
Handleiding enkelvoudig toestel LDK 300 

27-11-2002 

Handleiding enkelvoudig toestel 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. 
 
Wij hopen dat U met deze handleiding snel in staat bent efficiënt om te gaan met 
uw LG bedrijfscentrale. 
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  1. Extern bellen 
 
Uitvoering 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Kies 0. . U hoort nu de kiestoon. 
3. Kies het gewenste telefoonnummer. 
 

 
2. Intern bellen 

 
Uitvoering 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Kies het gewenste toestelnummer.  

 
 

3. Gesprek doorverbinden 
 

Omschrijving  
 
Een enkelvoudig toestel kan een netlijn doorverbinden naar een ander toestel. Als 
dit toestel niet reageert of bezet is zal de netlijn op het enkelvoudige toestel een 
signaal afgeven. Reageert het enkelvoudige toestel daar niet op zal de netlijn 
terugvallen naar de hoofdbedienpost. 
 
Uitvoering  
 
Doorverbinden zonder aankondiging: 
 

1. Druk op de FLASH toets, (het haakcontact) een interne kiestoon is 
hoorbaar. 

2. Toets het toestelnummer in waar de netlijn naar toe moet. 
3. Als het gebelde toestel overgaat, leg dan de hoorn neer. 

 
Doorverbinden met aankondiging: 
 

1. Druk op de FLASH toets, (het haakcontact) een interne kiestoon is 
hoorbaar. 

2. Toets het toestelnummer in waar de netlijn naar toe moet. 
3. Kondig het gesprek aan. 
4. Leg de hoorn neer. 
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4. Oproep van een ander toestel beantwoorden 
 
Omschrijving  
 
Een enkelvoudig toestel kan een oproep naar zich toe halen door middel van een 
call-pick-up code. 
 
Uitvoering  
 
Het beantwoorden van een oproep op een ander toestel: 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Kies 7. 
3. Kies het toestelnummer dat over gaat. 

 
 

5. Oproep van een ander groepstoestel beantwoorden 
 
Omschrijving 
 
Een enkelvoudig toestel kan een groepsoproep beantwoorden, door de oproep naar 
zich toe te halen. Het toestel moet wel zijn opgenomen in dezelfde toestelgroep. 
 
Uitvoering 
 
Het beantwoorden van een oproep die in een groep binnenkomt: 
 

1. Neem de hoorn op.  
2. Kies 5 6 6. 

 
 

6. Oproep beantwoorden tijdens nachtstand 
 
Uitvoering 
 

1. Neem de hoorn op.  
2. Kies 5 6 9. U zult verbonden worden met de inkomende lijn. 
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7. Inbreken op een gesprek 
 
Omschrijving 
 
Een enkelvoudig toestel kan aan een bezet toestel doorgeven dat er nog een 
tweede gesprek op hem wacht. Het bezette toestel krijgt een camp-on toon te 
horen, zodat die weet dat er nog een gesprek wacht. 
  
Uitvoering 
 
Het activeren van een camp-on toon: 
 

1. Kies  of toets het laatste cijfer van het bezette toestel in. 
2. Wacht op antwoord of leg de hoorn neer. 

 
Inbreken op een gesprek beantwoorden: 
 

1. U hoort de camp-on toon.  
2. Druk op de FLASH toets en kies 5 6 0. 
3. De verbinding komt tot stand en de eerste beller staat in de wachtstand. 
4. Om de eerste beller weer terug te halen voert u punt 2 uit.   

 
 

8. Gesprekken parkeren 
 
Omschrijving 
 
In plaats van de wachtstand, kunt u een gesprek met een externe beller op een 
parkeernummer laten wachten. Deze nummers zijn voor alle toestellen 
toegankelijk. 
 
Uitvoering 
 
Terwijl u verbonden bent met een netlijn: 
 

1. Druk op de FLASH toets. (het haakcontact) 
2. Kies een parkeernummer. 
3. Hang op. 

 
De parkeernummers zijn 601 – 619 
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9. Bericht achterlaten 
 
Omschrijving 
 
Wanneer men een toestel aan kiest die bezet is of niet antwoord kunt u een call 
back bericht achterlaten op dat toestel. Op een enkelvoudig toestel kunnen vijf 
berichten achter gelaten worden. 
 
Uitvoering 
 
Het achterlaten van een bericht: 
 

1. Kies het toestelnummer. 
2. Bij geen gehoor of bezettoon druk op de FLASH toets (het haakcontact). 
3. Kies 5 5 6. 
4. Leg de hoorn neer. 

 
 

10. Niet storen (Do Not Disturb) 
 

Omschrijving 
 
Een enkelvoudig toestel kan DND activeren. Wanneer een toestel in DND staat is 
dit toestel zowel intern als extern niet bereikbaar. 
 
Uitvoering 
 
Het activeren van DND: 

1. Neem de hoorn op. 
2. Kies 5 5 3. 
3. Leg de hoorn neer. 

 
Het opheffen van DND: 

1. Neem de hoorn op. 
2. Kies 5 5 3 of 5 5 9. 
3. Leg de hoorn neer. 

 
 

11. Herhalen laatst gekozen nummer 
 
Omschrijving 
 
Het laatst gekozen externe nummer wordt bewaard. U kunt dit nummer eenvoudig 
herhalen. 
 
Uitvoering 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Kies 5 5 2. 
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12. Conferentie / wisselgesprek  
 
Omschrijving 
 
Met deze optie kan een gesprek in de wacht gezet worden en met een ander 
toestel een gesprek opzetten. Eventueel kan men daarna in conferentie gaan. 
 
Uitvoering 

 
1. Plaats het gesprek A in de wacht d.m.v. de FLASH toets (het haakcontact), 

u krijgt kiestoon.  
2. Kies een nummer en wacht op verbinding, u hebt nu een tweede gesprek B. 
3. Om gesprek A dat in de wacht staat terug te pakken drukt u op de FLASH 

toets (het haakcontact), gesprek B wordt in de wacht gezet. 
4. Met behulp van de FLASH toets (het haakcontact) kunt u wisselen tussen  

gesprek A en B.  
5. Als u binnen 2 seconde 2x op de FLASH toets drukt heeft u tegelijkertijd 

verbinding gesprek A en B, het zgn. conferentie gesprek is opgebouwd.  
 
 

13. Doorschakelen 
 
Omschrijving 
 
Een enkelvoudig toestel kan een gesprek doorschakelen naar een ander toestel. 
 
Uitvoering 
 
Het activeren van een doorschakeling: 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Kies 5 5 4 
3. Kies het type doorschakeling: (0 –6) 

0 - Volgstand 
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 
4. Kies het nummer waarnaar doorgeschakeld moet worden. 
5. Leg de hoorn neer. 

 
Het opheffen van de doorschakeling: 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Kies 5 5 4 # of 5 5 9. 
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14. Verkorte kiesnummers 
 
Omschrijving        
 

Ieder toestel heeft de beschikking over 20 verkorte kiesnummers die vrij te 
programmeren zijn. Deze 20 verkorte kiesnummers zijn alleen te gebruiken op 
het toestel dat ze geprogrammeerd heeft. Het systeem heeft 800 verkorte 
kiesnummers die voor ieder toestel beschikbaar zijn. 

 
Uitvoering 
 
Het bewaren van verkorte kiesnummers op toestelniveau: 

1. Neem de hoorn op. 
2. Kies 5 5 5. 
3. Kies een verkort kiesnummer geheugenplaats. (000 - 099) 
4. Kies het telefoonnummer dat u wilt bewaren. 
5. Druk op de FLASH toets (het haakcontact), bevestigingstoon is hoorbaar. 
6. Hang op. 

 
Het gebruiken van een verkort kiesnummers op toestelniveau: 
 

1. Neem de hoorn op 
2. Kies  5 5 8. 
3. Kies een verkort kiesnummer. (000 - 099) 
4. Het telefoonnummer wordt gekozen. 

 
Het gebruiken van systeem verkorte kiesnummers: 
 

1. Neem de hoorn op 
2. Kies 5 5 8. 
3. Kies een systeem verkorte kiesnummer. (2.000-4.999) 
4. Het telefoonnummer wordt gekozen. 

 
Het wissen van verkorte kiesnummers op toestelniveau: 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Kies 5 5 5. 
3. Kies een verkort kiesnummer geheugenplaats. (000 - 099) 
4. Druk op de FLASH toets (het haakcontact), bevestigingstoon is hoorbaar. 
5. Hang op. 
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15. Standaard boodschappen 
 
Omschrijving 
 
U kunt een standaardboodschap in het display zetten van een toestel dat uw 
toestel belt. 
 
Uitvoering 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Kies 7 7. 
3. Kies het nummer van de gewenste boodschap. (met datum, tijd of nummer) 

0 1  LUNCH/TERUG OM HH:MM 
0 2  OP 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 : XXXXX 
0 7  BEREIKBAAR OP TOESTEL XXXX 
0 8  IN VERGADERING/TERUG OM (HH:MM) 
0 9  THUIS BEREIKBAAR 
1 0  BEREIKBAAR VIA OMROEP 

4. Druk op de FLASH toets. (het haakcontact) 
5. Hang op. 

 
 
Het opheffen van de boodschap: 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Kies 3 7 7 en #. 
3. Hang op. 
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16. Het programmeren van een naam 
 
Omschrijving 
 
Het is mogelijk om in een enkelvoudig toestel een naam te programmeren, als men 
dan naar een systeemtoestel met display belt ziet men niet het toestelnummer 
maar de naam in het display verschijnen. 
  
Uitvoering 
 
Programmeren van een naam in een enkelvoudig toestel: 
 

1. Neem de hoorn op. 
2. Kies 5 6 3, bevestigingstoon is hoorbaar. 
3. Kies 7 4.  
4. Toets nu uw naam in volgens onderstaande tabel. 
5. Druk op de FLASH toets. (het haakcontact) 

 
Tabel 1: 
 
A  2 1 B  2 2 C  2 3 D  3 1 E  3 2 
F  3 3 G  4 1 H  4 2 I  4 3 J  5 1 
K   5 2 L  5 3  M  6 1 N  6 2 O  6 3 
P  7 1 Q  7  R  7 2 S  7 3 T  8 1 
U  8 2 V  8 3 W  9 1 X  9 2 Y  9 3 
Z  9 # .  1 3 ,   3 :   2 spatie   1 
0   0 0 1  1 0 2  2 0 3  3 0 4  4 0 
5  5 0  6  6 0  7  7 0 8   8 0 9  9 0 
 
 
 


