
 

                                                            

Handleiding De HiPath 4000       

Toetsen digitale  telefoon (VOIP) 

 

Toets Functie van de toets 
 

 
Volume zachter en contrast lichter instellen 

  
Luidspreker in-/uitschakelen  

  Volume harder en contrast donkerder instellen 

  
Mailbox openen: terugbelverzoeken en 
voicemailberichten 

  Servicemenu openen  

  Menu openen en naar boven bladeren in menu 

  Actie uitvoeren 

  Menu openen en naar beneden bladeren in menu 

 

In- en uitloggen 

Inloggen  

Stap 1 Laat de hoorn op de haak en toets *00 

Stap 2 Toets de laatste 5 cijfers van uw flexnummer 

in en sluit af met # 

Stap 3 Toets nogmaals de laatste 5 cijfers in en sluit 

af met # 

Uitloggen Laat de hoorn op de haak en toets #00 

in 
 



Vaste doorschakeling  verkorte toets 

Stap 1 Druk bij nr. 7 op de toets rechtsonder 

Stap 2 Uw flexnummer is nu doorschakeld 

Stap 3 Brand het lampje? Dan is de doorschakeling actief 

Stap 4 Druk nogmaals op de toets om de doorschakeling op 

te heffen. U bent weer bereikbaar op uw toestel 

 

Doorschakelen/doorschakelen opheffen 

Stap 1 Hoorn op de haak laten liggen 

Stap 2 Open servicemenu  

Stap 3 Kies optie bestemming en toets  

Stap 4 Kies optie omleiding en toets  

Stap 5 Kies optie volg.type omleiding  bestemming 

invoeren en  

Stap 6 Voer telefoonnummer in en toets  
Voor een extra ‘0’ voor een extern nummer in 

Alternatief Hoorn laten liggen, toets *7 flexnummer # 

Opheffing Hoorn laten liggen 

Stap 1 Toets 3x    

Stap 2 Stop bij omleiding uit en toets  

 

Gesprek doorverbinden 

Stap 1 Kies optie ruggespraak (zie display) en toets  (nu 

staat persoon in de wacht) 

Stap 2 Voer het telefoonnummer in en toets  , wacht tot 

ontvanger opneemt en leg hoorn neer 

Stap 3 Geen gehoor? Kies  terug naar wachtende en 

toets  

 

Voicemail inlogprocedure (niet standaard) 

Stap 1 Bel 47070 of buiten VUmc  +3120-4447070 en 
sluit af met # 

Stap 2 Voer je flexnummer in en sluit af met # 

Stap 3 Voer vervolgens weer uw flexnummer in en sluit af 

met # 

Stap 4 Beluister het keuzemenu en maak een keuze 

Snelbericht Tijdelijk wijzigen voicemailbericht (vervalt de 
volgende dag) 

Stap 1 Reguliere inlogprocedure 

Stap 2 Kies in het keuzemenu voor optie 8 

Stap 3 Kies wederom optie 8 en spreek uw bericht in, 
sluit af met # en hang vervolgens op.  

Snelbericht 
deactiveren? 

Direct deactiveren van het snelbericht; kies 
achtereenvolgens na de inlogprocedure voor optie 

8,1,3 en hang vervolgens op. 

 

Voicemailbericht beluisteren (niet standaard) 

Stap 1 Bel 47072 of klik op het brandende lampje op uw 

telefoon (postbustoets) extern: 0204447072 

Stap 2 Toets uw pincode in (uw flexnummer) en sluit af 

met # 

Stap 3 Kies optie 3, beluisteren 

opties Mailbox opties wijzigen, dan keuze 3, password 
wijzigen 

 

Kijk voor meer informatie op: 

http://intranet/afdelingen/thema/TOPwerk/  

uitgebreide handleiding: 

http://intranet/afdelingen/dienst/facilitairbedrijf/Telecom  
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