
Het digitale systeemtoestel d282 is speciaal voor de Vox
DaVo ontworpen. Het toestel is volledig handsfree en
beschikt over diverse mogelijkheden. Door middel van 6
vaste functietoetsen kunnen de meest gebruikte functies
eenvoudig en snel worden gebruikt.     

Vaste functietoetsen 
De betekenis van de symbolen is als volgt: 

BBEERRIICCHHTT voor voicemail/gemiste oproepen 

MMIICCRROOFFOOOONN voor in-/uitschakelen mute 

HHEERRHHAAAALL voor de laatste 10 oproepen 

LLIIJJNN voor een buitenlijn 

LLUUIIDDSSPPRREEKKEERR voor hands-free 

WWAACCHHTT ten behoeve van doorverbinden   

LED indicaties
Iedere functietoets beschikt over een rroooodd en een ggrrooeenn
ledje. Het groene ledje is van toepassing op het eigen
toestel. Het rode ledje geldt voor de overige toestellen.
De betekenis is dan als volgt: in gesprek is “aan”, bellen is
“knipperen” en geparkeerde gesprekken of in de wacht is
“langzaam knipperen”. 

Een externe oproep maken
• Neem de hoorn op of druk op de                  toets 
• U hoort interne kiestoon 
• Druk de                   lijntoets of een          voor een buitenlijn
• U hoort externe kiestoon 
• Kies het telefoonnummer 

Een interne oproep maken 
• Neem de hoorn op of druk op de                  ttoets 
• U hoort interne kiestoon 
• Kies het telefoonnummer 

Een nummer herhalen
De d282 bewaart de laatste 5 gemaakte oproepen.
• Druk op de herhaaltoets                 voor het 

laatstgekozen nummer 
of 

• Druk meerdere malen op de herhaaltoets                  
om één van de laatste 5 gekozen nummers te selecteren.

• Duk op de                  toets of neem de hoorn op. 

Een nummer kiezen uit het telefoonboek
• Pak de hoorn op of druk op de                   toets 
• U hoort interne kiesoon 
• Druk          ttooeeggaannggssccooddee  ((44000000  --44119999)) voor het 

algemene telefoonboek 
of 

• Druk          ttooeeggaannggssccooddee  ((880000  --  884499)) voor het 
persoonlijke telefoonboek 

Een oproep beantwoorden
Druk op de                  toets of neem de hoorn op. 

Een tweede oproep beantwoorden
• Druk tijdens de pieptonen de functietoets                  

om het eerste gesprek in de wacht te zetten. 
• De tweede oproep is nu beantwoord. 

OOppmmeerrkkiinngg:: Het is ook mogelijk om de eerste oproep te
beëindigen. Het toestel zal dan voor de 2e oproep 
signaleren. 

Een oproep in de wacht zetten 
• Druk op de                  (wacht) toets.

Een oproep uit de wacht halen 
• Druk nogmaals op de                  (wacht) toets.

Een gesprek doorverbinden
• Druk tijdens het gesprek op de                  (wacht)

toets om het gesprek in de wacht te zetten
• Kies het (externe) telefoonnummer 
• Leg de hoorn direct neer om “zonder aankondiging”

door te verbinden. 
of 

• Wacht tot is opgenomen om “met aankondiging“
door te verbinden. 

Een gesprek doorverbinden met VoiceMail 
• Als het toestel overgaat of het toestel is in gesprek 

kies dan  
• Leg vervolgens de hoorn neer. 

Omroepen
Een systeemtoestel omroepen - 
• Pak de hoorn op 
• U hoort interne kiestoon 
• Kies  
• Kies het interne toestelnummer 

De omroepinstallatie en de toestellen omroepen - 
• Pak de hoorn op 
• U hoort interne kiestoon 
• Kies  

De omroepinstallatie omroepen - 
• Pak de hoorn op 
• U hoort interne kiestoon 
• Kies

Een omroep beantwoorden - 
* Pak de hoorn op 
* U hoort interne kiestoon 
* Kies

Conferentie
Een conferentie met drie personen kan op de volgende
manier worden opgezet. 
• Zet het eerste gesprek in de wacht 
• U hoort interne kiestoon 
• Zet het twee gesprek op 
• Zet het tweede gesprek in de wacht 
• Kies tijdens interne kiestoon  

De deurtelefoon beantwoorden
• Neem de hoorn op of druk op de                  toets 

De deur openen
• Neem de hoorn op of druk op de                   toets 
• U hoort interne kiestoon 
• Kies  
• De deur wordt geopend 

Voice Mail Menu
• Druk op de                  (bericht) toets 

Volg de teksten om de berichten e.d. te beheren. 

Nieuwe VoiceMail berichten -
Het                   (bericht) ledje knippert en op het display is
te lezen hoeveel berichten er zijn. 
• Druk op de                  (bericht) toets 
• U kunt nu nieuwe berichten beluisteren 

Volg de teksten om de berichten e.d. te beheren. 

Externe toegang tot VoiceMail –
Het is mogelijk om op afstand toegang te krijgen tot uw
VoiceMailbox. Het toestel moet dan wel zijn
doorgeschakeld naar VoiceMail of de Automatische
Telefoniste moet zijn ingeschakeld. Verder moet er ter
beveiliging een pincode zijn ingesteld.
• Kies uw persoonlijke telefoonnummer. 
• Druk tijdens de VoiceMail begroeting

op het hekje  
• Geef uw ppiinnccooddee in. 

Memo inspreken
Het is mogelijk om op uw eigen toestel of een toestel van
een collega, een memo in te spreken.
• Kies                           gevolgd door het (eigen) 

toestelnummer en spreek een memo in.

Call Pick-Up
Een signalerende oproep op een ander toestel kan op de
volgende manier worden beantwoord - 

• Neem de hoorn op of druk op de                  toets 
• U hoort interne kiestoon 
• Kies 
• Kies het toestelnummer waar de oproep op signaleert 
• U bent nu verbonden. 

Universele call pickup - 
• Neem de hoorn op of druk op de                  toets 
• U hoort interne kiestoon 
• Kies  
• U bent nu verbonden met de “langst wachtende

signalerende oproep”. 

Een gesprek parkeren 
• Druk op                  (wacht) om het gesprek in de 

wacht  te plaatsen 
• U hoort interne kiestoon 
• Druk 
• Leg de hoorn neer 

Een geparkeerd gesprek oppakken
Als het toestel dat geparkeerd heeft bekend is -
• Neem de hoorn op of druk op de                  toets 
• U hoort interne kiestoon 
• Kies  
• Kies het toestelnummer dat geparkeerd heeft 
• U bent nu verbonden 

Als de lijn waarop geparkeerd is bekend is - 
• Neem de hoorn op of druk op de                  toets 
• U hoort interne kiestoon 
• Kies  
• Kies de buitenlijn - 01 voor lijn 1 
• U bent nu verbonden 

Niet storen aanzetten
• Neem de hoorn op of druk op de                  toets 
• U hoort interne kiestoon 
• Kies 

Niet storen uitzetten
• Neem de hoorn op of druk op de                  toets 
• U hoort interne kiestoon 
• Kies 
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Volgstand
Om de directe volgstand in te schakelen -
• Neem de hoorn op of druk op de                    toets 
• U hoort interne kiestoon
• Kies 
• Kies het ttooeesstteellnnuummmmeerr
• Kies 
• Op het display verschijnt de doorschakeling

Om de directe volgstand uit te schakelen -
• Neem de hoorn op of druk op de                  toets 
• U hoort onderbroken kiestoon
• Kies 
• Op het display verdwijnt de doorschakeling

Voor andere doorschakelingen kunnen de onderstaande
codes worden gebruikt –

Direct doorschakelen 
Naar een toestel             ttsstt  nnrr  
Naar VoiceMail  
Naar een extern nr                                      nnuummmmeerr
Opheffen

Doorschakelen bij geen antwoord
Naar een toestel ttsstt  nnrr
Naar VoiceMail
Naar een extern nr nnuummmmeerr
Opheffen

Doorschakelen bij bezet
Naar een toestel ttsstt  nnrr
Naar VoiceMail
Opheffen

Nieuwe invoer in het persoonlijk
adresboek
• Neem de hoorn op of druk op de                   toets 
• U hoort interne kiestoon
• Kies               ccooddee  ((880000  ––  884499))
• Kies het eexxtteerrnnee  nnuummmmeerr (maximaal 22 cijfers)
• Druk op het hekje
OOppmmeerrkkiinngg:: De nul (0) voor de buitenlijn wordt
automatisch toegevoegd.

Invoer wissen uit het persoonlijk
telefoonboek
• Neem de hoorn op of druk op de                   toets 
• U hoort interne kiestoon
• Kies         ((880000  ––  884499))

Dag- en nachtstand wisselen
• Neem de hoorn op of druk op de                   toets 
• U hoort interne kiestoon
• Kies 
• Geef de code in: 

1 = dag
2 = nacht etc.

• Druk op het hekje

Nummerweergave inschakelen
• Neem de hoorn op of druk op de                   toets 
• U hoort interne kiestoon
• Kies 

Nummerweergave uitschakelen
• Neem de hoorn op of druk op de                   toets 
• U hoort interne kiestoon
• Kies 

Contrast display aanpassen
• Neem de hoorn op of druk op de                   toets 
• U hoort interne kiestoon
• Kies 
• Geef het ppeerrcceennttaaggee op (0 – 100)
• Druk op het hekje 

Volume signaal instellen
• Kies                                     ppeerrcceennttaaggee

Volume speaker instellen
• Kies                                      ppeerrcceennttaaggee

volume handset instellen
• Kies                                      ppeerrcceennttaaggee

Back-light Intensiteit instellen
• Kies                                      ppeerrcceennttaaggee

Programmeren vanaf de computer
Als de Vox DaVo is aangesloten aan het computernetwerk,
dan kunt u het volledige toestel (o.a. het telefoonboek)
vanaf de pc met een browser (bv Internet Explorer)
programmeren.

Belangrijke faciliteiten
FFaacciilliitteeiitt CCooddee
Buitenlijn 0
Specifieke buitenlijn *91 tot *98
Terugbellen bij bezet (intern) 5
Persoonlijk adresboek *800 tot *849
Algemeen adresboek *4000 tot *4199
Parkeren *74
Geparkeerd gesprek pakken *75(tst nr)
Universele Call Pick-up *710
Directe Call Pick-up *71(tst nr)
Directe Call Pick-off *71(tst nr)
Conferentie *73
Omroepen naar toestel *77(tst nr)
Omroepen naar installatie *77#
Universele omroep *77*
Universele omroep antw. *76*
Groep bellen (Groepsnummer)
Afmelden groep #62*grp nr#
Aanmelden groep *62*grp nr#
Deur openen *78

VoiceMailbox *99
Uitbreken VoiceMail
begroeting *(tst nr)
Doorgaan naar einde 
VoiceMail bericht 0
VoiceMail direct #99(tst nr)
VoiceMail direct zonder
begroeting #98(tst nr)
Naar VoiceMail tijdens 
vrijtoon of bezet #99

Programmeringen

Alles direct doorschakelen
naar een toestelnummer *21*(tst nr) #
naar voicemail *21**99#
naar een extern nummer *210*( nummer ) #
doorschakeling wissen #21#

Doorschakelen geen antw.
naar een toestelnummer *61* (tst nr) #
naar voicemail *61**99#
naar een extern nummer *610*( nummer) #
doorschakeling wissen #61#

Doorschakelen bij bezet
naar een toestelnummer *67*( tst nr) #
naar voicemail *67**99#
doorschakeling wissen #67#

Niet storen *62#
Niet storen opheffen #62#

Nummerweergave uit *30#
Nummerweergave aan *31#

PIN Code programmeren *70**PIN*PIN#
PIN Code wissen *70*PIN#

Privé Telefoonboek
Nieuwe invoer **(Index Code)*(Tel

nummer)#
Invoer wissen #(Index Code)#

Dag-/Nachtstand wijzigen *07*( mode) #
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Kijk voor een uitgebreide toestelhandleiding op de
CD-ROM, KPN.com of neem contact op met
GebruikService van KPN via 0900 2020537 (60cpm).


