoet aan de vereisten van CSA/UL/IEC 60950-1 worden aangesloten, met
een spanning van 5V dc, minimaal 1A.
Als u gebruikmaakt van een PoE-aansluiting, mag u geen gebruikmaken van de AC-voeding. .
De PoE (Power over Ethernet) toestellen die stroom leveren of ontvangen en hun aangesloten
kabels dienen allemaal volledig binnenshuis te zijn.
De RJ-45 aansluiting wordt niet gebruikt voor telefoonaansluiting. .

6.2 Regelgeving
►

Markering

Dit apparaat voldoet aan de voornaamste eisen van de R&TTE richtlijn 1999/5/EC en richtlijn
2011/65/UE (ROHS).
De verklaring van conformiteit kan verkregen worden van:
Alcatel-Lucent 3 avenue Octave Gréard 75007 Paris, France
ebg_global_supportcenter@Alcatel-Lucent.com.

19

VS en Canada.
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving en aan de industriële norm RSS-210
(Canada). Het gebruik moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen
schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet eventuele binnenkomende
interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenst functioneren.
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B-digitaal apparaat, conform
Deel 15 van de FCC-regelgeving en ICES-003 van Canada . Deze limieten zijn opgesteld om een
redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze
apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen. Als deze apparatuur
niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan ze schadelijke
interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal
optreden in een specifieke installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt met
radio- of televisieontvangst, hetgeen men kan bepalen door de apparatuur uit en in te schakelen, kan
de gebruiker proberen om de interferentie te verhelpen door de dealer te raadplegen.

► Blootstelling aan radiofrequentiesignalen.
► Deze apparatuur voldoet aan de internationaal erkende grenzen voor blootstelling
aan straling (SAR) van 1,6 W/kg.
Gebruikersinstructies
Gebruik de telefoon alleen bij temperaturen van -5° C tot +45° C (23° F tot 113° F). Dit product is
alleen bedoel voor gebruik binnenshuis . Dit apparaat is compatibel met gehoorapparaten.

Beveiliging tegen akoestische pieken
standaarden .

► Richtlijn 2003/10/EC voor risico´s verbonden aan lawaai op de werkplek
► Verwijdering
De apparatuur dient naar een verzamelpunt voor afvalverwijdering van elektronische
apparatuur worden gebracht. . Defecte batterijen dienen naar een verzamelpunt voor
chemisch afval worden gebracht. .

Gerelateerde documentatie
Deze veiligheidsinstructies, juridische informatie en gebruikersdocumentatie zijn in andere talen
beschikbaar op de volgende website http://enterprise.alcatel-lucent.com?product=All&page=Directory
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