
Van toepassing op �rmware versie V40 of hoger 

 IP DECT Telefoon
               W52P & W52H

Quick Start Handleiding



De volgende onderdelen zijn ingesloten in de verpakking (W52P). Indien 
een onderdeel niet aanwezig is, neem dan contact op met uw leverancier.

Inhoud verpakking 

1. Sluit de ethernet kabel en de voedingsadapter aan zoals hieronder staat 
    afgebeeld:

 
  

De IP Telefoon aansluiten

       Basisstation Oplaadstation

Riem Clip

   Handset

a.  Voedingsadapter optie

Ethernet kabel

De volgende onderdelen zijn ingesloten in de verpakking (W52H). Indien 
een onderdeel niet aanwezig is, neem dan contact op met uw leverancier.

Oplaadstation Voedingsadapter Twee oplaadbare
      batterijen

Riem Clip

Twee oplaadbare
     batterijen

   Handset

Twee voedingsadapter

(Optioneel)
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Quick Start Handleiding



2. Sluit de oplaadstation aan zoals afgebeeld:

3. Plaats de batterijen in de handset zoals afgebeeld:

4. Plaats het toestel op het oplaadstation zoals afgebeeld:

 
          

b.  PoE (Power over Ethernet) optie

IEEE 802.3af compliant
     PoE Hub/Switch
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Let op: De status van het laden van de handset wordt rechtsboven in het display getoond.  



Netwerk Instellingen

Uw telefoon instellen

DHCP: Standaard, het toestel probeert een DHCP server te benaderen in het netwerk voor het 
verkrijgen van de juiste netwerk instellingen, b.v., IP adres, subnet mask, gateway adres 
en DNS adres.

           
           
Static: Als het toestel geen contact kan maken met de DHCP server, dan dient het IP-adres, 

subnet mask, gateway adres, primaire DNS-adres en secondaire DNS-adres handmatig 
te worden ingesteld.

 
           

De netwerkinstellingen van het basisstation kan op de volgende manieren worden ingesteld:
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Handmatig instellen van de netwerk parameters van het basisstation:  

1. Druk op de toets OK om naar het hoofdmenu te gaan, kies Instellingen->Systeem->
    Netwerk.

 

 

3. Selecteer het gewenste type IP Address Type.
2. Voer het wachtwoord in (default: 0000), en druk dan op de toets Ok.    

    4. Voer de gewenste wijzigen door.

Let op: Verkeerde netwerk instellingen kan resulteren tot geen toegang tot het toestel en kan invloed hebben op de 
prestaties van het netwerk. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.
 

Sneltoetsen

De handset in de W52P verpakking is geregistreerd aan het basisstation. Interne handset 
nummer en displaynaam worden getoond in de standbystand op het scherm. Als de handset
niet is aangemeld, volg dan de volgende stappen om het handmatig aan te melden: 

Registreren van de handset

De sneltoetsen helpen sneller bepaalde functies te benaderen zonder daarvoor het menu te hoeven
raadplegen. De volgende toetsen zijn gede�neerd aan functies die het meest worden gebruikt op de
handset. De toetsen kunnen vanuit de standby stand worden gebruikt: 

Druk op de toets                   om het logboek te bekijken

Druk op de toets                     om de status van het account te bekijken. 

 Druk op de toets           om een interne oproep te plaatsen. 

Druk op de toets       om het volume van de beltoon te verlagen.

5. Druk op de toets Bewaar om de instellingen te bewaren.  

Druk op de toets   om naar de telefoonboek te gaan. 

Druk op de toets        om het volume van de beltoon te verhogen.

Als het LCD scherm op de handset toont “Zoekt basis”, houd dan de toets          op   
het basisstation ingedrukt tot de registratie LED knippert. Druk op de toets OK om naar het menu 
te gaan, kies dan Instellingen->Aanmelden->Handset aanmelden om de handset aan te melden.

Als het LCD scherm op de handset toont “Druk 2 seconden op basis toets druk dan op OK”,  houd 
dan de toets           op het basisstation ingedrukgt to de registratie LED knippert. Druk op de toets OK 
op de handset.            

 

       



Basis gebruik

Handset aan- en uitschakelen
Om de handset in te schakelen, voer een van de handelingen uit:

 

Plaats de handset op het oplaadstation, de handset wordt automatisch ingeschakeld. 

Handset uitschakelen:

Toesblokkering in- of uitschakelen

Handset Instellingen
Handset naam 

1. Druk vanuit de ruststand op de toets OK , selecteer Instellingen->Handset Naam.  

3. Druk op Ok om de instellingen te bewaren. 

Oproepmelodie

4. Druk op de toets Bewaar om de instellingen te bewaren. 

 

 

Oproepsignaal tijdelijk uitschakelen

Telefoonboek
Contactpersonen toevoegen:

1. Druk op de toets OK voor het hoofdmenu en selecteer Lijst. 

3. Voer de gewenst naam, vast en/of mobiele nummer in.  
2. Druk op de toets Options en selecteer Nieuw Contact.   

4. Druk op de toets Bewaar om de contactgegevens op te slaan.

Een contactpersoon aanpassen:
1. Druk op de toets OK voor het hoofdmenu en selecteer Lijst.  

Druk op de toets       of       in de ruststand om het volume van de oproepmelodie aan te passen.

Volume Instellen
Druk op de toets        of       tijdens het gesprek om het spreekvolume aan te passen. 

3. Druk op de toets      of      om de gewenste oproepmoldie te selecteren. 

2. Druk op de toets          of          om de gewenste ingaven te selecteren.               

Druk op de toets           om de handset in te schakelen.

Druk lang op de toets           om de handset uit te schakelen.

Druk lang op de toets             om het oproepsignaal tijdelijk uit te schakelen. 

Druk lang op de toets            om de toetsblokkering in te schakelen. 

Druk lang op de toets             om het oproepsignaal in te schakelen. 

Druk lang op de toets            om de toetsblokkering uit te schakelen.

  

Naam van de handset instellen:
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2. Druk op de toets      of          om het gewenste account of Intercom te selecteren.  

2. Geef in het invoerveld de nieuwe naam in.  

1. Druk op de toets OK om naar het hoofdmenu te gaan, selecteer Instellingen->Audio->Oproepmelodie
    ->Melodieen.

       

         

         
         

      
      

          

       



3. Druk op de toets Optie en selecteer Wijzig en druk op Ok. 
4. Voer de gewenst naam, vast en/of mobiele nummer in.

5. Druk op de toets Bewaar om de wijzigingen door te voeren. 

Een contactpersoon verwijderen:
1. Druk op de toets OK voor het hoofdmenu en selecteer Lijst.   

3. Druk op de toets Optie en selecteer Wis om de contactpersoon te verwijderen.

Basis functies
Een oproep starten

Een oproep starten vanuit het telefoonboek:   

Een oproep starten vanuit het logboek:

 

Sneltoets instellen:
1. Druk op de toets OK voor het hoofdmenu, selecteer Instellingen->Telefonie->Snelkiezen. 

 

    
     

1. Druk op de toets Logboek, en selecteer de gewenste lijst.    

Direct een oproep starten:

Een oproep starten met de snelkies toetsen: 
 Druk lang op de gewenste snelkiestoets [2-9] om het nummer te kiezen dat aan de toets is toegewezen. 

Inkomende oproep beantwoorden
Een inkomende oproep kan worden beantwoord op de volgende manieren: 

Druk op de toets Opnemen.  

Gesprek beëindigen: 

2. Druk op de toets          of          om de gewenste ingaven te selecteren.       

2. Druk op de toets          of          om de gewenste sneltoets te selecteren en druk op de toets Toewijz.  

1. Druk op de toets          als de handset in de ruststand is. 

Druk op de toets           . 

Let op: Een oproep kan worden afgewezen door op de toets Stil te drukken of door op de toets          te drukken.

 Wanneer de handset in de ruststand is, kies het gewenste nummer en druk op           .          

2. Druk op de toets          of           om de gewenste contact te selecteren en druk op de toets           .                     
Een recent gekozen nummer opnieuw kiezen: 
1. Druk op de toets            als de handset in de ruststand is.

2. Druk op de toets           of           om de gewenste contact te selecteren en druk op de toets            .        

Druk op de toets .
Druk op de toets   . 

 3. Druk op de toets          of          om het gewenste contact te selecteren en druk op Ok.       

Indien er een vast- en mobiele nummer aanwezig is, gebruik de toets          of           om het gewenste   
nummer selecteren en druk op toets Ok.

     Indien er een vast- en mobiele nummer aanwezig is, gebruik de toets          of           om het gewenste    
     nummer selecteren en druk op toets          .
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2. Druk op de toets          of          om de gewenste contactpersoon te selecteren en druk op          . 

        

        

              
              

       
                     

        

       

      
        

       

       



Wachtstand
Een gesprek in de wacht zetten:

Om het gesprek uit de wachtstand te halen zijn er de volgende mogelijkheden: 

Indien er een gesprek actief is, druk op de toets Terug. 

Druk op de toets Optie tijdens het gesprek en selecteer Wacht.   

Indien er twee gesprekken in de wacht staan, druk op de toets Terug  om het huidige gesprek te 
vervolgen, druk op Makelen om tussen de twee gesprekken te schakelen. 

 
  

Direct doorverbinden:

Aangekondigd doorverbinden:

Omleiden/Doorschakelen

Onaangekondigd doorverbinden: 

Doorverbinden
Een gesprek kan op de volgende manieren doorverbinden: 

1. Druk op de toets            tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wacht geplaatst.

1. Druk op de toets             tijdens het gesprek. Het gepsrek wordt in de wacht geplaatst.

1. Druk op de toets             tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wacht geplaatst.
2. Geef het nummer om aan wie u het gesprek wilt doorverbinden.

Inkomende oproep omleiding/doorschakelen:

Altijd----Inkomende oproepen zullen direct worden omgeleid.
Bezet----Inkomende oproepen zullen worden omgeleid als de lijn bezet is. 
Geen Antwoord----Inkomende oproepen zullen worden omgeleid nadat de ingestelde 
vertragingstijd is vertreken.

        

1. Druk vanuit de ruststand op de toets OK, selecteer Gesprek opties->Doorschakelen.   

 

5. Geef het bestemmingsnummer in wanneer u kiest voor Geen antwoord , geef ook de gewenste 
     vertragingstijd in. 
6. Druk op de toets Bewaar om de instellingen te bewaren.

2. Geef het nummer om aan wie u het gesprek wilt doorverbinden. 

 

3. Druk op de toets Doorv om het gesprek onaangekondigd door te verbinden.

2. Geef het nummer om aan wie u het gesprek wilt doorverbinden.

4. Nadat het gesprek is aangekondigd, verbreek dan de verbinding.

4. Gebruik de navigatie toets om de status van de omleiding in te stellen. 

Mute in- en uitschakelen

Druk op de toets    tijdens het gesprek om de microfoon weer in te schakelen. 
Druk op de toets    tijdens het gesprek om de microfoon tijdelijk uit te schakelen. 

2. Gebruik de toets          of           om de gewenste account te selecteren. Druk op de toets OK. 

3. Gebruik de toets          of           om de gewenste omleiding te kiezen en druk op de toets OK.
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4. Zodra de overgangstoon hoorbaar is, verbreek dan de verbinding.
3. Druk op de toets             . 

3. Druk op de toets           .        
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