
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



 1

 
 
Beste klant, 
 
 
Gefeliciteerd met uw aankoop van de FORUM™ 100 PBX, een systeem dat werd ontwikkeld 
voor uw thuiskantoor. 
De FORUM™ 100 beheert 1 externe lijn en 8 interne lijnen die kunnen worden aangesloten op 
een analoog telefoontoestel met of zonder draad, een faxtoestel, een antwoordapparaat, een 
deurtelefoon interface. Bellen is mogelijk in toon- en pulsenmodus. 
De FORUM™ 100 kan tegelijkertijd 1 externe oproep en 2 interne oproepen beheren. 
De  FORUM™ 100 ondersteunt externe en interne nummerweergave. 
Het systeem beschikt over de functie muziek in wacht. 
Het systeem is eveneens uitgerust met een klokinterface die de wekfunctie en informatie-
weergave over het telefoonverkeer via PC, mogelijk maakt.  
 
 
 
CONFORMITEITSVERKLARING 
 
Industrie DIAL FACE S.p.A., Via Canzo Nr.4, I-20068 Peschiera Borromeo (MI) - ITALIE, 
verklaart dat de FORUM™ 100 voldoet aan de EG Richtlijn 05/1999 van het Europees 
Parlement en de Europese Raad van 9 maart 1999, inzake eindapparatuur voor radio- en 
telecommunicatie en de erkenning van hun conformiteit. 
FORUM™ 100 voldoet aan de EN50022 – EN 55024 EMC specificaties en de EN 41003 – EN 
60950 Veiligheidsspecificaties. 
De conformiteit met de hierboven vermelde vereisten wordt aangegeven met het CE label dat op 
het product is aangebracht. 
 
 
 
GEBRUIK VAN FORUM™ 100 PBX 
 
Dit systeem is ontworpen om te worden aangesloten op het publiek gecommuteerd analoog 
telefoonnetwerk van Belgacom.  
Het gebruik van telefoontoestellen met DTMF kiezing garandeert een optimale werking van de 
FORUM ™ 100.  
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OVERZICHT DIENSTEN 
 
 

1. BASISDIENSTEN 
Interne en collectieve oproep 
Interne Groepen  
Algemene toegang tot externe lijn 
Onmiddellijke toegang tot externe lijn als hoorn wordt opgenomen 
Externe lijn in wacht plaatsen met muziek  
Externe lijn terug opbellen en naar een vrij toestel doorschakelen. 
Een inkomende interne oproep beantwoorden, terwijl de externe lijn bezet is. 
 
 

2. BIJKOMENDE DIENSTEN 
Dienst Weergave Oproeper (CLIP) 
Lijn aanvragen wanneer bezet (“Boeking”) 
Gesprek met drie 
Nasturing 
Functie signaal 2de oproep 
Niet storen (Activering / Desactivering van de bel)  
Overnemen externe oproepen 
Interne oproep doorschakelen  
Nachtdienst 
Oproep blokkeren 
Oproep blokkeren opheffen met paswoord 
Verkorte nummers  
Externe oproep vergrendelen/toelaten 
Noodnummers 
 
 

3. SPECIALE DIENSTEN 
Babyfoon functie 
Hotline met programmeerbaar voice-bericht 
Nachtdienst met programmeerbaar antwoordbericht en FAX-SCHAKELAAR 
Rechtstreeks Inkiezen (DISA) en FAX-SCHAKELAAR met programmeerbare voice-hulp 
Oproep op antwoordapparaat opvangen 
Melding bericht antwoordapparaat via een externe lijn 
Programmeerbare toegang deurtelefoon 
 

4. KLOKINTERFACE 
Programmering 
Aansluiting op een PC 
Gedetailleerd rapport uitgaande en inkomende oproepen 
Wekdienst  
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Voedingsblok
PBX

PC Standaard - en multifunctionele toestellen, Draadloze toestellen, TAM, fax

Deurtelefoon
Uifbreiding

Telefoonnetwerk

INHOUD VAN DE VERPAKKING
- 1 FORUM™ 100 telefooncentrale
- 1 voedingsblok 220/230V
- 4 x 5 mm schroeven voor wandbevestiging
- 1 netlijnsnoer  RJ11
- 1 PC kabel
- Gebruiksaanwijzing en garantie (NL/FR)
- Verkorte gebruiksaanwijzing (NL/FR)

ALGEMEEN (Fig. A)
De telefooncentrale en de elektrische voeding moeten tegen de muur worden gemonteerd, dicht
bij de PSTN lijnaansluiting en een stopcontact 220/230V. Gebruik hiervoor de bijgeleverde
schroeven.
Zorg er voor dat het systeem niet in de buurt van elektromagnetische velden (kopieerapparaten,
zendantennes, elektriciteitskasten, transformators, …) wordt geplaatst.
Het bijgevoegde voorbeeldblad kan worden gebruikt om de schroefgaten op de juiste plaats te
boren.

Aan de onderkant van de PBX is een deksel dat over de linkerkant van de PBX connectoren kan
worden geschoven. (Fig B.)

Fig. A

Fig. B
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Schuifdeksel dat toegang geeft tot de connectoren
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PC

Moederkaart

Naar de 
buitenlijn

Naar de interne te-
lefooncontactdozen

(1÷8)

Speciale
kabel naar 
data toestel
(RS 232)

Hulpkaart

Fig. 1

SAMENSTELLING PBX
Een volledig uitgeruste PBX bestaat uit:
- 1 moederbord voor de basisfuncties met de externe lijn, verbindingsklemmen en aansluiting

voor de elektrische voeding. Het bevat 1 jumper (S1) voor specifieke configuratie-instellingen.
- 1 Uitbreidingsbord: voor de wekdienst en informatie over telefoonverkeer.

Fig. 1 toont de volgende onderdelen:
- Moederbord
- Uitbreidingsbord voor wekdienst en informatie over telefoonverkeer.
- Connector voor externe lijn (Fig. 1.2
- PC aansluiting (RS232)
- Aansluitingen 1-8 naar interne telefooncontactdozen (Fig. 1.1)

AANSLUITINGEN
Gelieve onderstaande volgorde te respecteren wanneer u de verschillende onderdelen
aansluit:
- interne lijnen (Afb 1.1)
- externe lijn (Afb 1.2)
- elektrische voeding (Afb 1.3)
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JUMPERS
Jumper S1 verwijst naar het paswoord van het systeem.
De standaardpositie van de jumper (2-3) is de normale gebruiksmodus. Positie 1-2 zet de
paswoorden terug in de fabrieksinstelling zoals beschreven in het hoofdstuk “Problemen
Oplossen”.

Om de standaardpositie van de jumper te wijzigen, moet de PBX doos worden
geopend. Dit mag uitsluitend gedaan worden wanneer de voedingsblok en de externe
lijn zijn ontkoppeld.

INTERNE LIJNEN
Elk telefoontoestel moet op de PBX worden aangesloten via een paar van telefoondraden met
0,6 mm diameter.   Het uiteinde van de kabel moet worden ontmanteld en vervolgens worden
bevestigd op de zelfsluitende mini-connector.
Gebruik van multi-telefoonkabelparen wordt niet aangeraden voor afstanden van meer dan
20m.
Het moederbord heeft 2 mini-connectoren, één voor de eerste 4 toestellen (nummers 41 tot 44)
en één voor de 4 volgende toestellen (nummers 45 tot 48).

GEBRUIK VAN MINI-CONNECTOREN 
De Figuur 2 hierna toont:

1) 1) Extra aansluitpunt voor de PC 
2) De mini-connectoren 

a. Mini-Connector voorkant
b. Wijze van bekabelen
c. Positie van de interne lijnen

Om de draden uit de mini-connector te halen, steekt u een pin aan de andere kant van de
geleiders, op het metalen onderdeel boven de connector. 
De connectoren worden in het systeem ingebracht op de daartoe voorziene plaats waarbij de
nummers vermeld op de voorzijde van de mini-connectoren zichtbaar zijn. De kabels moeten
achter de plaatjes geplaatst worden die in het plastiek onderaan de connector zitten.

Opmerking : Toestel 41 blijft werken bij een stroompanne (noodtoestand) omdat het rechtstreeks

verbonden is met de externe lijn. Wij raden aan dat u hiermee rekening houdt wanneer u deze toestellen

aan de gebruikers toewijst. 

MINICONNECTOREN VOORKANT

MINICONNECTOREN
RS 232 Interne lijnen 1..8

Extractiepunt draden

DRADEN INSTEKEN      DRADEN VERWIJDEREN

Bijkomend stopcontact
voor data toestel. T. 45 T. 41

T. 46 T. 42
T. 47 T. 43

T. 48 T. 44

Fig. 2

T = Telefoontoestel



EXTERNE LIJN
De externe lijn (Fig. 3) is aangesloten op de FORUM™ 100 door een kabel met RJ 11 aanslui-
ting.

De PBX heeft een standaardbescherming tegen overspanning op de toegang van de
externe lijn.

VOEDING (ZIE BIJGEVOEGDE Fig. 4).
De telefooncentrale is uitgerust met een externe stroomadapter, met een kabel met een
vierpolige connector en een kabel voor de aansluiting op een 230V/50Hz stopcontact. Een
groene LED licht op van zodra de PBX is aangesloten op het electriciteitsnet. 

De stekker van de stroomadapter moet gemakkelijk bereikbaar zijn omdat die in noodgevallen
kan worden gebruikt om de stroom af te sluiten.

TESTPROCEDURE CORRECTE INSTALLATIE

Test zonder aansluiting op de elektrische voeding
- Neem de hoorn van toestel 41 af. U hoort de kiestoon van de externe lijn.

Test met aansluiting op de elektrische voeding
- Sluit de kabel van de elektrische voeding aan : de groene LED brandt nu constant.
- Neem de hoorn van toestel 41 af, controleer of u de continue toon hoort en vorm het nummer

40 (collectieve oproep) : alle aangesloten telefoons moeten rinkelen. 
- Neem de hoorn van een rinkelende telefoon af : controleer of de twee telefoons in gesprek zijn.
- Haak in en herhaal dit met alle aangesloten toestellen. 
- Druk 0 (voor een externe lijn) vanop toestel 41 en controleer of u de kiestoon hoort.
- Vorm een extern telefoonnummer en controleer of de verbinding tot stand wordt gebracht.

Vraag aan de externe partij om te bellen naar het nummer van uw externe lijn en controleer of
alle vrije telefoons rinkelen.
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Fig. 3

Fig. 4

Naar buitenlijn

Aansluiting voeding

Groene LED
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Vorm een extern telefoonnummer en controleer of de verbinding tot stand wordt gebracht. 
Vraag aan de externe partij om te bellen naar het nummer van uw externe lijn en controleer of 
alle vrije telefoons rinkelen. 

 
ALGEMEEN  
De telefooncentrale wordt geleverd met onderstaande standaardconfiguratie: 
 

toegang tot externe lijn en ongelimiteerd bellen geactiveerd voor alle toestellen 
rinkelen en inkomende oproepen ontvangen geactiveerd voor alle toestellen 
toonmodus op externe lijn 
Nederlandse taal 

 
Interne lijnen (toestellen) krijgen een nummer bestaande uit twee cijfers, van 41 tot 48.  
Bij een stroompanne is toestel 41 rechtstreeks aangesloten op de externe lijn.  
Toestel 41 moet ook worden gebruikt om de PBX configuratie te wijzigen.  
 
PROGRAMMERING VAN HET SYSTEEM  
 
BASIS- EN BIJKOMENDE DIENSTEN 
 
Via toestel 41 kunnen een aantal functies worden geprogrammeerd en op maat worden gemaakt 
door het gebruik van specifieke parameters. Het programmeren wordt beveiligd met een 
“paswoord” (numerieke code van 4 cijfers). 
De  overzichtstabel op het einde van deze gebruiksaanwijzing toont alle mogelijke opties voor 
het programmeren. 
Dit is de programmeringprocedure: 
1 – Neem de hoorn van toestel 41 af en wacht tot u de kiestoon hoort. 
2 – Druk de code 98 gevolgd door de 4 cijfers van het paswoord (standaard waarde: 1234).  
De gebruiker kan het paswoord veranderen, maar in deze gebruiksaanwijzing wordt telkens het standaard 
paswoord gebruikt. 
3 – Druk de programmeercode in voor de gewenste functie, eventueel met de nodige 
parameters. 
4 – Druk op de R toets om de programmering te bevestigen. 
5 – Wacht op de drie korte tonen van de bevestigingstoon, of eventueel op een gesproken 
boodschap (een bezettoon duidt aan dat de programmering niet is aanvaard). 
6 – Om andere functies te programmeren, herhaalt u de stappen 3, 4 en 5 zonder de hoorn terug 
te plaatsen. 
De programmering kan manueel worden opgeslagen in de “FORUM™ 100 PROGRAMMEERTABEL” 
die bij deze gebruiksaanwijzing is gevoegd. 
 
1. – PROGRAMMERING VAN DE TAAL. 
Op de FORUM™ 100 kan het Nederlands of het Frans worden ingesteld. De taalkeuze kan 
worden gemaakt vanop toestel 41, volgens onderstaande procedure:  
98 1234 84 0 , druk daarna op de R toets voor Nederlands  
98 1234 84 1 , druk daarna op de R toets voor Frans 
De ingestelde taalkeuze wordt bevestigd door het bericht “Dienst geactiveerd”. 
De standaard taalinstelling van de FORUM ™ 100  is Nederlands. 
 
Wanneer er wordt gewisseld tussen de twee talen, dan zal de ondersteunende boodschap 
voor de functies DISA, HOTLINE en NACHTDIENST ook niet meer beschikbaar zijn. 
Voor elke nieuwe taalinstelling moet een nieuw bericht worden opgenomen. 
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2. – PROGRAMMERING PASWOORDWIJZIGING (Code 90). 
Het paswoord, ter beveiliging van het programmeren, kan op elk moment worden gewijzigd. 
Gebruik hiervoor volgende procedure:  98 MMMM 90 NNNN NNNN R. 
MMMM is het huidige paswoord en NNNN is het nieuwe paswoord. Het nieuwe paswoord 
moet twee keer worden ingegeven zodat het systeem het kan controleren: indien ze verschillend 
zijn, wordt de vraag tot wijziging verworpen. Zowel het huidige als het nieuwe paswoord 
moeten uit 4 cijfers bestaan. 
Bij de levering is het programmeerpaswoord 1234. 
 

3. – VERKORTE NUMMERS PROGRAMMEREN (codes 00 tot 39) 
Het systeem laat toe om 40 telefoonnummers, die ieder zijn gekoppeld aan een verkort nummer 
bestaande uit twee cijfers, op te slaan in het telefoonboek. Om het nummer in het telefoonboek 
op te slaan, drukt u na het paswoord het verkorte nummer nn (van 00 tot 39), gevolgd door het 
volledige telefoonnummer (max. 30 cijfers). Om een pauze in te voegen voor een tussentoon (of 
een pauze van 10 seconden zonder toon), drukt u tweemaal op # (binnen de 2 seconden). 

Vorm de reeks 98 1234 nn yyyyyyyyyy… R om een nummer in het telefoonboek op te 
slaan. 

 
Bijvoorbeeld : 98 1234 00 021234567 R programmeert het telefoonnummer 021234567 als verkort nummer 
00  : wanneer er niets wordt ingevoerd op de plaats van yyyy…, dan wordt het verkorte nummer dat eventueel 
geprogrammeerd was, verwijderd. 
 
De verkorte nummers 36, 37, 38, 39 worden ook gebruikt voor de “Hotline” functie. 
Het verkorte nummer 30 wordt ook gebruikt voor de functie “Bericht opgeslagen in het 
antwoordapparaat”. 
De tabel met verkorte nummers kan worden geannuleerd door 98 1234 49 R te vormen. 
  
Om het verkorte nummer nn in de tabel te controleren, vorm  98 1234 96 nn R. 
Een voice-bericht geeft de cijfers van het volledige nummer dat overeenkomt met het verkorte 
nummer nn. 
 
Opmerking: een toestel kan geen verkorte nummers gebruiken wanneer de uitgaande oproepen op hetzelfde toestel 
zijn gedesactiveerd. 
 
Om een verkort nummer te gebruiken, neemt u de hoorn op, u wacht tot u de PBX (continue) 
toon hoort, daarna drukt u 3 gevolgd door de locatie nn van het gewenste nummer. U hoort een 
toon die het belgeluid van het opgeroepen nummer identificeert. 
 
Opmerking: in geval de onmiddellijke verbinding is geactiveerd wanneer u de hoorn opneemt en u hoort dus een 
kiestoon, druk dan op de R toets onmiddellijk nadat u de hoorn opneemt om de standaard toon (continu) te 
horen, druk dan het nummer 3 gevolgd door het gewenste verkorte nummer nn. 
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4. – TYPE TOESTEL PROGRAMMEREN (code 4d x…) 
Een aantal functies (zie tabel 1) kunnen worden geprogrammeerd voor elk toestel van 41 tot 48. 
Nadat u de toegangscode “98” en het paswoord hebt gevormd, drukt u het nummer van het 
toestel dat moet worden geprogrammeerd (vb. 44) gevolgd door een code (x) of een reeks codes 
(x x x …) voor de te activeren functies : 98 1234 4d x R 
  
TABEL 1  
X Functie Standaardwaarde 
0 Gesprek met drie geactiveerd Nee 
1 Lijn volledig gedesactiveerd Volledig geactiveerd 
3 Lijn enkel geactiveerd voor inkomende oproepen Volledig geactiveerd 
5 Nachtmodus Nee 
7 Beperking  interzonale oproepen volgens tabel 3 Nee 
8 Beperking 00 internationale nummers Nee 
9 Standaardwaarden herstellen  
* Onmiddellijke toegang tot externe lijn bij 

opname hoorn 
Nee 

 
Bijvoorbeeld, 98 1234 44 3 R duidt aan dat toestel 4 enkel inkomende oproepen kan ontvangen op de externe 
lijn. 
 
- Toestellen, waarvan de toegang volledig of gedeeltelijk is gedesactiveerd (x = 1,3), hebben 
geen toegang tot verkorte nummers. Zij kunnen echter wel de volgende noodnummers 
bellen:  (100, 101, 112 en andere noodnummers). 

Toestellen met een beperking voor oproepen (x = 7,8) hebben toegang tot verkorte 
nummers. 

Opmerking: verschillende toestellen kunnen opeenvolgend worden geprogrammeerd. 
Bijvoorbeeld: het programma, dat wordt gebruikt om de beperking van de interzonale oproepen volgens tabel 3 en 
de beperking van  00 internationale nummers te activeren, gaat als volgt : 
98 1234 44 7 8 R 46 7 8 R. 

 
5. – DEURTELEFOONFUNCTIE 
 
Een BELGACOM ACCESS DOORPHONE kan worden aangesloten op eender welke lijn van 
de FORUM™ 100 behalve op toestel 41. Met deze functie kan elk toestel een voice-verbinding 
maken met de externe deurtelefoon en het deurslot bedienen indien de deur is uitgerust met een 
electrisch slot. 
Om een toestel als “deurtelefoon” te programmeren, vormt u vanop toestel 41 de volgende 
reeks: 98 1234 4* d…d R  waarbij d staat voor één of meer toestelnummers 2 . . . . 8. 
De externe lijn kan niet worden doorgeschakeld naar een deurtelefoon. Interne CLIP dienst 
werkt niet op een deurtelefoon. Het belgeluid van een externe lijn wordt standaard 
gedesactiveerd en kan door de gebruiker niet worden geactiveerd. 
Het is niet mogelijk om een toestel te programmeren als “deurtelefoon” indien het al tot een 
groep behoort. 
Om het toestel te controleren dat als “deurtelefoon” is geprogrammeerd, vormt u 98 1234 4* 0 
R vanop toestel 41. 
Om het toestel dat als “deurtelefoon” is geprogrammeerd terug vrij te maken, vormt  
u 98 1234 4* 9 R vanop toestel 41. 
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Opmerking:  Een toestel met “Deurtelefoon” kan worden aangesloten op een externe lijn om externe oproepen te 
doen. De andere oproepfuncties zullen niet werken. 

 
 
 
6. – UITSCHAKELEN WAARSCHUWINGSSIGNALEN TIJDENS GESPREK (code 
58d) 
 
Elke terminal kan worden uitgesloten van de waarschuwingsignalen, zoals bijvoorbeeld een 
waarschuwing bij een inkomende oproep op een externe lijn.  Dit programma kan nuttig zijn als 
er een modem aan het toestel is aangesloten, omdat de waarschuwingssignalen de ontvangst 
kunnen storen. Code 58d laat toe om deze signalen te desactiveren door de volgende reeks te 
vormen : 98 1234 58 d R. 
 

 d Betekenis 
1…
8 

Signalen gedesactiveerd op toestellen 
41…48 58 

9 Signalen hersteld op alle toestellen 
 
Opmerking:  Verschillende toestellen kunnen opeenvolgend worden geprogrammeerd, 

 vb.: 98 1234 58 12345678 R  
 
7. – EXTERNE LIJN PROGRAMMEREN (code 61x) 
Voor een buitenlijn kunnen bepaalde functies worden geprogrammeerd (zie tabel 2). Nadat u 
toegangscode (98) en het programmeerpaswoord (1234 standaard) hebt gevormd, vormt u code 
61 gevolgd door één (x) of meer (xx…) sequentiële codes voor de functies die moeten worden 
geactiveerd : 98 1234 61 xx… R. 
 
TABEL 2 
X Functie Standaardwaarde 
1 Pulsmodus (1) Toonmodus 
2 Functie Rechtstreeks Inkiezen (DISA/FAX-

schakelaar) (2) 
Gedesactiveerd 

3 Antwoordbericht Nachtmodus (3) Gedesactiveerd 
4 Lijn enkel voor inkomende oproepen Geactiveerd 
6 Verkorte nummers gedesactiveerd Geactiveerd 
7 CLIP-dienst gedesactiveerd Geactiveerd 
9 Standaardwaarden herstellen  
 
Opmerking: 
(1) Voor deze programmering moeten de telefoons die op interne lijnen zijn aangesloten, 

pulsmodustelefoontoestellen zijn, aangezien toonmodustelefoontoestellen niet kunnen bellen in pulsmodus 
op de buitenlijnen (deze toestellen kunnen wel externe oproepen uitvoeren met de verkorte nummers). 

(2) Voor de functie Rechtstreeks Inkiezen moet de dienst geactiveerd worden met code 911 R.  
(3) Voor de functie Antwoordbericht Nachtmodus moet een bericht opgenomen zijn en Nachtmodus worden 

geactiveerd via een specifieke code 901 R. 
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8. – FUNCTIE WEERGAVE OPROEPER (CLIP) 
Indien de dienst Weergave Oproeper is geactiveerd, werkt de FORUM™ 100 in 
“transparante” modus en maakt het mogelijk om het nummer van de oproeper weer te 
geven.  Het nummer van de externe of de interne oproeper wordt standaard getoond. 
 
8.1. – Externe en interne oproep weergeven  
 
De functie Weergave Oproeper kan op de individuele telefoontoestellen worden geactiveerd 
door 98 1234 56 d R te vormen vanop toestel 41 volgens onderstaande tabel: 
 
 
 
 
 
Opmerking: 
• Om één enkel toestel te desactiveren, desactiveert u eerst alle toestellen en daarna activeert u de overblijvende 

toestellen opnieuw. 
• Verschillende toestellen kunnen opeenvolgend worden geprogrammeerd,bijvoorbeeld 98 1234 56 12345678 R. 

Als toestel  44 en 45 bijvoorbeeld moeten worden gedesactiveerd, vorm dan 98 1234 56 9 123678 R vanop 
toestel 41. 

 
Als een externe oproep binnenkomt, en op alle toestellen is de dienst Weergave Oproeper en het 
belgeluid geactiveerd, dan wordt het nummer op alle toestellen weergegeven. 
 
OPMERKING : Als een DISA dienst is geactiveerd, dan is de dienst Weergave Oproeper niet mogelijk; 
hetzelfde geldt voor alle toestellen die niet vrij zijn bij het eerste gerinkel (d.w.z. in gesprek met een ander toestel) of 
waarbij het belgeluid is gedesactiveerd. 
 
8.2 – CLIP dienst desactiveren op de externe lijn 
De FORUM™ 100 toont standaard alle nummers van de inkomende oproepen op de externe 
lijn. 
Om de dienst Weergave Oproep op externe lijnen te desactiveren, vormt u 98 1234 617 R vanop 
toestel 41. 
  
Opmerking : De functie “weergave van het nummer van de interne oproepen” blijft beschikbaar. 
 
8.3 – Interne oproepen weergeven 
 
Het merendeel van de toestellen aangesloten op de FORUM™ 100 kunnen het nummer 
van de interne oproeper weergeven. 
Om deze fucntie te activeren, vormt u 98 1234 54 d R vanop toestel 41 volgens onderstaande 
tabel: 
 
 
 
 
 
 
 

 D Betekenis 
1...8 Toestel CLIP 41---48 geactiveerd  56 

 9 Geen toestel geactiveerd 

 D Betekenis 
1...8 Toestel CLIP 41---48 geactiveerd 54 

 9 Geen toestel geactiveerd 
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Opmerking: 
Om de functie op één enkel toestel te desactiveren, desactiveert u eerst alle toestellen en daarna activeert u de 
overblijvende toestellen terug. 
Verschillende toestellen kunnen opeenvolgend worden geprogrammeerd, 
bijvoorbeeld 98 1234 54 12345678 R. 

Indien toestellen 47 en 48 bijvoorbeeld moeten worden uitgeschakeld, vormt u  
98 1234 54 9 123456 R. 
  
8.4 – Functie weergave naam (CNIP) 
 
Met de Weergave Naam kunnen de gebruikers die over een aangepast toestel beschikken, 
de naam van de oproeper zien. De FORUM ™ 100 laat het gebruik van deze toestellen 
toe op alle interne lijnen van de PBX. Deze functie is standaard ingesteld voor de externe 
lijn. 
Wanneer WEERGAVE OPROEPER  is geactiveerd > WEERGAVE NAAM is geactiveerd. 
Wanneer WEERGAVE OPROEPER  is gedesactiveerd > WEERGAVE NAAM is 
gedesactiveerd. 
 
9.  BEHEER VAN DE OPROEPEN. 
Wanneer de hoorn is opgenomen, moet u het nummer binnen de 10 seconden vormen; zoniet 
hoort u een overbelasttoon. Haak in of druk op de R toets alvorens u opnieuw begint. 
 
9.1 – Interne oproep 
9.1 .1 – Interne oproep en collectieve oproep 
Neem de hoorn op, u hoort de continue toon, vorm het nummer van het toestel dat u wilt bellen 
(41 tot 48) of de collectieve oproepcode (40). In het laatste geval rinkelen alle toestellen (behalve 
het toestel dat is geprogrammeerd voor de deurtelefoonfunctie); de eerste persoon die de oproep 
beantwoordt, krijgt de oproeper aan de lijn. 
 
Het maximum aantal gelijktijdige interne gesprekken is 2. Elk bijkomend toestel dat 
probeert te bellen, zal een overbelasttoon te horen krijgen. 
 
9.1.2 – Programmering van groepen (6#g) 
Alle toestellen kunnen zo worden geprogrammeerd dat ze tot 1 en maximum 6 groepen behoren. 
Elk toestel kan tot meer dan één groep behoren. 
Elke groep wordt gekenmerkt door de reeks <6g> waarbij g het nummer van de groep is (1 tot 
6). 
 
Als er geen groep is geprogrammeerd of geen toestel van de groep vrij is, dan wordt er na 6g een 
toon gegeven. 
 
Om een groep te programmeren, neemt u de hoorn op van toestel 41 en 
vormt u de reeks 98 1234 6# g d…d R    
waarbij: 6# de code is om toegang te krijgen tot de programmering van groepen 
              g   het groepsnummer is (1…6) 
              d…d   het aantal toestellen is van een groep (1 . . . .8) 
Groepen zijn standaard leeg. 
Een groep g kan worden gewist door volgende code te vormen : 98 1234 6# g 9 R 
Procedure om de samenstelling van de groep te controleren: 98 1234 6#g 0 R 
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Het is niet mogelijk om een toestel tot een groep te programmeren wanneer het als 
deurtelefoon is geconfigureerd. 
 
9.1.3 – Onmiddellijke afleiding van een interne oproep (24d R): 
Alle interne oproepen op uw toestel kunnen naar een ander toestel worden afgeleid. 
Activeren: Om de afleiding naar toestel 4d (41… 48) te activeren, neemt u de hoorn op en 
vormt u de code 24d R (d=1…8). Een voice-bericht bevestigt de afleiding van de oproepen. 
Wanneer een afleiding is geactiveerd, wordt de toon die u hoort als u de hoorn opneemt, 
periodiek onderbroken. 
Controle Om te controleren of de afleiding is geactiveerd, vormt u 240 R. Een voice-bericht zal 
informatie geven over de status van de afleiding. 
Desactiveren. Om de afleiding te desactiveren, vormt u 88 R. 
 
9.2 – Externe Oproep  
9.2.1 – Inkomende externe oproepen. 
Wanneer de PBX een externe oproep ontvangt, zullen alle telefoontoestellen, waarvan het 
belgeluid is geactiveerd, beginnen rinkelen. Telefoontoestellen die eventueel bezet zijn, krijgen 
een waarschuwingstoon totdat de oproep is beantwoord. 
Opmerking: u kan de toestellen zo programmeren dat deze toon is gedesactiveerd. 
Om een externe oproep te beantwoorden, hoeft u enkel de hoorn op te nemen. Het belgeluid 
van een telefoontoestel kan worden gedesactiveerd voor inkomende externe oproepen, behalve 
bij toestel 41. 
 
9.2.1.1 – Functie Niet Storen (Activering/desactivering van de bel) 
Elk telefoontoestel kan het belgeluid enkel voor externe oproepen activeren of desactiveren. Om 
de functie belgeluid AAN of UIT te activeren voor een externe oproep, neemt u de hoorn van 
het toestel en vormt u één van de codes van twee cijfers uit onderstaande tabel, gevolgd door de 
R toets : 
 

80 R Belgeluid UIT bij externe inkomende 
oproep 

81 R Belgeluid AAN bij externe inkomende 
oproep 

 
 
Opmerking: Bovenvermelde desactivering werkt niet in combinatie met de Nachtdienst. 
 
9.2.1.2 – Externe oproepen beantwoorden als belgeluid uit staat (toets 5) 
Wanneer het belgeluid van uw telefoon uit staat, kan een inkomende externe oproep worden 
beantwoord door de hoorn op te nemen en het cijfer 5 te vormen van zodra u de kiestoon hoort.  
De verbinding met de externe oproeper is dan tot stand gebracht. 
 
9.2.2 – Algemene toegang tot externe lijn (0) 
Neem de hoorn op, vorm 0 na de continue toon, wacht op de kiestoon voor een externe lijn, 
vorm het gewenste nummer. 
Wanneer u geen kiestoon hoort nadat u 0 hebt gevormd, kan het zijn dat de buitenlijn is 
afgesloten. Controleer de installatie en probeer nogmaals. 
 
Als de buitenlijn bezet is, hoort u een bezettoon. In dit geval kan de externe lijn worden geboekt.  
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Wanneer u de kiestoon blijft horen nadat u het nummer hebt gevormd, kan dit aan de 
plaatselijke telefooncentrale liggen die geen toonmodus aanvaardt. U moet de kiesmodus dan 
overschakelen op impuls (cfr. Tabel 2). 
 
9.2.3 – Onmiddellijke toegang tot externe lijn wanneer de hoorn wordt opgenomen. 
Indien deze functie geprogrammeerd is, krijgt u onmiddellijk verbinding met de externe lijn van 
zodra u de hoorn opneemt (zie punt 4  “Type toestel programmeren”). 
Dit is nuttig als de meeste oproepen rechtstreeks naar buiten gaan. Het is dan ook nog mogelijk 
om interne oproepen te maken door op de R toets te drukken nadat men de hoorn heeft 
opgenomen en daarna het gewenste intern nummer (41…48) te vormen wanneer men de toon 
hoort. 
De procedure is hetzelfde om een verkort nummer te bellen. 
 
WAARSCHUWING… Als u te snel bent (met de hoorn op te nemen of neer te leggen). 

Wanneer u inhaakt na een externe oproep, is de buitenlijn niet beschikbaar gedurende ongeveer 3 seconden, 
maar ze is wel beschikbaar voor eventuele binnenkomende oproepen. Als u de hoorn toch terug opneemt binnen de 
drie seconden, dan krijgt u een bezettoon te horen.  

Wanneer de tijd tussen het neerleggen na een externe oproep en het opnemen van de hoorn van hetzelfde toestel 
te kort is, dan beschouwt de telefooncentrale dit neerleggen als een vraag om de lijn in wacht te zetten (gelijk aan 
een gekalibreerde opening door op de R toets te drukken) en wordt de oproep dus terug beschikbaar als een 
onbeantwoorde oproep in wacht. 
 
9.2.4 – Een externe oproep doorschakelen  
Om een oproep door te schakelen, gaat u als volgt te werk: 

Plaats eerst de externe lijn in wacht 
Bel vervolgens naar het toestel waar de externe lijn moet worden doorgeschakeld 
Schakel de oproep door. 

 
9.2.4.1 – Een externe lijn in wacht plaatsen (R of 2) 
Op elk moment tijdens het gesprek, kan u een externe lijn in wacht plaatsen. 
De functie “in wacht plaatsen” kan op verschillende manieren geactiveerd worden. 

Telefoontoestellen uitgerust met de R toets: druk op de R toets om de externe lijn in 
wacht te plaatsen (druk daarna opnieuw op de R toets om de verbinding te herstellen). 

Impulstelefoontoestellen zonder de R toets: vorm 2 om de buitenlijn in wacht te plaatsen 
(vorm 72 om de verbinding te herstellen). Wacht in dit geval 8 seconden nadat u het laatste 
nummer hebt gevormd. 
Opmerking:  Als u, nadat een externe lijn in wacht is geplaatst, de hoorn neerlegt zonder de oproep door te 

schakelen, dan zal de telefoon na 4 of 5 seconden terug beginnen rinkelen met een speciaal 
belgeluid.  Als u de hoorn dan opneemt, wordt de lijn met de oproeper in wacht terug hersteld. 

Wanneer een oproep in wacht niet binnen de 3 minuten wordt beantwoord, dan wordt de lijn 
terug vrijgegeven. 
De oproeper die in wacht wordt geplaatst, hoort de wachtmuziek.  
 
9.2.4.2. – Het toestel bellen naar waar de externe oproep moet worden doorgeschakeld. 
Nadat een gesprek in wacht is geplaatst, kan het gewenste toestelnummer worden gebeld :  

Wanneer het opgebelde toestel antwoordt, kan u een gesprek beginnen terwijl de externe 
lijn in wacht staat. 
Druk op de R toets om de verbinding met de externe lijn te herstellen.  
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- Als het opgebelde toestel niet antwoordt of bezet is, dan drukt u op de R toets: u hoort 
dan de continue toon; druk opnieuw op de R toets om de verbinding met de externe lijn te 
herstellen of vorm het nummer van een ander toestel. 
 
 
Opmerking : Wanneer het gesprek met het interne toestel langer dan 25 seconden duurt, dan hoort u een 

waarschuwingssignaal tijdens het gesprek, om u er aan te herinneren dat een externe lijn in wacht 
staat. Dit geluid kan worden uitgeschakeld via de programmering. 

 
9.2.4.3. – Een gesprek doorschakelen 
Als het toestel antwoordt, zegt u dat u een lijn gaat doorschakelen en u haakt in om de oproep 
onmiddellijk door te schakelen. 
  
Indien u inhaakt alvorens iemand antwoordt zal dit telefoontoestel 25 seconden rinkelen en 
wachten op antwoord, daarna zullen alle telefoontoestellen met geactiveerd belgeluid beginnen 
rinkelen. 
 
Opmerkingen:  
• Tijdens het gesprek kan het opgebelde toestel beslissen om het gesprek in wacht te zetten door op de R toets te 

drukken. 
• Een gesprek kan naar eender welk toestel worden doorgeschakeld, ongeacht de eventuele toegangsbeperkingen 

voor externe lijnen. 
• Een gesprek kan niet worden doorgeschakeld naar een telefoon die bezet is of naar een deurtelefoon. 
 
 
9.2.5 – Beperking van uitgaande externe oproepen 
Uitgaande externe oproepen kunnen worden beperkt door bv. het internationaal bellen en het 
bellen naar betaalnummers te desactiveren.  
Bovendien laat de klokinterface (zie verder in deze handleiding) toe om de informatie over het telefoonverkeer  via 
een PC op te vragen. 
Elke telefoon kan zo worden geprogrammeerd dat het onmogelijk wordt om de internationale 00 
code en/of bepaalde belcodes te gebruiken die door de gebruiker zijn geprogrammeerd.  
Opmerking: vanop een bepaald toestel met belbeperkingen, is het toch mogelijk om de verkorte nummertabel te 
gebruiken.  
 
9.2.5.1  – Programmeren van geblokkeerde/toegelaten belcodes (code 5 x nn yyyy) 
 
Er kan een tabel worden gecreëerd met 10 belcodes van maximum 4 cijfers (yyyy) die zijn 
aangeduid als geblokkeerde of toegelaten codes. Bijvoorbeeld, belcode 0 kan worden 
geblokkeerd (zodat alle interzonale- en internationale oproepen worden geblokkeerd), terwijl 
alleen belcode 03 toegelaten blijft. 
Geblokkeerde belcodes moeten worden ingevoerd met de code x = 0, toegelaten codes met code 
x = 1. 
De waarde nn verwijst naar tabel 3 (van 00 tot 09). 
 98 1234 5 0 nn yayayaya R om de belcode yayayaya  te blokkeren 
 98 1234 5 1 nn ybybybyb R om belcode ybybybyb toe te laten.  
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TABEL 3 
 

x (0 of 1) nn Belcodes x (0 of 1) nn Belcodes  
 00   05  
 01   06  
 02   07  
 03   08  
 04   09  

 
Bijvoorbeeld, om alle nummers beginnend met 0 te blokkeren, vormt u: 
 98 1234 5 0 00 0 R 
maar om alle regio’s met 03 en 02 toe te laten, vormt u de volgende code (zonder in te haken): 
 5 1 01 03 R 5 1 02 02 R 
 
Opmerking:  Geblokkeerde internationale oproepen die in de tabel zijn geprogrammeerd, zijn enkel van 

toepassing op de toestellen waarbij de blokkeringsfunctie geprogrammeerd is (zie tabel 1). 
 
De tabel toelaten/blokkeren kan worden gereset door het vormen van : 98 1234 59 R.  
 
Opmerking: een toestel waarbij deze tabel is geblokkeerd, kan toch alle verkorte nummers bellen. 
 
9.2.5.2. – Blokkering negeren  
De blokkering kan worden genegeerd door het nummer 70 te drukken gevolgd door het 
programmeringspaswoord (standaard 1234) en de R toets.  Nadat u de kiestoon hoort, vormt u 
het gewenste nummer. De blokkering wordt terug hersteld als de hoorn wordt neergelegd. 
Desactiveren : De opheffing van de blokkering moet opnieuw worden geprogrammeerd op de 
individuele toestellen of de tabel moet volledig worden gereset met code 59 R. 
 
9.2.6 – Externe oproepen uitschakelen en noodnummers 
Elk telefoontoestel kan zo worden geprogrammeerd dat het onmogelijk is om de externe lijn te 
gebruiken (zie punt 4 “Type toestel programmeren” codes 4d1 of 4d3). 
Een telefoon waarbij de toegang tot externe lijnen werd gedesactiveerd, heeft toch toegang tot 
een externe lijn door één van de volgende noodnummers te vormen: 100, 101, 112. 
Opmerking:  Voor verbinding met een externe lijn, drukt u eerst 0 (nul), daarna kan u de noodnummers bellen. 
 
9.2.7 – Muziek kiezen voor externe oproepen in wacht (codes 63 x) 
Een kort muziekje van 4 noten (melodietje) of muziek van 20 seconden kan worden gekozen 
voor een externe lijn die in wacht staat. 
 98 1234 63 1 R om het kort muziekje van 4 noten te selecteren. 
 98 1234 63 0 R om de muziek van 20 seconden te selecteren. 
  
9.3 – Boeking (toets 9) 
Als het opgebelde toestel/externe lijn bezet is, kan die lijn worden geboekt door op de toets 9 te 
drukken als u de bezettoon hoort en daarna op te hangen. 
 
Van zodra de aangevraagde lijn vrijkomt, dan wordt er automatisch gebeld naar de telefoon waar 
de oproep werd geboekt en moet er binnen 10 seconden worden geantwoord, anders wordt de 
geboekte oproep geannuleerd. Als het desbetreffende toestel bezet is, zal de geboekte oproep 
automatisch binnenkomen als het toestel vrijkomt. 
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Indien de hoorn wordt opgenomen van het desbetreffende toestel, dan zal het nummer van de 
geboekte lijn of de toegangscode van de externe lijn automatisch worden gevormd en hoort u de 
toon voor een interne oproep of een externe lijn (daarna kan het nummer van de externe lijn 
worden gebeld). 
Elke telefoon kan slechts één boeking activeren. 
 
9.4 – Gesprek met drie (toets 8) 
Indien het toestel dat u opbelt met een ander toestel of met een externe oproeper aan het bellen 
is, kan u aan het gesprek deelnemen door op de toets 8 te drukken. 
Een geluid geeft aan de drie partijen aan dat er een derde persoon aan het gesprek deelneemt. 
Wanneer het gesprek met drie bij een externe oproep geactiveerd is en één van de toestellen 
haakt in, dan kunnen de overblijvende partijen verder blijven praten. 
Als een intern gesprek met drie toestellen geactiveerd is en de partij die laatst is bijgekomen, 
haakt in, dan kunnen de oorspronkelijke partijen verder blijven praten. Als één van de 
oorspronkelijke partijen inhaakt, wordt de verbinding verbroken. 
 
Deze functie moet worden geprogrammeerd voor toestellen die de functie “gesprek met drie” 
wensen.  
9.5 – Na-sturing 
Deze functie is bijvoorbeeld nodig om naar een automatische operator te bellen. Toegang tot 
deze dienst is afhankelijk van het soort toestel dat wordt gebruikt (toon of impulsen): 

Toon: rechtstreeks bellen. 
Impuls: druk eerst het nummer 2 en daarna 72 als u de continue toon hoort, druk dan het 

gewenste nummer.  
 
Opmerking:  De verbinding wordt tot stand gebracht na 8 seconden na het laatste gevormde cijfer van het 

gevormde nummer.  
 
9.6 – Toegang tot speciale netwerkdiensten 
Om toegang te krijgen tot de speciale netwerkdiensten (vb. Oproep in wacht plaatsen, gesprek 
met drie,  enz.) kan u in plaats van enkel op de R toets te drukken, ook op de R toets drukken en 
wachten tot u de continue toon hoort en dan # drukken. 
Bijvoorbeeld, in plaats van enkel R2 te drukken zoals u normaal zou doen voor een gesprek in wacht te 
plaatsen, kan u ook de volgende reeks drukken: R…#…2.  (Wacht ongeveer een halve seconde alvorens 
op de 2 te drukken om een gekalibreerde opening naar een externe lijn mogelijk te maken.) 
 
SPECIALE DIENSTEN 
 
1 – BABYFOON (49) 
Het is mogelijk om te horen wat er in een andere kamer gebeurt, bijvoorbeeld om de 
kinderkamer te controleren. 
Neem de hoorn op van het telefoontoestel dat in de kamer staat die moet worden gecontroleerd, 
vorm het nummer 49 en laat de hoorn van de haak. Als dit toestel door eender welk ander 
telefoontoestel wordt gebeld, wordt er automatisch een communicatie tot stand gebracht en alles 
wat in de kamer gebeurt, kan worden beluisterd. 
Opmerking: de dienst is ook beschikbaar vanaf een ander toestel met de toonmodus, door de functie “Rechtstreeks 
Inkiezen” te selecteren zoals verder beschreven. 
 
Opmerking : Deze functie kan niet worden geactiveerd op toestel 41. 
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WAARSCHUWING: Onjuist en onwettig gebruik van deze functie kan een schending 
van de privacy tot gevolg hebben. 
 
2 – HOTLINE (85 R)  
Een specifieke instelling maakt het mogelijk om een reeks van 8 pogingen om externe nummers 
te bellen te programmeren voor de verkorte nummers met codes 39, 38, 37 en 36 als de hoorn 
wordt opgenomen zonder een nummer te vormen binnen 20 seconden. Elke poging duurt 60 
seconden en het duurt 16 seconden tot de volgende poging. 
Opmerking:  U hoort de continue toon gedurende ongeveer 10 seconden, daarna hoort u de overbelasttoon 

gedurende 10 seconden. 
Nadat een nummer werd gevormd, wordt de verbinding met de opgeroepen partij gedurende 60 
seconden tot stand gebracht.  Daarna hoort u een korte waarschuwingstoon om de oproeper of 
de opgeroepen partij te informeren dat: 

zij de toets * moeten indrukken om een eventueel gesprek voor nog eens 60 seconden verder 
te zetten en de oproeppogingen te beëindigen. 

zij de toets # moeten indrukken om verdere oproeppogingen te stoppen. 
Activeren. Om de Hotline dienst te activeren, vormt u het nummer 85 R vanop het toestel waar 
de dienst moet worden geactiveerd. 
Desactiveren. Om deze dienst te desactiveren, vormt u het nummer 86 R vanop hetzelfde 
toestel. 
  
Hotline bericht: gedurende elke poging tot oproep, kan er tweemaal een zelf opgenomen 
bericht van max. 30 seconden worden verstuurd. Dit bericht is opgenomen volgens de procedure 
die wordt beschreven in “ punt 7  “Algemeen bericht opnemen …”. 
 
Controleren Hotline bericht. Om de programmering van het Hotline bericht te controleren, 
volgt u de procedure die wordt beschreven in punt 7 “Algemeen bericht opnemen …”  
 
Opmerking:  Het opnemen van het specifieke Hotline bericht wordt gedaan via de procedure die “Algemeen 

Bericht Opnemen” noemt. Deze opname verhindert de functie Nachtdienst Antwoordbericht, en 
ook een specifiek bericht voor een DISA dienst zoals hieronder beschreven. 

 
 
3 – NACHTDIENST  
 
Deze functie activeert het belgeluid voor inkomende oproepen van een externe lijn op elk toestel 
dat de functie Nachtdienst heeft. Wanneer de functie is geactiveerd en er komt een externe 
oproep binnen, dan zullen enkel die toestellen rinkelen waarbij de functie Nachtdienst werd 
geprogrammeerd. Deze functie werkt ook als de “Niet Storen” functie voor overdag is 
geprogrammeerd. 
 
Programmeren en activeren Om de functie Nachtdienst te activeren, nadat die werd 
geprogrammeerd op de toestellen die hiervoor in aanmerking komen, vormt u de code 901 R 
vanop eender welk toestel. 
Desactiveren: Om de dienst te desactiveren, vormt u de code 900 R vanop eender welk toestel. 
 
Opmerking: Tijdens de Nachtdienst kan er voor inkomende oproepen een automatisch antwoordapparaat worden 
aangezet met een zelf opgenomen boodschap. 
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4 – DISA  OF RECHTSTREEKS INKIEZEN (Inkomende directe oproep of  keuze 
directe toegang) 
4.1 – Algemeenheden  
 
Een specifiek toestel kan van buitenaf rechtstreeks worden gebeld als dit zo werd 
geprogrammeerd. Deze mogelijkheid is enkel beschikbaar als de functie DISA aanwezig en 
geactiveerd is op de externe lijn en als de oproep wordt gemaakt vanop een telefoon met 
toonmodus (alle functies kunnen gelijktijdig geactiveerd zijn). 
 
Wanneer een externe oproep binnenkomt, antwoordt de PBX automatisch en stuurt het een 
voorgeprogrammeerd welkomstbericht naar de oproeper en een voice-hulp: een kort muziekje 
en het bericht “Intern toestel kiezen of wachten”. 
 
Wanneer het bericht beëindigd is, wacht de telefooncentrale enkele seconden op een eventuele 
kiestoon van de oproeper: 

indien de telefooncentrale een telefoonnummer herkent dat werd gevormd, dan wordt de 
oproep gedurende 20 seconden enkel doorgeschakeld naar het gekozen toestel en als er geen 
antwoord is, naar alle toestellen waarbij het belgeluid is geactiveerd, ook gedurende 20 
seconden. 
Opmerking : Indien de Babyfoonfunctie is  geactiveerd op het geselecteerde toestel, dan wordt de verbinding 
automatisch gedurende 60 seconden tot stand gebracht. 

  Indien de functie “onmiddellijk doorschakelen” is geactiveerd, zal de oproep automatisch 
worden doorgeschakeld. 

indien de telefooncentrale geen volledige of geen juiste selectie herkent, dan wordt de 
oproep gedurende 20 seconden doorverbonden naar alle geactiveerde toestellen. 

 
Instellen DISA functie. Zorg er voor dat de externe lijnen juist worden geconfigureerd (Zie 
punt “ Externe lijn programmeren”). 
Het is mogelijk om het welkomstbericht (4 seconden) te vervangen door een zelf opgenomen 
bericht van maximum 4 seconden, volgens de procedure die verder wordt beschreven in 
hoofdstuk “DISA welkomstbericht kiezen of opnemen”. 
De voice-hulp kan worden vervangen door één zelf opgenomen bericht van maximum 30 
seconden (bericht Rechtstreeks Kiezen), volgens de opname procedure die wordt beschreven in 
hoofdstuk “  Algemeen bericht opnemen”. 
 
Tot slot kunnen alle gesproken berichten worden geannuleerd volgens de opname procedure die 
wordt beschreven in het hoofdstuk “DISA welkomstbericht kiezen of opnemen”. 
 
Opmerking :  Gelieve te onthouden dat de opname van het bericht Rechtstreeks Kiezen de opname van eventuele 

Hotline of Nachtdienst berichten verwijdert. 
Activeren. Om de dienst Rechtstreeks Kiezen te activeren, vormt u de code 911R vanop eender 
welk toestel. 
Desactiveren. Om de dienst te desactiveren, vormt u de code  910R vanop eender welk toestel. 
 
Opmerking: Het opnemen van het specifieke bericht voor Rechtstreeks Inkiezen, wordt gedaan via de 
programmaprocedure “Opname Algemeen Bericht”. Deze opname (optioneel voor activering van de dienst) 
verhindert de functie Nachtdienst Antwoordbericht, en ook het specifieke bericht voor de Hotline dienst zoals 
elders in de gebruiksaanwijzing beschreven. 
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4.2 – Rechtstreeks Inkiezen tijdens Nachtdienst  
 
De bovenstaande selectiemodus kan worden behouden tijdens de Nachtdienst.  Bovendien moet 
in dit geval het voorgeprogrammeerde bericht worden vervangen door een aangepast 
“Rechtstreeks Inkiezen” bericht, dat ook overdag wordt gebruikt. 
Bijvoorbeeld : “Welkom bij Rossi & C. Gelieve aan de lijn te blijven.  Druk 48 om een FAX te sturen…” 
Indien de oproeper een foutief nummer vormt, wordt de oproep doorgeschakeld naar de 
toestellen die als nachttoestellen zijn geprogrammeerd en in het bijzonder naar het 
antwoordapparaat (indien beschikbaar). 
 
5 – FAX (telefax) FUNCTIES 
Eender welk toestel “d” kan worden aangesloten op de FAX en als FAX worden 
geprogrammeerd van op toestel 41.  Het toestel dat als FAX terminal is geconfigureerd, 
krijgt rechtstreeks toegang tot de lijn als de hoorn wordt opgenomen. 
 
5.1 – FAX met functie DISA.  
Wanneer de dienst Rechtstreeks Inkiezen (DISA) is geactiveerd op de externe lijn en als een 
toestel “4d” van de PBX werd geconfigureerd als FAX en een externe oproep komt binnen (wat 
een faxoproep kan zijn), dan zal de PBX, na het welkomstbericht en de voice-hulp, automatisch 
de woorden “Intern toestel kiezen of wachten. Via FAX 4d kiezen.” toevoegen, waarbij “4d” het 
nummer van het faxtoestel is. 
Na het bericht controleert de telefooncentrale gedurende enkele seconden of de oproep 
afkomstig is van een gewone oproep (DTMF toon zal binnenkomen) of van een automatisch 
faxtoestel met een speciale kiestoon. Indien het oproepsignaal van de FAX is herkend, wordt de 
oproep automatisch doorgeschakeld naar het FAX toestel. Indien er geen speciale kiestoon 
wordt herkend, wordt de oproep doorgeschakeld naar alle geactiveerde toestellen en als geen 
enkel toestel de oproep beantwoordt, dan wordt de oproep in ieder geval gedurende 30 
bijkomende seconden ook naar het FAX toestel doorgeschakeld. 
5.2 – FAX tijdens Nachtdienst en Antwoordbericht geactiveerd 
Tijdens de Nachtdienst zal de PBX na een automatisch antwoord op een inkomende oproep,  
gedurende enkele seconden controleren of de oproep afkomstig is van een automatisch FAX 
toestel met een speciale kiestoon. Indien de speciale kiestoon wordt herkend, wordt de oproep 
automatisch doorgeschakeld naar het FAX toestel. 
Als de speciale kiestoon niet wordt herkend na een tweede verzending van het opgenomen 
bericht, en geen enkel toestel antwoordt, dan wordt de oproep gedurende 30 bijkomende 
seconden ook naar het FAX toestel doorgeschakeld. 
Opmerking:  Voor bovenstaande functie is de programmering van het “Nachtdienst Antwoordbericht” en de 

activering van de dienst “Rechtstreeks Inkiezen (DISA)” vereist. 
 
5.3 – Faxtoestel programmeren (80 4 d) 
  
De toepassing van deze functie vereist drie verschillende handelingen: 
1 -  Instellen van de externe lijn die op de FAX is aangesloten : 

Vorm het nummer  98 1234 61 2 R  om de externe lijn toe te wijzen aan de dienst 
“Rechtstreeks Inkiezen”. 
Vervolgens kunnen de FAX-schakelaar; de dienst Rechtstreeks Inkiezen en Nachtmodus 
antwoordbericht tegelijkertijd worden geactiveerd door het nummer 98 1234 61 23 R te 
vormen.  
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2 -  Configuren van een toestel als FAX: 
Vorm het nummer 98 1234 80 4d R (4d = toestelnummer 41…48). 
Het nummer 98 1234 80 R annuleert deze programmering. 
 

3 -  Dienst activeren/desactiveren: 
Activeren. Om de dienst Rechtstreeks Inkiezen en de Fax-schakelaar terzelfder tijd te 
activeren, vormt u het nummer 911 R vanop eender welk toestel. 
 
Desactiveren Om de dienst te desactiveren, vormt u het nummer 910 R vanop eender welk 
toestel. 

 
6. – DISA WELKOMSTBERICHT KIEZEN OF OPNEMEN. 
Met de functie Direct Inkiezen (afgekort met het letterwoord DISA = Direct Inward Selection 
Access), kan de PBX automatisch elke inkomende externe oproep beantwoorden en aan de 
oproeper een voice-helpbericht sturen dat bestaat uit:  

een kort welkomstbericht bestaande uit een melodie van 4 noten 
de voorgeprogrammeerde boodschap “Intern toestel kiezen of wachten. Via FAX 4d kiezen.” als 

het faxtoestel is geprogrammeerd. 
Het melodietje van 4 noten kan worden vervangen door een aangepast welkomstbericht van 4 
seconden dat de gebruiker via de hoorn heeft opgenomen: 
   vorm nummer 98 1234 83 1 R om een aangepast welkomstbericht op te nemen 
Nadat u de bovenstaande opnamecode hebt ingegeven, meldt het voice-bericht “opnemen na de 
biep” dat de opname kan beginnen: 
 vorm nummer 98 1234 83 0 R om het aangepaste welkomstbericht af te spelen. 
De optie om de persoonlijke boodschap terug te vervangen door het melodietje, blijft altijd 
beschikbaar. Ga daarvoor als volgt te werk: 
 vorm nummer 98 1234 65 0 R om de melodie te kiezen 
 vorm nummer 98 1234 65 1 R om het aangepaste welkomstbericht te kiezen. 
De volgende reeks desactiveert de transmissie van alle voice-berichten: 
 vorm nummer 98 1234 691 R om het bericht te desactiveren. 
 vorm nummer 98 1234 690 R om het bericht te activeren. 
 
7 – ALGEMEEN BERICHT OPNEMEN VOOR EEN VAN DE VOLGENDE 
DIENSTEN: rechtstreeks inkiezen, antwoordbericht of hotline (code 81x) 
Voor één van de bovenstaande diensten kan de gebruiker een bericht van 30 seconden 
programmeren dat “volledig opgenomen” is via de hoorn van de telefoon die wordt gebruikt om 
te programmeren. 
 
Waarschuwing: gebruik van een “Algemeen opgenomen bericht” in een dienst verhindert het gebruik hiervan 
voor andere diensten. Vorm het nummer 
 98 1234 81 1 R om het bericht voor de Antwoorddienst op te nemen. 
 98 1234 81 2 R om het bericht voor de dienst Rechtstreeks Inkiezen op te nemen (om het 
voorgeprogrammeerde welkomstbericht en de voice-hulp te vervangen).  
 98 1234 81 3 R om het bericht voor de Hotlinedienst op te nemen. 
Nadat u de opnamecode hebt ingedrukt, meldt een voice-bericht “opnemen na de biep” dat de 
opname kan starten. De opname eindigt na 30 seconden of als de hoorn wordt neergelegd. 
 98 1234 81 0 R om het opgenomen bericht af te spelen. 
Om de dienst te controleren waarvoor het bericht werd opgenomen: drukt u: 
 98 1234 81 4 R  
U hoort dan het bericht “Directe oproep geprogrammeerd”, “Bericht Hotline geprogrammeerd” of Bericht 
Nachtmodus geprogrammeerd”. 
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Opmerking:  Om een bericht te annuleren, drukt u de programmareeks voor het bericht in en u haakt in na de 
“biep”. Om het standaard welkomstbericht en de voice-hulp voor Rechtstreeks Inkiezen te 
herstellen, neemt u een bericht op voor de Hotlinedienst (zelfs als die niet wordt gebruikt). 

 
 
De volgende tabel met Diensten/Berichten geeft gedetailleerde informatie over alle combinaties 
voor de berichten betreffende de drie bovenvermelde diensten 

 
 
 

Rechtstreeks Inkiezen 
(DISA) HOTLINE BEANTWOORDEN 

NACHTMODUS 
Standaardbericht 

(welkom+voice-hulp)* 
Algemeen opgenomen 

bericht Niet beschikbaar  

 
Rechtstreeks Inkiezen 

(DISA) HOTLINE BEANTWOORDEN 
NACHTMODUS 

Standaardbericht 
(welkom+voice-hulp)* Dienst zonder bericht  Algemeen opgenomen 

bericht 
 

Rechtstreeks Inkiezen 
(DISA) HOTLINE BEANTWOORDEN 

NACHTMODUS 
Algemeen opgenomen 

boodschap Dienst zonder bericht  Niet beschikbaar  

*het welkomstbericht kan altijd worden aangepast door de gebruiker 
 
8 – FUNCTIES VAN HET ANTWOORDAPPARAAT 
Indien de interne lijn, die op het antwoordapparaat is aangesloten, juist geprogrammeerd is, 
worden bepaalde functies van het antwoordapparaat automatisch geïmplementeerd. 
 
8.1 – Antwoordapparaat programmeren (40 4d) 
 
De volgende code definieert een interne lijn als antwoordapparaat : 98 1234 40 4d R 
De volgende code annuleert de programmering van een antwoordapparaat in het systeem : 
98 1234 40 R 
Deze programmering kan worden toegewezen aan de activeringscode 921 R voor de dienst “ 
Bericht Opgeslagen in het Antwoordapparaat” hierna. 
 
8.2 – Oproep opvangen  
Een externe oproep die wordt beantwoord door het antwoordapparaat, kan worden 
“opgevangen” door eender welk telefoontoestel en dus van het antwoordapparaat worden 
weggenomen, door het nummer 71 te vormen nadat de hoorn is opgenomen. 
 
 
8.3 – Bericht opgeslagen boodschappen voor externe oproepen en oproepen via de 
deurtelefoon (indien geactiveerd)  
Indien de functie “Antwoordapparaat” is geprogrammeerd en u wil er zeker van zijn dat de 
dienst “Bericht opgeslagen” is geactiveerd, moet een uitgaande oproep van minstens 15 
seconden worden opgenomen. Hierdoor zullen er 6 oproeppogingen worden gedaan naar het 
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externe nummer dat is geprogrammeerd als verkort nummer 30, nadat een bericht is opgenomen 
Iedere poging is beperkt tot 10 minuten. 
Tijdens elke oproeppoging wordt een kort voorgeprogrammeerd gesproken bericht 8 keer 
verstuurd, bestaande uit de 4 welkomstberichten (ook al gebruikt voor de dienst Rechtstreeks 
Inkiezen) en uit de woorden “Bericht opgeslagen op het antwoordapparaat”. 
Tijdens de pauzes tussen elk gesproken bericht, kan de opgeroepen partij op de toets “*” 
drukken op een telefoon met een toonmodus, waardoor de berichten stoppen en een oproep 
wordt gegenereerd naar het toestel met het antwoordapparaat: na antwoord van het 
antwoordapparaat, kan de gebruiker vanop afstand het antwoordapparaat beluisteren met de 
juiste toegangscodes. 
Om de dienst te activeren, vormt u 921 R vanop eender welk toestel. Om de functie te 
desactiveren, vormt u 920 R vanop eender welk toestel. 
 
Opmerking:  Een oproep naar het verkorte nummer 30 wordt geactiveerd 30 seconden nadat het laatste bericht 

in het antwoordapparaat was opgeslagen. 
 
8.4 – Nachtdienst antwoordbericht 
Indien het toestel in Nachtmodus staat, kan een automatisch antwoord geactiveerd worden voor 
inkomende oproepen van een bepaalde externe lijn. Er wordt dan een zelf opgenomen 
antwoordbericht van maximum 30 seconden verstuurd. 
Opmerking:  De dienst vereist wel dat de externe lijn moet geprogrammeerd zijn voor het Antwoordbericht en 

ook voor de “Opname Antwoordbericht”, door de procedure “Algemeen bericht opnemen”. 
98 1234 613 R om de externe lijn te programmeren voor het Antwoordbericht; 
98 1234 811 R om het Antwoordbericht op te nemen. 

Het bericht van maximum 30 seconden, wordt tweemaal herhaald voor er wordt ingehaakt. 
Tijdens het verzenden van het bericht, blijft het belgeluid van het toestel dat is ingesteld om 
oproepen te ontvangen tijdens de Nachtdienst, geactiveerd. Een inkomende oproep kan worden 
beantwoord, het bericht wordt dan onderbroken en de verbinding met de oproeper wordt tot 
stand gebracht. 
Activeren/Desactiveren. Als de dienst wordt ingesteld via programmering, wordt de dienst 
geactiveerd of gedesactiveerd samen met de Nachtdienst. 
Opmerking:  Het opnemen van het Antwoordbericht verhindert dat een specifiek Hotline dienst Antwoordbericht 

kan worden gebruikt en ook een specifiek bericht voor de dienst “Rechtstreeks Inkiezen” (DISA).  
 
 
9 – EEN STANDAARDCONFIGURATIE KIEZEN  (codes 91 tot 94)  
Elk van deze codes activeert een standaardconfiguratie (A, B, C, of D) die zonder andere 
handelingen kan worden gebruikt waardoor de toepassing van de dienst veel gemakkelijker 
wordt. 
 A) 98 1234 91 R: Toegang tot de externe lijn wordt toegelaten voor alle toestellen, er 
wordt geen onderscheid (bellen blokkeren) gemaakt. 
 B) 98 1234 92 R: Toegang tot de lijn is toegelaten voor toestel 41 en er wordt geen 
blokkering gedefinieerd. 
 C) 98 1234 93 R: Zoals in B), met een blokkering voor internationale oproepen (belcode 
00) voor toestellen 42 tot 48. 
 D) 98 1234 94 R: Zoals in A), met belgeluid gedesactiveerd voor inkomende oproepen 
vanop een externe lijn, voor toestellen 42 tot 48. 
 
10 – STANDAARDCONFIGURATIE HERSTELLEN (code 99) 
De standaard configuratieparameters van de telefooncentrale (instellingen bij de eerste installatie) 
kunnen worden hersteld door volgende code te vormen : 98 1234 99 R.  
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Deze programmering herstelt de standaardwaarden en lijnfunctie van tabellen 1 en 2, herstelt 
tabel 3 voor uitsluiting van belcodes, en activeert het belgeluid op alle toestellen. 
 
 
TABEL 3 MET PROGRAMMERINGSCODES 
Code Functie Standaard 

waarde 
84 x 
 

Nederlands    x = 0 
Frans    x = 1 

0 = Nederlands 

90 yyyy Wijzig het paswoord 1234 
6# g Groep programmeren  
4d x… Programmering toestellen (4d=41…48) Zie tabel 1 
58 d Tonen desactiveren tijdens gesprek Tonen 

gedesactiveerd 
nn yyyyyyy… Verkorte nummers (nn = 00…39, max. 30 cijfers) Leeg 
49 Verkorte nummers resetten  
96 nn Controleer verkort nummer nn  
61 x… Programmering externe lijn Zie tabel 2 
5 x nn yyyy Tabel bellen toegelaten/geblokkeerd (x=0,1): nn = 

00…09 
Leeg 
Zie tabel 3 

59  Resetten tabel toegelaten/geblokkeerd  
63 x Wachttoon   (muziek/melodie) 0 (muziek) 
 
65 x Selectie DISA welkomstbericht (melodie/ 

opgenomen bericht) 
0 (melodie) 

83 x DISA welkomstbericht (spelen/opnemen)  
69 x Annuleren (x=1) /herstellen (x=0) DISA 

welkomstbericht  
0 (geactiveerd) 

81 x  Algemeen bericht, 30 s (spelen/opnemen/type) 0 (melodie) 
80 4d FAX toestel (4d = 41…48) Leeg 
40 4d Antwoordapparaat (4d = 41…48) Leeg 
91…94 Standaardconfiguraties  
56 d…d Toestellen geactiveerd voor CLIP (Weergave 

Oproeper) 
Allemaal 

54 d…d Interne CLIP geactiveerd Allemaal 
   
89 yyyyyyy… Klok(dag , maand, jaar, uur, minuten, seconden)  
88 x Type afdruk 0 (zie tabel 4) 
   
99 Standaardconfiguratie herstellen  
4* d . . .d Access Doorphone 1  
 
 
Legende: index d is toestelnummer (1…8), index nn is de tabellocatie (00, 01, 02,…), index x is 
de invoerparameter (0, 1,…), groep yyy is de waarde die moet worden ingevoerd. 
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KLOKINTERFACE  
 
 
De FORUM™ 100 PBX is eveneens uitgerust met de klokinterface en kan: 

een gedetailleerd rapport voor alle externe oproepen opvragen 
een wekdienst programmeren voor alle toestellen. 

 
 
1. – PROGRAMMERING DATUM EN UUR (codes 89 yyy …, 88 x). 
 
De programmering  van de datum en het uur gebeurt door het vormen  
van  : 98 1234 89 y1y2 … y12 R  (y1y2 = Dag van de maand, y3y4 = Maand, y5y6 = Jaar, y7y8 = 
Uur, y9y10 = Minuten; y11y12 = Seconden). 
 
U kunt volgende procedure gebruiken om snel te veranderen tussen zomer- en winteruur en 
omgekeerd. 
- De reeks 98 1234 89 * R vermindert de huidige tijd met één uur. 
- De reeks 98 1234 89 # R verhoogt de huidige tijd met één uur 
 
 
2. – VERBINDING MET PC. 

 
De FORUM™ 100 PBX kan worden aangesloten op een PC met behulp van de kabel die u in 
de verpakkingsdoos vindt.  
 
WAARSCHUWING: Om de kabel op PC aan te sluiten, moet de voeding naar de PBX en de verbindingen 
naar de externe lijnen worden afgesloten, om de afdekking te ontgrendelen en weg te schuiven. Sluit de kabel 
aan op de PC alvorens u de PBX afsluit en alvorens u de voeding en de buitenlijn terug 
aansluit. 
 
3. – INFORMATIE OVER TELEFOONVERKEER 
 
Gedetailleerde oproeprapporten kunnen per oproep worden getoond waarbij een gedetailleerde 
status van elke oproep en/of afleiding van een oproep wordt gegeven. 
 
Deze informatie kan enkel worden getoond via een communicatieprogramma dat door alle 
Windows versies wordt ondersteund. 
 
Om de verbinding tussen de PBX en de PC tot stand te brengen, gelieve  de volgende procedure 
te volgen : 
 

Klik op <<START>> 
Klik op <<Programs>> 
Klik op <<Accessories>> 
Klik op <<Communication>> 
Klik op <<HyperTerminal>> 
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Wanneer u in het menu van het programma <<HyperTerminal>> bent , stelt u de parameters 
van het programma in als volgt : 
 

Kies een Icoon 
Geef een naam in voor de verbinding 
<<Connection information>> Klik aan en kies <<COM1>> 

 
Vervolgens specifieert u de eigenschappen van COM1 als volgt : 
 

Baud rate = 9600 
Data bit = 8 
Parity = none 
Bit Stop = 1 
Flow control = Hardware 

 
Nadien bevestigt u uw keuze door  <<OK>> aan te klikken en het scherm dat de 
trafiekgegevens toont, verschijnt vervolgens. 
 
In het menu, klikt u <<File>> aan en bewaart u <<Save as>> uw configuratie  om nadien de 
geselecteerde opties gemakkelijk te kunnen gebruiken. 
 
Om deze toepassing opnieuw te gebruiken, dient de gebruiker de Icoon, die overeenkomstig 
bovengenoemde initialisering werd aangemaakt, enkel aan te klikken. 
  
De PBX kan gedetailleerde rapporten opslaan voor 180 oproepen.  
Het oproeprapport bevat de volgende gegevens: 
Datum (Dag, Maand, Jaar), Tijd (Uur en Minuten), Oproepduur (minuten/seconden), Oproepen 
telefoontoestel (4d),  Externe lijn, Opgeroepen nummer.  
De gegevens kunnen ook worden geactiveerd voor inkomende oproepen (met weergave van het 
toestel dat de oproept aanneemt, duur, datum en tijd) en kan worden beperkt tot alle oproepen 
van meer dan 20 seconden 
Deze functies worden geactiveerd door de code 98 1234 88 x R te vormen waarbij x het 
gewenste rapport definieert overeenkomstig tabel 4. 
  
TABEL 4 
 
X Betekenis 
0 Informatie gedesactiveerd 
1 Uitgaande oproep  
3 Alleen uitgaande oproepen > 20s  
4 Alleen inkomende oproepen 
5 Inkomende en uitgaande oproepen 
7 Inkomende en uitgaande oproepen > 

20s 
 
4. – WEKDIENST 
De Wekdienst zorgt voor een oproep vanop een toestel op een ingesteld tijdstip en stuurt 
herhaaldelijk het voice-bericht “Wekdienst”. De oproep duurt 50 seconden en een eventuele 
wekoproep voor de volgende 24 u moet gereset worden. 
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Wektijd wordt geprogrammeerd als uren/minuten van de dag. 
 
Gebruik de volgende programmeercode: 
27 uumm R om het wekuur/minuten in te stellen 
27 9umm R om het wekuur/minuten in te stellen na uumm uren/minuten (max 9:59). 
 
Andere nuttige codes zijn:: 
27 R om de wekoproep te desactiveren 
28 R om de status van de wekdienst te controleren 
29 R om de wekdienst ingesteld op het vorige uur/minuten te herstellen 
26 R om het huidige uur te controleren    
25 R om het huidige uur en datum te controleren. 
 
WAARSCHUWING: in geval van een stroomonderbreking, wordt de wekdienst niet 
geactiveerd en houdt de telefooncentrale de klok aan de gang. In geval van een 
stroomonderbreking op het ogenblik van de wektijd, zal de wekbel niet werken. Als de 
stroompanne binnen het uur is hersteld, gebeurt de wekoproep op het ogenblik dat er 
terug stroom is. 
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TECHNISCHE KENMERKEN 
 
Voeding: 
Van het net, via een adapter gemonteerd op de muur:   
 Netspanning: 230 V/240 V – 50 Hz 
 Maximum opgenomen vermogen: 100 mA 
Spanning geleverd door de adapter: 
 24 V DC (200 mA) 
 12 V DC (150 mA). 
 
Interne lijnen: 
Maximum afstand van PBX en toestellen: 500 m met 0,6 mm dubbele draad 
 
Externe lijnen:  
Toon- en pulsmethode 
Gekalibreerde opening: 240 ms 
 
Mechanische kenmerken: 
Gewicht: 400 g 
Vereiste ruimte voor installatie van telefooncentrale en adapter: 200x300 mm 
Bedrijfstemperatuur: 0° - 40° C 
 
Cadans hoofdbel (freq 50 Hz – spanning onbelast 40 Vac):  
                            
Interne oproep en 
Omroepen,  
Fax en 
Externe oproep 

     

 
Streepjeslijnen geven de cyclische herhaling van het signaal weer  
 
Cadans van de hoofdtonen (freq = 437 Hz): 
 
Bezet/Overbelast 
 

      

 
Bevestiging 
  

          

 
In wacht  
 

            

 
Streepjeslijnen geven de cyclische herhaling van het signaal weer  
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PROBLEMEN OPLOSSEN 
 
PROBLEEM CONTROLEER OPLOSSING 
Telefoon werkt niet correct Vervang door een telefoon met 

dezelfde kenmerken 
Indien het probleem aanhoudt, is het 
systeem defect. 
Als het probleem is opgelost, moet  de 
telefoon worden hersteld 

Enkel toestel 41 werkt Controleer systeem-LED De LED is uit, geen stroom (defect of 
geen verbinding tussen de 
telefooncentrale en de adapter…) 

Interferentie tijdens gesprek. 
Alle inkomende en uitgaande 
communicaties worden 
onderbroken. 
 

Controleer verbinding tussen 
de systeem (PBX) 
telefoontoestellen 

Reset connectors van telefoontoestel 
en systeem 
 

Een belgeluid werkt niet Controleer of het belgeluid is 
geactiveerd op het toestel. 
Controleer of de nachtmodus 
is geactiveerd 

Heractiveer belgeluid, code 81 R. 
Desactiveer nachtdienst, code 900 R 

(Inkomende en uitgaande) 
externe oproepen kunnen 
niet worden gedaan 

Controleer netwerkkiestoon Geen toon, controleer 
systeemverbinding met het openbare 
telefoonnet. 
Wel toon, controleer of het toestel niet 
in toonmodus staat op een pulslijn 
Zet toestel in pulsbelmodus 

De lijn wordt afgebroken bij 
het bellen 

Controleer of bellen blokkeren 
is geactiveerd op het toestel 

Desactiveer bellen blokkeren (zie 
hoofdstuk Programmeren terminals) 

U hoort een snelle bezettoon 
als u naar een toestel belt 

Controleer of er tegelijkertijd 
twee interne oproepen bezig 
zijn 

Het systeem laat tegelijkertijd twee 
interne oproepen en één 
deurtelefoonoproep toe, wacht dus 
even en probeer nogmaals na enkele 
seconden. 

U hoort een snelle bezettoon 
als u de hoorn opneemt 
 

 Controleer als er twee andere 
toestellen ook opgenomen zijn en 
opgeroepen worden, of als er een 
communicatie is met een deurtelefoon. 
In dat geval wacht u even en probeert 
u nogmaals na enkele seconden. 

De R toets werkt niet correct De gekalibreerde opening van 
het toestel worden niet 
gedetecteerd. 

Dienst storingen van Belgacom bellen 
op navolgend nummer 

Om de standaard paswoorden te herstellen, gaat u als volgt te werk: 
Schakel het systeem uit. Koppel alle draden van externe lijnen af. 
Verwijder de afdekking van het systeem. 
Zet S1 jumper in positie 1-2 
Herstart het systeem en druk 98 van op toestel 41. 
Haak in en schakel het systeem uit. 
Zet S1 jumper terug in positie 2-3. 
Plaats de afdekking terug en herstart het systeem. 
Het systeem heeft de standaardwaarde voor beide paswoorden hersteld. 

 
 
Ingeval U problemen mocht ondervinden tijdens de installatie of het gebruik van de 
Forum TM 100, kan u de storingen van Belgacom oproepen op onderstaand nummer 
overeenkomstig uw profiel “klant” : 
0800 22 700 : Residentieel. 
0800 22 400 : Business. 
0800 22 100 : Corporate. 
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FORUM™ 100 PROGRAMMEERTABEL 
VERSIE   Datum     PASWOORD  
 

  TAAL 
 

    FLASH IN  UIT PRINT TYPE 
OUT 

 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (S) BELCODES 

BLOKKEREN           
 LIJN   DIENST 

DEACT. 
 ANDER  

DTMF   MELODIE 4 
TONEN 

   

FAX SCH/DISA   FAX SCH/DISA    
ANTWOORDAPP   PRE DISA    
ENKEL INKOMEND   BERICHT 

ANTW. APP. 
   

   NACHTMODUS    
GEEN VERKORTE 
NUMMERS. 

  GEEN DISA 
BERICHT 

   

 

 

ANTW. BERICHT 
 

ACTIVEREN 41 42 43 44 45 46 47 48 
GEACTIVEERD Ext. L.         
GEDEELTELIJK 
GEACTIVEERD 

Ext. L.         

NACHTDIENST Ext. L.         
RECHTSTREEKS EXIT Ext. L.         
BELGELUID Ext. L.         
BLOKKEREN         
00 BLOKKEREN         
GESPREK MET DRIE 
GEACTIVEERD. 

        

HOTLINE         
FAX         
ANTW. APPARAAT         
GEEN ANTWOORD         
CLI: EXT PRES/STUREN / / / / / / / / 
AFDRUKKEN PRIVACY         
DEURTELEFOON         
GROEP 1         
GROEP 2         
GROEP 3         
GROEP 4         
GROEP 5         
GROEP 6         

 
TELEFOONBOEK 

VERKORTE CODE NUMMER VERKORTE CODE NUMMER 
300  320  
301  321  
302  322  
303  323  
304  324  
305  325  
306  326  
307  327  
308  328  
309  329  
310  330  
311  331  
312  332  
313  333  
314  334  
315  335  
316  336  
317  337  
318  338  
319  339  

 


