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Handleiding voor een OPTIPOINT  500 Economy/Standard: 

Toetsen benaming: 
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Korte omschrijving van de toetsen: 

 

 Deze toets wordt enkel gebruikt om een nummer op te slaan in een 

geheugen toets. 

Wanneer je een nummer later opnieuw wil gebruiken, dan kan je 

deze hier opslaan. Dit doe je als volgt, wanneer je tijdens het gesprek het nummer wil opslaan dan 

druk je  op deze toets. Dit nummer blijft in het geheugen totdat er een nieuw nummer wordt 

overschreven. 

 Wanneer je naast deze toets het lampje ziet oplichten, dan wil dit 

zeggen dat er iemand naar uw toestel heeft gebeld tijdens uw afwezigheid of bij bezet met de 

bedoeling  terug te bellen. 

Bekijken van de postbus berichten: 

 

- Druk op de postbus toets, nu zie de naam of nummer van de oproeper met melding van 

datum en tijd.  

- Om dit nummer terug te bellen druk 1x  (“display” uitvoeren) bevestig met  . 

- Om dit nummer te wissen druk 2x  ( “display” wissen) bevestig met  . 

- Om een volgend bericht te bekijken 3x  ( “display” volgende invoer) bevestig met   

Zolang het  bericht niet gewist of teruggebeld is blijft het in de postbus aanwezig en ook het lampje 

blijft oplichten. 

 

 Wanneer je deze toets drukt  dan kan je de luidspreker aan of uit 

zetten. Bij het vormen van een nummer met hoorn neer,  dan zal de luidspreker automatisch 

inschakelen, bij het opnemen van de hoorn zal de luidspreker terug uitschakelen. 

  

 Met de oproep overname kan u een oproep overnemen. Wanneer je 

telefoonnummer in een groep zit met andere nummers dan zal het lichtje naast deze toets knipperen 

alsook op het display kan je zien voor welk nummer er een oproep is. Als je deze oproep wil 

overnemen dan druk je 1x op deze toets. Deze optie moet in de centrale geprogrammeerd worden. 
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Geheugen toets 1 &2: 

 Met deze 2 geheugen toetsen kan je nummers  verkort kiezen, dit 

voor interne nummers ( binnen uw eigen telefooncentrale ) je kan  zien of het nummer al dan niet 

bezet is, bij bezet licht het lampje op  

Geheugen toets 3 t.e.m. 7: 

   Met deze 5 geheugen toetsen kan je nummers  verkort kiezen, dit 

voor interne en externe nummers, ook kan je op aanvraag deze toetsen laten programmeren zoals 

de geheugentoetsen 1 en 2 

 

Programeren van een geheugentoets: 

  Druk 1x op de service menu  

 Druk op de gewenste geheugen toets        

 

 Op het display verschijnt geheugen leeg/  nieuw nummer? 

 Toets nu  het gewenste nummer in en druk op  om het nummer op te slaan. 

 

Gebruik van het logboek: 

Vanuit rusttoestand kan je met de pijltjes onderaan het toestel       uw logboek 

bekijken.  Dit voor de uitgaande,inkomende en onbeantwoorde oproepen. 

Bv. Om te kijken naar de uitgaande oproepen doe je het volgende: 

Druk  op de pijltjes naar links of rechts tot als je de gewenste functie tegenkomt. Druk vervolgens op

 om de nummers te bekijken. 

Telkens als je op  drukt zie je de verschillende uitgaande nummers verschijnen, pas wanneer je 

op  drukt kan je het nummer eventueel terug gebruiken. Druk vervolgen op  om het 

nummer te gebruiken. 

Gebruik deze stappen ook voor het bekijken van de inkomende en onbeantwoorde oproepen. 
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Omleiden telefoon bij afwezigheid: 

Vanuit rusttoestand druk je op de pijltjes onderaan het toestel       tot wanneer  

op het het display verschijnt variabele omleiding aan? Druk op   en geef het nummer in 

naarwaar u uw toestel wilt omleiden, druk op  om op te slaan 

Wanneer je de omleiding  wilt annuleren druk je op de pijltjes totdat er op het display verschijnt 

omleiding uit? Druk op   om te bevestigen, en na enkele seconden krijg je terug het 

hoofdscherm. 

Een oproep doorschakelen: 

Tijdens een gesprek verschijnt er op het display  ruggespraak? 

Om door te schakelen druk je op  en geef het nummer in naarwaar je wil doorschakelen en leg 

de hoorn terug dicht. 

Aanpassen oproepvolume: 

Laat iemand naar uw toestel bellen, wanneer je de beltoon hoort dan druk je op de    + of – toets. 

Op het scherm verschijnt volume oproepsignaal druk op    met de + of – toets kan je volume 

aanpassen sluit af met  om de positie op te slaan. 

Aanpassen toonhoogte: 

Laat iemand naar uw toestel bellen, wanneer je de beltoon hoort dan druk je op de    + of – toets. 

Op het scherm verschijnt volume oproepsignaal, druk 1x op  nu zie je de tekst toonhoogte 

oproepsignaal  Druk op    met  de + of – toets kan je toonhoogte aanpassen sluit af met  

om de positie op te slaan. 

 

 

 

 

     


