
Verkorte handleiding Alcatel-Lucent 500 Decttoestel 
Ten behoeve van Alcatel-Lucent Enterprise 

 

 

 

 

Bij vragen kunt u bellen met de Servicedesk, telefoonnummer: 8080. 

 

 

 

Principe van het toestel: 

Alle functies worden uitgevoerd door gebruik te maken van het display of met behulp van verkorte *-codes. 

 

Bellen en beëindigen: 

Intern bellen: toestelnummer + groene toets    

Extern bellen: 0 voor buitenlijn + het extern telefoonnummer + groene toets    

Beëindigen: De rode toets verbreken indrukken.  

 

Nummerherhaling: 

Toets  oproepoverzicht 2x indrukken, laatste nummer wordt gebeld. 

 

Doorverbinden: 

Tijdens het gesprek het nummer intoetsen,  

wacht op verbinding met uw collega.  

Druk op toets verbreken om door te verbinden. 

 

Extern doorverbinden: 

Eerste deelnemer is aan de lijn.  

Extern nummer kiezen (extra 0 voor de buitenlijn),  

Tweede deelnemer wordt gebeld.  Druk op toets verbreken om door te verbinden. 

Het gesprek is doorverbonden. 

Terugnemen:  

Toets 2 indrukken. Het gesprek met de beller wordt opnieuw tot stand gebracht. 

 

Keuzemenu’s: (DTMF verzenden) 

Tijdens een telefoongesprek wordt u soms gevraagd om bijvoorbeeld een keuze te maken in een keuzemenu, bijvoorbeeld: toets 1 om…. Om deze keuze te 

kunnen maken, moet dit tijdens het telefoongesprek geactiveerd worden door de * toets in te drukken en ingedrukt houden totdat er TDK in het scherm 

verschijnt.  Op het moment dat dit geactiveerd is kunt u uw keuze maken. Let op: zolang er TDK staat, kunt u niet doorverbinden. Om TDK  weer uit te 

zetten, drukt u nogmaals op * toets.   

 

Toestel omleiden: 

Toets *21 vervolgens het toestelnummer van de bestemming en de groene toets.  In het scherm verschijnt heel kort een bevestiging. 

Om de doorschakeling ongedaan te maken toets #21 gevolgd met de groene toets. Ook nu krijgt u heel kort een bevestiging te zien. 

 

Toetsenbord vergrendelen: 

Om te zorgen dat het toestel onbedoeld nummers gaat bellen kan het toetsenbord worden vergrendeld. 

 

Vergrendelen  Ontgrendelen  

Directe buitenlijn 0 

Activeren doorschakeling direct *21 

Annuleren doorschakeling #21 

Parkeren/Terugnemen *43 

Pickup groepsoproep *42 

Toetreden tot toestelgroep *48 

Verlaten van de toestelgroep #48 

Toonkiezen (dtmf) (3s lang indrukken) * 

Inschakelen remote extension *88 

Uitschakelen remote extension #88 

Automatisch terugbellen 5 

Selecteren                 

Navigeren ( boven, beneden, 

links, rechts )              

Activeren /deactiveren 

luidspreker.             

Persoonlijk telefoonboek 

Schakel scherm opnieuw aan 

               

 

 

 

Display-informatie 

Instellen volume 

Menu:                          

berichten,                        

persoonlijk telefoonboek,    

instellingen,           

oproepoverzicht,           

verwijderen karakter 

 

Rode toets: Alarm oproep 

(optie) 

Oproepoverzicht     

Activeren /deactiveren 

luidspreker.                    

Toetsslot aan/uit 

Selecteren 

 

 

 

Gesprek aannemen 

 

Headset aansluiting 

 

Aan / uitzetten toestel Verbreken                    

Uitzetten bel 

 

Stille modus                                

(lang ingedrukt houden)  

 


