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Handleiding digitale systeem toestellen LG LDK 
 
 
  
Inleiding: 
 
Van harte gefeliciteerd met uw LG LDK bedrijfscentrale.  
De handleiding zoals U die hieronder aantreft is een specifieke gebruikers 
handleiding welke U in staat stelt eenvoudig de meeste van de gebruikersfuncties 
te leren kennen. Daar ieder systeem geprogrammeerd wordt naar de wensen van 
de gebruiker is het mogelijk dat een of meerdere functies niet in deze handleiding 
beschreven zijn. Informeer hierover bij uw Dealer. 
Ook kunnen enkele gebruiksfunctie voor uw toestel geblokkeerd zijn. 
 
 
Algemeen: 
 
In deze gebruiksaanwijzing wordt gesproken over het opnemen van de hoorn 
Indien u gebruik wenst te maken van de handsfree functie kunt U in plaats van de 
hoorn op te nemen ook de MON toets indrukken. Het verbreken van de verbinding 
geschied dan door wederom de MON toets in te drukken. 
Voor de leesbaarheid van deze handleiding zal dit niet steeds herhaald worden. 
 
Achterin deze handleiding vind U een trefwoordenlijst met pagina vermelding zodat 
U eenvoudig kunt zoeken naar het gewenste item. 
Wij hopen dat U met deze handleiding snel in staat bent efficiënt om te gaan met 
uw LG bedrijfscentrale. 
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1. Een extern toestel bellen 
 
Uitvoering 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Druk de netlijn toets in of kies het directe netlijn cijfer (meestal 0).            

U hoort nu de kiestoon. 
3. Kies het gewenste nummer. 
 

 
2. Beantwoorden externe oproep 

 
Uitvoering 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Afhankelijk van de programmering zult U de knipperende netlijn toets 

moeten indrukken of heeft U direct verbinding. 
 
 

3. Een extern gesprek in de wachtstand plaatsen 
 
Uitvoering 
 

1. Druk de HOLD/SAVE toets in. 
 

 Het gesprek weer uit de wachtstand halen: 
 

1. Neem de hoorn op en druk de knipperende netlijn toets in. 
 
 

4. Een gesprek parkeren 
 
Omschrijving 
 
In plaats van de wachtstand, kunt u een gesprek met een externe beller ook in een 
parkeerstand plaatsen. Deze nummers zijn voor alle toestellen toegankelijk. 
 
Uitvoering 
 
Terwijl u verbonden bent met een netlijn: 
 

1. Druk de TRANS/PGM toets in. 
2. Kies een parkeerstand door de voorgeprogrammeerde flex toets of de 

parkeerstand code in te drukken. 
 
De parkeerstand codes zijn 601  tot en met 619. 
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5. Het opnemen van een geparkeerd gesprek 
 
Uitvoering 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Kies de parkeerstand waaronder het gesprek geparkeerd is of druk de 

voorgeprogrammeerde parkeer flex toets in. 
3. U heeft nu direct verbinding. 

 
 

6. Een gesprek doorverbinden 
 
 
U kunt binnenkomende gesprekken zowel doorverbinden naar een intern toestel 
alsmede naar een extern nummer ( b.v. een GSM ). 
 
Naar een intern toestel. 
 
Uitvoering 
 
Tijdens de verbinding met een externe oproep:  
 
Hier heeft U twee mogelijkheden: Direct of via een parkeerstand. 
 
      Direct 
 

1. Druk de TRANS/PGM toets in (De externe oproep staat in de wachtstand). 
2. Druk het gewenste toestelnummer of de desbetreffende flex toets in. 

Ook nu heeft U twee mogelijkheden te weten: 
 

Aangekondigd: Wacht tot het gebelde toestel antwoordt, kondig het gesprek 
aan en leg de hoorn neer om het doorverbinden te voltooien. 

 
Onaangekondigd: Als het door u gebelde toestel overgaat, legt u de hoorn neer, 
de oproep zal nu direct naar het gekozen toestel gaan. Indien deze 
onbeantwoord blijft zal de oproep na enige tijd naar de daarvoor 
geprogrammeerde terugval bestemming gaan. 
 
Via parkeerstand 
 
  1.  Plaats de oproep in de parkeerstand. 

       2.  Druk het gewenste toestelnummer of de desbetreffende flex toets in. 
       3.  Vermeld bij verbinding de juiste parkeerstand ( 601 –619 ). 
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6. Een gesprek doorverbinden ( vervolg ) 
 

Naar een extern nummer. 
 

1. Druk de TRANS/PGM toets in. (De externe oproep staat in de wachtstand) 
2. Kies het gewenste telefoonnummer of druk een voorgeprogrammeerde flex 

toets in. 
3. Wacht op verbinding. 

 
Indien U de verbinding nu beëindigd zal de oproep” in de wacht” direct extern 
worden doorverbonden en ziet U 2 netlijnen bezet. 
   
 

7. Een intern toestel bellen 
 
Uitvoering 
 

1. Kies het interne toestelnummer of druk de geprogrammeerde flex toets in. 
U hoort nu een interne wachttoon. 

     2.  De hoofdbedienpost kunt U aanroepen door simpelweg een 9 in te toetsen 
 
 

8. Een interne toestelgroep bellen 
 
Uitvoering 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Kies het groepsnummer. 
 

Aan te kiezen  groepsnummers 620 – 667 ( afhankelijk van programmering). 
 
 

9. Beantwoorden van een interne oproep 
 
Uitvoering 
 

1. In de regel zal er bij het opnemen van een intern gesprek direct verbinding 
zijn. 

 
 

10. Wijzigen van het belsignaal 
 
Uitvoering 

 
1. Druk de TRANS/PGM toets in. 
2. Toets  1 1. 
3. Maak uw keuze 1 – 4 . 
4. Druk de HOLD/SAVE toets in. 
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11. Herhalen laatst gekozen nummer 
 
Omschrijving 
 
Het laatst gekozen externe nummer wordt bewaard. U kunt dit nummer eenvoudig 
herhalen. 
 
Uitvoering 
 

1. Druk de REDIAL toets in, of druk de SPEED toets in gevolgd door de  toets. 
 

LKD 8 en LKD 30 bewaren de 10 laatst gekozen nummers deze nummers kunt U 
desgewenst opzoeken en bellen. 
  

1. Druk de REDIAL toets in, of druk de SPEED toets in gevolgd door de  toets. 
2. Druk op de volume toets om te bladeren. 
3. Bij het gewenste nummer drukt u op de HOLD/SAVE toets. 
4. Het nummer wordt gebeld. 

 
 

12.Apart bewaren van een nummer 
 
Omschrijving 
Onafhankelijk van de 10 laatst gekozen nummers kunt U een nummer apart 
bewaren dit nummer zal bewaard blijven tot deze overschreven zal worden en kan 
op ieder gewenst moment opgeroepen worden 
 
Uitvoering 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Kies het gewenste nummer 
3. Druk bij “geen antwoord” de SPEED toets 2 keer in. 
4. Leg de hoorn neer. 

 
Het kiezen van bewaard nummer: 
 

1. Druk op de SPEED toets en  vervolgens de # toets. 
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13. Automatische nummerherhaling 
 
Omschrijving 
 
Als een toestel in gesprek is of niet beantwoord wordt, kan het systeem het 
nummer automatisch herhalen. 
 
Uitvoering 
 

1. Druk bij “geen antwoord” de REDIAL toets in. 
2. Leg de hoorn neer. 
3. Het toestel zal na een voorgeprogrammeerde tijd automatisch nogmaals 

gebeld worden en de REDAIL toets knippert nu. 
4. Deze handeling zal maximaal 3 x herhaald worden. 
5. Als het toestel wordt beantwoord neem de hoorn op om het gesprek te 

beginnen. 
 
 

14. Handsfree bellen 
 
Omschrijving 
 
Wanneer U handsfree wilt bellen drukt U eenvoudig de MON toets in. 
Ook wanneer U een voorgeprogrammeerde flex toets indrukt zal de handsfree 
functie actief worden. Door de hoorn op te nemen of de  MON toets opnieuw in te 
drukken zal de handsfree functie automatisch opgeheven worden. 
 
Uitvoering 
 

1. Druk een netlijn toets in. 
2. Kies een telefoonnummer of toestelnummer om te bellen. 
Of: 
3. Druk een flex toets in waaronder een intern- of extern nummer  

geprogrammeerd is.                                              
4. Centrale zal automatisch verbinding zoeken. 
 

 
15. Blokkeren microfoon 

 
Omschrijving 
 
Het blokkeren van de microfoon geeft u meer privacy. 
 
Uitvoering 
 

1. Druk de MUTE toets in om te activeren. 
2. Druk de MUTE toets nogmaals in om te deactiveren. 
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16. Chef / Secretaresse doorschakeling 
 
Omschrijving 
 
Als u een ‘chef’toestel heeft en uw telefoon is bezet of staat in de DND (Do Not 
Disturb) stand staat, worden alle gesprekken doorgeschakeld naar het secretaresse 
toestel. 
Het secretaresse toestel kan een gesprek op het ‘chef’toestel met een signaal 
onderbreken. 
 

17. Oproep van een ander toestel binnen de groep beantwoorden 
 
Omschrijving 
 
Indien een oproep binnen uw groep niet beantwoord wordt kunt U deze oproep 
overnemen. 
 
Uitvoering 
 

1. U hoort een toestel overgaan.  
2. Neem de hoorn op. 
3. Toets  5 6 6. 

 
18. Oproep van een ander toestel beantwoorden 

 
Omschrijving 
 
Indien gewenst kunt U iedere onbeantwoorde oproep binnen het systeem 
overnemen. 
 
Uitvoering 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Toets 7 en het nummer van het toestel dat overgaat. U zult automatisch 

verbonden worden. 
 

19. Oproep in de nachtstand beantwoorden 
 
Omschrijving 
 
In veel gevallen zal de centrale in de nachtstand een andere programmering 
hebben, bijvoorbeeld met nachttekst. Indien U dat wenst kunt U een 
binnenkomende oproep toch beantwoorden. 
 
Uitvoering 

1. Neem de hoorn op. 
2. Druk de knipperende netlijn toets in, als er geen netlijn toets aanwezig is,  

 kies dan 5 6 9.  U zult verbonden worden met de overgaande netlijn. 
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20. Conferentie 
 
Omschrijving 
 
Uw LDK centrale bied U de mogelijkheid om met meerdere oproepen tegelijk in 
gesprek te zijn. Ook onderling zullen deze oproepen in verbinding met elkaar 
staan. (max. 2 externe lijnen) 
 
Uitvoering 
 
Het tot stand brengen van een conferentie: 
 

1. Bel de gewenste persoon (intern of extern). 
2. Druk CONF toets in, de CONF toets licht op en de gebelde persoon wordt in 

de exclusieve wacht gezet. 
3. Bel de volgende persoon.  
4. Druk de CONF toets 2 maal in. 
5. De conferentie is tot stand gebracht. 

 
Het toevoegen van nog een persoon: 
 

1. Druk de CONF toets in. 
2. Bel de volgende persoon. 
3. Druk de CONF toets twee keer in. 

 
De conferentie verlaten: 
 

1. Druk de CONF toets in en hang op. De andere personen zijn dan nog steeds 
met elkaar verbonden. 

 
Het herintreden in de conferentie: 
 

1. Neem de hoorn op . 
2. Druk de CONF toets in. 

 
Het verbreken van een conferentie deelnemer( u zult actief moeten zijn in de 
conferentie): 
  

1. Druk de externe lijn van de desbetreffende persoon in. 
2. Hang op. 

 
Het beëindigen van de conferentie: 
 

1. Hang op of druk de CONF toets in. 
 
Bij de LKD 8/2 toestellen dient er een flex toets als CONF toets geprogrammeerd 
te worden ( zie pag. 17 ) 
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21. Call back 
 
Omschrijving 
 
Wanneer u een toestel belt dat in gesprek is, kunt u een Call Back indicatie 
achterlaten. 
 
Uitvoering 
 

1. Nadat u de ingesprektoon hoort drukt u de CALLBK toets in. 
2. Leg de hoorn neer.  
3. Als het gebelde toestel gereed is krijgt u een signaal, neem de hoorn op het 

toestel wordt nu nogmaals gebeld. 
 
 

22. Bericht achterlaten 
 
Omschrijving 
 
Als een oproep niet beantwoord wordt kunt u een bericht achterlaten.  
Indien op uw toestel de CALLBK toets op uw toestel knippert kunt U deze oproep 
afhandelen. 
 
Uitvoering 
 

1. Als een oproep niet wordt beantwoordt kunt u een bericht achterlaten door 
op de  CALLBK toets te drukken.  

2. Hang op. 
 
Indien uw CALLBK toets knippert: 
 

1. Op het aangekozen toestel knippert de CALLBK toets.  
2. Voor het terug bellen druk deze knipperende CALLBK toets in. 
3. Er wordt nu verbinding gezocht met het toestel waarvan de oproep 

afkomstig is. 
 
Indien het systeem over een Voice Mail Interface Board beschikt  kunt U, na het 
indrukken van de CALLBK toets, een boodschap achterlaten volg hiervoor de 
instructies van de computer.  
 
 
Als het toestel niet over een CALLBK toets beschikt, is de code voor CALLBK 5 5 7.  
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23. Doorschakelen 
 
Omschrijving 
 
Indien gewenst kunt U uw toestel oproepen op verschillende manieren 
doorschakelen. 
 
Uitvoering 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Druk de DND/FWD toets in.  
3. Kies het type doorschakeling: 

0 - Volgstand ( werkt alleen met password informeer bij de dealer) 
1 - Alle oproepen naar een intern toestel 
2 - Indien in gesprek 
3 - Indien niet opgenomen 
4 - Indien in gesprek / niet opgenomen 
5 - Alle oproepen naar een extern toestel* 
6 - Indien niet opgenomen naar een extern toestel* 
7 - Externe oproepen naar een extern toestel*(hoofdbedienpost) 

4. Kies het nummer of druk op de flexibele button waar naar doorgeschakeld 
moet worden.  

5. De bevestigingstoon is hoorbaar en de DND/FWD toets knippert op het 
toestel dat doorgeschakeld is. 

6. Hang op. 
 
*  Indien extern doorgeschakeld wordt, dient het nummer, waar naar 

doorgeschakeld wordt, in het  systeem als verkort kiesnummer 
geprogrammeerd te zijn. 

 
Als er een Voice Mail Interface Board in het systeem aanwezig is kunt 
doorschakelen naar uw voicemail box  
 
Het opheffen  van de doorschakeling: 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Druk de DND/FWD  toets in en druk de # toets in.  
3. Hang op. 
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24. Verkorte kiesnummers 
 
Omschrijving 
 
Om eenvoudig veel gebruikte nummers aan te kunnen kiezen beschikt de LDK over 
100 verkorte toestel- en 3000 verkorte systeem nummers (speeddial). 
 
Uitvoering 
 
Het bewaren van verkorte kiesnummers op toestelniveau: 
 

1. Druk de TRANS/PGM toets in. 
2. Druk de SPEED toets in. 
3. Kies een verkort kiesnummer geheugenplaats. (000 - 099) 
4. Kies het telefoonnummer dat u wilt bewaren. (zonder de 0 voor netlijn 

toegang) 
5. Druk de HOLD/SAVE toets in. 
6. Geef een naam aan het nummer bellen. (zie tabel 1, pag. 18) 
7. Druk de HOLD/SAVE toets in. 

 
Het gebruiken van verkorte kiesnummers op toestelniveau: 
 

1. Neem de hoorn op . 
2. Druk de SPEED toets in. 
3. Kies een verkort kiesnummer. (000 - 099) 

 
Verkorte systeem nummers kunnen alleen door de hoofdbedienpost                         
geprogrammeerd worden. 
 
Het gebruiken van systeem verkorte kiesnummers: 
 

1. Neem de hoorn op of druk de MON toets in. 
2. Druk de SPEED toets in. 
3. Kies een systeem verkort kiesnummer. (2.000 – 4.999)  

 
 
Het verwijderen van verkorte kiesnummers op toestelniveau: 
 

1. Druk de TRANS/PGM toets in. 
2. Druk de SPEED toets in. 
3. Kies het verkorte kiesnummer dat u wilt verwijderen. 
4. Druk de HOLD/SAVE toets in. 
 

Er kunnen maximaal 3000 verkorte systeem kiesnummers geprogrammeerd worden 
(codenummers van 2000 t/m 4.999).  
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25. Namen programmeren bij verkorte kiesnummers 
 
Omschrijving 
 
Gebruikers van een digitaal display toestel, kunnen bij verkorte kiesnummers, op 
toestelniveau, namen invoeren zodat zij kunnen kiezen op naam in plaats van op 
nummer. 
 
Uitvoering 
 

1. Druk de TRANS/PGM toets in. 
2. Druk de SPEED toets en het verkorte kiesnummer 
3. Kies het gewenste nummer. 
4. Druk de HOLD/SAVE toets in.  
5. Voer de naam in van max. 16 tekens  in (zie tabel 1,pag. 18)  
6. Druk de HOLD/SAVE toets in. 

    
 

26. Verkort kiezen op naam  
 
Uitvoering 
 

1. Druk 2 keer op de SPEED toets. 
Het volgende zal op het scherm verschijnen: 

2. Selecteer het gewenste type. 
1 : ICM ( toestelnaam dient geprogrammeerd te zijn door de 
hoofdbedienpost) 
2 : User (Verkorte kiesnummers op toestelniveau) 
3 : Systeem (Systeem verkorte kiesnummers)  

3. Druk de VOLUME toets in voor de volgende naam. U kunt letters invoeren 
door de codes te gebruiken (zie tabel 1 ,pag. 18). In het display zal de 
eerste naam die overeenkomt getoond worden.  

4. Selecteer de gewenste naam (1 of 2) en druk de HOLD/SAVE toets in. De 
gekozen persoon wordt gebeld. 

 
 

27. Niet storen (Do Not Disturb) 
 
Uitvoering 
 
Activeren van niet storen(DND): 
 

1. Druk de DND/FWD toets in terwijl de hoorn op de haak ligt, de led brand. 
 
Het verwijderen van niet storen(DND): 
 

1. Druk de DND/FWD toets in terwijl de hoorn op de haak ligt. 
 
Als het toestel niet over een DND/FWD toets beschikt, kies dan 5 5 3                                     

          DIAL BY NAME 
ICM : 1 U_SPD : 2 S_SPD : 3 
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28. Wekoproep 
 
Omschrijving 
 
Het systeem zendt op de ingestelde tijd automatisch een belsignaal naar het 
toestel waarvoor een wekoproep is bestemd. Er zijn 2 soorten wekoproepen, een 
eenmalige en een dagelijkse oproep. 
 
Uitvoering 
 
Het instellen van een wekoproep: 
 

1. Druk de TRANS/PGM toets in.  
2. Kies 4 1 en 4-cijferige werktijd (HHMM) in 24-uurs formaat. 

(HH = 00~23, MM = 0~59) 
3. Druk de HOLD/SAVE toets in voor “eenmalige oproep” of toets # en de 

HOLD/SAVE toets in voor dagelijkse oproep, bevestigingstoon is hoorbaar. 
 
Verwijderen van een wekoproep:  
 

1. Druk de TRANS/PGM toets in en kies 4 2.  
2. Druk de HOLD/SAVE toets in, bevestigingstoon is hoorbaar. 

 
 

29. Programmeren van een naam in het display 
 
Omschrijving 
 
U kunt uw naam programmeren zodat collega’s met een display toestel uw naam 
zien i.p.v. uw toestelnummer. 
 
Uitvoering 
 

1. Druk de TRANS/PGM toets in. 
2. Druk de SPEED toets in en kies 0 0 0. 
3. Druk de SPEED toets in. 
4. Voer uw naam in.(max. 7 letters zie tabel 1 ,pag. 18) 
5. Druk de HOLD/SAVE toets in. 
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30. Standaard display boodschappen 
 
Omschrijving 
 
Indien gewenst kunt U een boodschap in uw toestel programmeren welke in het 
display verschijnt van diegene die U tracht te bereiken. 
 
Uitvoering 
 

1. Druk de TRANS/PGM toets in en kies 5 1. 
2. Kies het nummer van de gewenste boodschap. (met datum, tijd of nummer) 

0 1  LUNCH/TERUG OM  (HH:MM) 
0 2  MET VAKANTIE/TERUG OP  (MM:DD) 
0 3  NIET OP KANTOOR/TERUG OM  (HH:MM) 
0 4  NIET OP KANTOOR/TERUG OP  (MM:DD) 
0 5  NIET OP KANTOOR/RETURN UNKNOWN 
0 6  BEL : (TELEFOONNUMMER) 
0 7  BEREIKBAAR OP TST (TOESTELNUMMER) 
0 8  IN VERGADERING/TERUG OM (HH:MM) 
0 9  THUIS BEREIKBAAR 
1 0  BEREIKBAAR VIA OPROEP 

3. Druk de HOLD/SAVE toets in. 
 

1 1 tot 2 0  zijn nummers voor boodschappen die de hoofdbedienpost kan 
programmeren. 

 
Verwijderen van een display boodschap: 
 

1. Druk de knipperende DND/FWD toets in. 
 
 

31.  Programmeerbare boodschap 
 
Omschrijving 
 
Naast de standaardboodschappen, kunt u boodschap 00 zelf programmeren. 
 
Uitvoering 
 

1. Druk de TRANS/PGM toets in en kies 5 2 op het toestel, bevestigingstoon is 
hoorbaar. 

2. Voer de boodschap in. (max. 24 letters d.m.v. de codes uit tabel 1, zie pag. 
18) 

3. Druk de HOLD/SAVE toets in. 
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32. Displaytaal wijzigen 
 
Omschrijving 
 
Indien gewenst kunt U de displaytaal wijzigen in Engels. 
 
Uitvoering 
 

1. Druk de TRANS/PGM toets in. 
2. Kies 7 1. De displaytaal wisselt van Nederlands naar Engels of omgekeerd. 

 
 

33. Luidspreker volumeregeling 
 
Omschrijving 
 
Het volume van de luidspreker is naar persoonlijke wens in te stellen. 
 
Uitvoering 
 

1. Druk tijdens de handsfree mode de VOLUME toets in. 
 
 

34. Belsignaal volumeregeling 
 
Omschrijving 
 
Het belvolume is naar wens aan te passen. 
 
Uitvoering 
 

1. Als het toestel overgaat, druk de VOLUME toets in. 
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35. Programmeren van een flex toets  
 
Omschrijving 
 
Op toestel niveau kunt U de flex toetsen die niet  voorgeprogrammeerd zijn voor 
netlijnen naar keuze programmeren. Dit geldt ook voor een DSS console. 
 
Uitvoering 
 
Een flexibele button te programmeren: 
 

1. Druk de TRANS/PGM toets in.  
2. Druk op de flexibele button die u wilt programmeren. 

Alle reeds geprogrammeerde toetsen zullen oplichten.  
De te programmeren toets zal knipperen en als deze reeds geprogrammeerd 
is zal de programmering in het display verschijnen. 

3. Kies de functie code die u wilt programmeren. 
4. Druk de HOLD/SAVE toets in. 

 
Codes t.b.v. het programmeren van flexibele buttons: 
 
CONF button TRANS/PGM + 91 
CALLBK button TRANS/PGM + 92 
DND button TRANS/PGM + 93 
FLASH button TRANS/PGM + 94 
MUTE button TRANS/PGM + 95 
REDAIL button TRANS/PGM + 97 
 
Toestelnummers 100 – 399 
Parkeernummers 601 – 619 
Groepsnummers 620 – 667  
Alarm reset 5 6 5 
Overname groepsoproep 5 6 6  
Verkorte kiesnummers op toestelniveau SPEED en    000 –    099 
 op systeemniveau SPEED en 2.000 – 4.999 
 
 
Het verwijderen van flexibele button programmering: 
 

1. Druk de TRANS/PGM toets in.  
2. Druk op de flexibele button die verwijderd moet worden. 
3. Druk de HOLD/SAVE toets in. 
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36. Code tabel tekst invoeren  
 
Omschrijving 
 
Om eenvoudig op het toestel namen te programmeren kunt U gebruik maken van de 
codetabel. 
Uitvoering 
 
De getallen achter de letters geven aan hoe U deze letters kunt programmeren 
Voor het programmeren gebruikt U het numerieke toetsenbord. 
Letter A is dus achtereenvolgens de 2 en dan de 1 indrukken  
Hierna zal de A in het display verschijnen en zal het volgende karakter in gevoerd 
kunnen worden 
 
Tabel 1: 
 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
 I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
 

= [2] [1] 
= [2] [2] 
= [2] [3] 
= [3] [1] 
= [3] [2] 
= [3] [3] 
= [4] [1] 
= [4] [2] 
= [4] [3] 
= [5] [1] 
= [5] [2] 
= [5] [3] 
= [6] [1] 
= [6] [2] 
= [6] [3] 
= [7] [1] 
= [7] [] 
= [7] [2] 
= [7] [3] 
= [8] [1] 
= [8] [2] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V  
W 
X 
Y 
Z 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
 
 . 
 , 
 : 
spatie 

= [8] [3] 
= [9] [1] 
= [9] [2] 
= [9] [3] 
= [9] [#] 
 
= [1] [0] 
= [2] [0] 
= [3] [0] 
= [3] [0] 
= [5] [0] 
= [6] [0] 
= [7] [0] 
= [8] [0] 
= [9] [0] 
= [0] [0] 
 
= [1] [3] 
= [] [3] 
= [] [2] 
= [] [1] 

 
37. Systeem gegevens  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type centrale : LG LDK IP 300 

Systeemsoftware versie : 3.0Cc 

Type toestellen : _____________________________ 

Aankoopdatum : _____________________________ 

Dealer  : _____________________________ 

Telefoonnummer dealer : _____________________________ 
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38. Trefwoordenlijst  
 
 
Omschrijving Zie Pagina 
   
Alarm functie Wekoproep 14 
Belsignaal Wijzigen belsignaal - 

Belsignaalvolume 
5 of 16 

Boodschap Call Back  10 
Call back Call Back 10 
Code tabel Code tabel tekst invoeren 18 
Conferentie Conferentie 9 
Datum Datum en tijd wijzigen Alleen HBP 
DND (Do Not Disturb) Niet storen (Do not disturb) 14 
Doorschakelen Doorschakelen 11 
Doorverbinden  Gesprek doorverbinden 4 
DSS Programmeren flex toetsen 18 
Extern doorverbinden Gesprek doorverbinden 11 
Flex toetsen programmeren Programmeren flex toetsen 18 
Forwarding Gesprek doorverbinden 5 
Handsfree Voorwoord of handsfree 2 of 7 
Klok Datum en tijd wijzigen Alleen HBP 
LKD 30 Toetsen overzicht 20 
Monitor Voorwoord of handsfree 2 of 7 
Mute Blokkeren microfoon 7 
Netlijn Externe oproepen  2 
Niet storen Niet storen (Do not disturb) 14 
Nummer herhaling Herhalen laatst gekozen nummer 6 
Parkeerstand Gesprekken parkeren 3 
Parkeerstanden programmeren Programmeren flex toetsen 17 
Programmeren flex toetsen Programmeren flex toetsen 17 
Programmeren parkeer standen Programmeren flex toetsen 17 
Redial Herhalen laatst gekozen nummer 6 
Ruggespraak Blokkeren microfoon 7 
Snelkiesnummers Verkorte kiesnummers 12 
Speed dial nummer Verkorte kiesnummers 12 
Speed nummer Verkorte kiesnummers 12 
Systeem gegevens Systeem gegevens 18 
Telefonisch vergaderen Conferentie 9 
Tijd Datum en tijd wijzigen Alleen HBP 
Toetsen overzicht Toetsen overzicht 20 
Vergaderen Verkorte kiesnummers 9 
Verkorte kiesnummer Speed dial nummer 12 
Volume Luidspreker- en belvolumeregeling 16 
Wachtstand Een intern gesprek in de wacht 

plaatsen 
3 

Wek functie Wekoproep 14 
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39. Toetsenoverzicht LKD 30 DS  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Functie toetsen 
TRANS/PGM  - Toets voor programmeren en doorverbinden 
SPEED  - Toets voor het oproepen of aanmaken van verkorte kiesnummer 
CONF  - Toets voor het opbouwen van gesprekken tussen meer dan twee  

  toestellen 
CALL BK - Toets om bij een bezet of niet beantwoord toestel een bericht of  

terugbel opdracht achter te laten (interne functie) of om terug te    
bellen als er een terug bel opdracht in het display staat 

MUTE  - Toets schakelt microfoon uit om bv ruggespraak te houden 
DND/FWD - Deze toets heeft een dubbele functie 

  DND- Do not Disturb , niet storen 
  FWD - Forwarding-doorschakel toets naar ander toestel           
(intern/extern)      

  deze functie werkt alleen in combinatie met de monitor (MON) toets 
FLASH   - Deze toets word in Nederland niet gebruikt 
ICM  - Wachtstand toets voor interne gesprekken 
REDAIL  - Laatste nummer herhaling 
MON - Toets voor handsfree bellen en/of kiezen tevens functie toets  

  voor b.v. FWD – forwarding 
HOLD/SAVE - Deze toets heeft een dubbel functie 

  HOLD- gesprek in wachtstand zetten op toestel niveau 
  SAVE- voor het bevestigen van een programmeer item 

VOLUME - Volume sterkte regelaar voor luistergedeelte van zowel hoorn als  
  toestel tevens voor instellen van belvolume en bladeren in een menu. 

Flex toetsen 
Hieronder kunnen diversen gebruikersfuncties geprogrammeerd worden zoals 
netlijnen (verplicht), parkeerstanden, interne of externe toestelnummers enz. 

 

Flex toetsen 

Numerieke 
toetsen 

Functie toetsen 

Display 
Haakcontact 

Speaker 

Microfoon 


