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LIJST

MET MENU’S
• Bevestig de gemaakte keuze en/of open
het submenu door te drukken op OK.
• U kunt keuzeopties op hetzelfde niveau
oproepen met
of
.
• U keert terug naar het vorige menu met
C.

Druk op de groene toets om de handset in te
schakelen.
Oproepen van het eerste menu of
oproepen van het laatste menu:

• U roept een menu op door met
of
te bladeren in de menu’s, of door het
menunummer direct in te toetsen.
Opmerking: Het invoeren van de cijfers
mag niet te snel gebeuren.

1 TELEFOONBOEK
11 Zoeken
12 Nieuw
13 Wijzigen
14 Wissen
15 Mijn nummer
16 Geheugenruimte
17 Geheugenplaatsen
2 LOGBOEK
21 Ontvangen oproepen
22 Gebelde nummers
23 Alle
24 Gespreksduur
3 GELUIDSSIGNALEN
31 Beltoon
32
33
34
35

Stilfunctie
Alarm
Timer
Pieptonen

5 INSTELLINGEN
51 Programmatoetsen
52 Welkomtekst
53 Taal
54 Spaarstand
55 Contrast
56 Toetsen vergrendelen
57 Datum/tijd
58 Autom. neerleggen
6 BASISSTATION
61 Handset aanmelden

• U sluit het menu met C (lang indrukken).

Handig hulpmiddel om alle telefoonnummers van
correspondenten bij te houden.
Een correspondent zoeken
Een item van een correspondent in het telefoonboek aanmaken
Een gemaakt item in het telefoonboek wijzigen
Een correspondent uit het telefoonboek verwijderen
Het aanmeldingsnummer van de handset
Het aantal gemaakte items in het telefoonboek
Alle items in het telefoonboek gesorteerd op nummer

Blad
10
10
10
10
10
10
10

Ontvangen oproepen en opgebelde nummers raadplegen
Bewaart max. 20 ontvangen oproepen in het geheugen
Bewaart de 20 laatst opgebelde nummers in het geheugen
Lijst met alle ontvangen oproepen en opgebelde nummers
Duur van de laatste oproep

Blad
11
11
11
11

Om beltonen aan te passen
Keuze van belmelodie voor uw handset.
Keuzeopties: kiestoon op de telefoonlijn, tussen 2 handsets of
alarmsignaal.
Te veel lawaai? Schakel het geluid uit!
Gebruik de handset als wekker.
Gebruik de handset als schakelklok.
Toetsbevestigingstoon of waarschuwingstoon wanneer de
batterij bijna leeg is...:

Blad

Uw telefoon aanpassen
Programmeren van veelgebruikte programmafuncties op één

Blad

van de drie toetsen
,
of
.
Stel uw eigen welkomtekst samen
Kies uw taal
Laat de batterij langer meegaan
Verhoog de leesbaarheid van het scherm
Verhinderen dat ongewenst een toets wordt ingedrukt
Altijd de juiste tijd
Zodra de handset op het basisstation wordt gelegd
Uw basisstation beter beheren
De handset aanmelden: automatisch of aangepast
-2-

12
12
12
12
12

13
13
13
13
13
13
13
13
Blad
14
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6 BASISSTATION
62 Opties basisstation

621 Naam basis
622 Prioriteit

63 Basisinstellingen

631 Datum/tijd
632 Tel.lijn

633 Handsets

Uw basisstation beter beheren
Het basisstation aanpassen
Het basisstation een naam geven
Een prioriteit aan het basisstation geven (bij gebruik van
meerdere basisstations)
Het basisstation instellen
De datum en tijd van het basisstation instellen
De telefoonlijn instellen. Keuzeopties:

•
•
•
•
•
•
•

Lijntype (privé of openbaar)
Kiesmethode
Duur doorschakeling (R)
Netnummer om een buitenlijn te kiezen (PABX)
Bepaalde oproepnummers blokkeren
Een tijdlimiet voor uitgaande oproepen kiezen
Kunt u op het scherm de identiteit van de 2e
correspondent lezen

Beheer van handsets. Keuzeopties:
• De code van het basisstation wijzigen

• Een handset op een basisstation aanmelden
• Een handset van een basisstation afmelden

7 VARIA

71 Ruimtebewaking
72 Noodoproep

Met behulp van 2 handsets
Programmeren van een telefoonnummer dat met de groene toets
kan worden opgebeld

Opmerking: Een beschrijving van elk menu vindt u
op de pagina met de overeenkomstige menunaam in
de koptekst. Submenu’s en sub-submenu’s worden
altijd in hoofdletters vermeld, bijvoorbeeld
het menu GELUIDSSIGNALEN:

TIMER (submenu)
INSTELLEN (sub-submenu)

-3-

Blad
15
15
15
15
15

15
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Blad
17
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INSTALLATIE

+

Het basisstation rust op een onderstel dat u op een tafel of
bureau kunt plaatsen (in twee hellingshoeken), of aan de
muur bevestigen.

Verbind de draden en sluit het basisstation aan
op het telefoonnet door middel van de
telefoonkabel. Sluit het netsnoer van het
basisstation aan.
• Wandmontage
Herhaal de hierboven vermelde procedure
(met gemonteerd basisstation). In dit geval is
alleen de meest verticale positie mogelijk.
• Boor vervolgens twee bevestigingsgaten in
de muur, met een tussenafstand van
122 mm:

• Gemonteerd basisstation

+

6

5
2
4

+ gat 1

3

7
1

+
+
+

Onderstel

122 mm

Basisstation

Voer het netsnoer door de vierkante opening
(1) in het onderstel, en steek de connector in
de aansluiting (2) op de achterkant van het
basisstation.
Voer de telefoonkabel door de vierkante
opening (1) in het onderstel, en steek de
connector in de aansluiting (3) op de
achterkant van het basisstation.
Plaats de vier haken (4) op het onderstel in de
vier uitsparingen (5) in het basisstation (zie
bovenstaande tekening), en glijd dit naar
boven tot het vastklikt.

+ gat 2

• Plaats de twee schroefkoppen in de twee
openingen: de eerste bevestigingsschroef
(6) bovenaan op het basisstation, en de
andere (7) gecentreerd op het onderstel.
Opmerking: De bevestigingsschroeven en pluggen
zijn niet meegeleverd.

+

Opmerking: U kunt het onderstel op twee manieren
aan de achterkant van het basisstation bevestigen,
afhankelijk van de gewenste hellingshoek, zoals
hieronder aangegeven (zijaanzicht):
of

Meest verticale positie

Als het basisstation geïnstalleerd is, legt u
de handset neer op het basisstation: het
symbool
met voortgangsindicator
verschijnt en geeft aan dat het snelladen
aan de gang is.

Opmerking: Als de voortgangsindicator stopt, is het
snelladen voltooid. De batterijen worden dan
langzaam opgeladen om ze zo lang mogelijk te laten
meegaan.
Let op! Wanneer u de handset voor het eerst gaat
gebruiken, of als de handset langdurig van het
basisstation of de oplader is verwijderd, dient u deze
volledig op te laden gedurende minstens 12 uur.

Grootste hellingshoek

Tip: Het basisstation gemonteerd op het onderstel, in twee mogelijke hellingshoeken.
Wandmontage is ook mogelijk, in de meest verticale stand.

-4-
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BASISSTATION
Het basisstation van uw draadloze telefoon kan met
maximaal zes handsets worden gebruikt. De
meegeleverde handset is reeds op het basisstation
aangemeld. Met deze module kunt u zowel externe
oproepen als interne oproepen tussen handsets (intercom)
uit voeren.

Opmerking: ëenzelfde handset
basisstations aangemeld worden.

kan

op

4

• Controlelamp (groen):
brandt: netvoeding
knippert: in gesprek
knippert snel: een handset aanmelden
• Lang indrukken: handsets op het basisstation
aanmelden
• Kort indrukken: handsets zoeken

-5-
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HANDSET

Luidspreker

Toets rechtstreekse toegang tot
de diensten van Belgacom
Navigator:
: Bevestigen

Programmeerbare
toetsen
Rode toets:
Neerleggen of Uit:
de handset uitschakelen
(lang indrukken)

: Annuleren of Ruggespraak
: Naar boven verplaatsen
: Naar beneden verplaatsen

Alfanumerieke toetsen:
bij invoer, lang indrukken
op een toets, cijfers
veranderen, daarna
de bijbehorende letters

Ruggespraak of

Groene toets:
Opnemen of het alarmnummer direct
opbellen
of OPROEPHERHALING
(lang indrukken)
of Aan: de handset inschakelen
of handen vrij (gedurende de
Microfoon communicatie)

Beltoon
stilfunctie

Batterijsymbool
Handset of
in gesprek

Timer en/of
alarm
ingeschakeld
Handenvrij

BASIS 1
HANDSET 1
1 JAN

8: 00

Controlelamp handset neergelegd
binnen zendbereik van basisstation
BASIS 1

Naam basisstation

HANDSET 1
Datum/tijd

-6-
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GEBRUIK

VAN DE TELEFOON

Telefoneren in alle vrijheid

Geluidsvolume van de handset regelen

De micro-telefoon is in de fabriek in het Engels
voorgeconfigureerd. Bij de eerste indienststelling, laat
het scherm een vlag zien :

(tijdens de verbinding)

• Om toegang tot het menu keuze van de taal te
krijgen, klik op OK of wacht enkele
ogenblikken; kies een taal met
of
en
daarna OK
Om het Engels te bewaren, klik op C.

Volume
-

t

Opmerking: om de taal op een later tijdstip te
wijzigen, zie TAAL ( 53), op blad 13.

+

Voor zwakker geluid, druk op
toets
.
Voor sterker geluid, druk op
toets
.

Ruggespraak

Aan / Uit

(tijdens de verbinding)

Druk op de toets C als u de correspondent niet
wilt laten meeluisteren.
De icoon
flikkert op het beeldscherm.
Druk op de toets C als u de correspondent
opnieuw wilt laten meeluisteren.

Houd de groene toets lang ingedrukt om de
handset in te schakelen.
Houd de rode toets lang ingedrukt om de
handset uit te schakelen.

Opbellen

Gebruik van de R-toets
(tijdens de verbinding)

Kies het nummer.
Druk op de groene toets en voer een gesprek.

Om de R toets te gebruiken gedurende een
communicatie (bijvoorbeeld voor de diensten
Signaal tweede oproep of gesprek met drie):

Druk op de rode toets om de verbinding te
verbreken (neerleggen).

Oproepen beantwoorden
De telefoon gaat over.
Druk op de groene toets om op te nemen.

R

Druk op de rode om de verbinding te
verbreken (neerleggen).
Handenvrij-functie op de handset inschakelen
(tijdens de verbinding)

Druk op de groene toets.
De icoon
flikkert op het beeldscherm.
Druk op de groene toets om deze functie uit te
schakelen.

-7-

Druk
op
toets
(beeldscherm hiertegenover),
daarna op toets
onder de
letter R drukken.
r
verschijnt
op
het
beeldscherm.
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INTERCOM-FUNCTIES

Als u over meerdere handsets beschikt, kunt u diverse communicatiefuncties
gebruiken
Om deze functies te kunnen gebruiken, moet u nagaan of
alle micro-telefoons inderdaad op de basis staan vermeld
(zie Menu BASISSTATION (Druk
6), op blad 14).

E

t

of

Een andere handset opbellen
Toets het interne nummer van de handset in.

2) U wilt de oproep van een andere handset
aannemen.

Druk op de groene toets en voer een gesprek.

Als u de oproep wilt aannemen, drukt u op de
OK toets.

Druk op de rode toets om de verbinding te
verbreken (neerleggen).

Druk op OK om tussen de correspondenten te
schakelen.

Alle handsets opbellen (paging)

Als u de oproep niet wilt aannemen, drukt u op
de toets C.

Druk op *.

U voert een intern gesprek

Druk op de groene toets en voer een gesprek.

1) U wilt een externe correspondent opbellen, en de
oproep naar hem doorschakelen.

Druk op de rode toets om de verbinding te
verbreken (neerleggen).

E

Alle aangemelde handsets laten bellen
Druk op de knop
(lang drukken).

van het basisstation

Als u de beltonen wilt uitschakelen, drukt u
nogmaals op de knop
van het
basisstation (lang drukken).

of

U voert een extern gesprek

Druk op OK.
Toets het nummer van de correspondent in en
druk op de groene toets.

Druk op de rode toets om de oproep door te
schakelen, of druk op OK om de oproep over
te nemen.

2) U wilt een externe oproep aannemen.

1) U wilt de oproep doorschakelen naar een andere
handset.

E

Druk op de rode toets om de oproep door te
schakelen, of druk op OK om de oproep over
te nemen.

Neem de oproep aan door te drukken op OK.

Druk op OK.

Druk op OK om tussen de correspondenten te
schakelen.

Toets het nummer van de handset in, en druk
op de groene toets. Neem de opgebelde
handset op.

Als u de oproep niet wilt aannemen, drukt u op
de toets C.

Let op! wanneer een gesprek in afwachting werd
geplaatst hoort de correspondent die in wacht
geplaatst werd geen enkel signaal.

Tip: U kunt twee handsets gebruiken voor ruimtebewaking (bijvoorbeeld in een baby- of kinderkamer).
Meer informatie over deze functie vindt u op blad 17.

-8-

LU 23261500-0 B Flamand Twist 317.book Page 9 Jeudi, 27. septembre 2001 10:19 10

DE

SLIMME DIENSTEN VAN BELGACOM

Uw micro-telefoon vereenvoudigt het gebruik van de
ComfortdienstenTM.
Sommige
diensten
zijn
voorgeprogrammeerd in de toets voor rechtstreekse
toegang
. Ze kunnen zonder gesprek toegankelijk
worden (oproep indien bezet...) of tijdens een gesprek
(gesprek met drie, oproepdoorschakeling...)

V bestem Off Desactivering van de oproep met vaste
#53#
bestemming
Ring back Off De dienst Belgacom Ring Back desacti#37#
veren

Toegankelijke functies zonder gesprek

Zonder gesprek, klik op de toets

.

Kies met
of met
de functie die u wilt activeren
uit de volgende lijst en klik op de groene toets om te
activeren:
Luister naar de door uw correspondenten
PhonemailTM
achtergelaten berichten, dankzij het
1230
antwoordapparaat op afstand

1919

Ken de laatste, niet beantwoorde binnengekomen oproep, met de mogelijkheid
dit nummer rechtstreeks opnieuw te bellen

Activering van de onvoorwaardelijke
Drschakel On
oproepdoorschakeling : voer een num*21*
mer van uw keus in en daarna OK

Activering van de weigering van display
Anonieme On van uw nummer voor de eerstkomende
oproep : voer dit nummer in en daarna
*31*
OK
Desactivering van de weigering van disAnonieme Off play van uw nummer voor de eerstko#31*
mende oproep : voer dit nummer in en
daarna OK
Na elke activering of desactivering van de dienst,
wachten op de kiestoon van de bevestiging (snelle
intermitterende kiestoon); daarna ophangen door op de
rode toets te klikken.
Let op! het gebruik van een password is niet mogelijk

Toegankelijke functies in gesprek
In gesprek, klik tweemaal op de toets
(scherm hiernaast), daarna op de

Drschakel Off Desactivering van de onvoorwaardelijke
#21#
oproepdoorschakeling
Activering van de oproepdoorschakeling
Geen antw On
ingeval van geen antwoord : voer een
*61*
nummer van uw keus in en daarna OK
Geen antw
Off
#61#

Desactivering van de oproepdoorschakeling ingeval van geen antwoord

Activering van de oproepdoorschakeling
Als bezet On
ingeval van bezette lijn : voer een num*67*
mer van uw keus in en daarna OK
Als bezet Off Desactivering van de oproepdoorschake#67#
ling ingeval van bezette lijn

toets

onder de icoon klapper.

Kies de functie uit de volgende lijst de u wilt initiëren
en klik op de groene toets om geldig te maken :
De dienst Belgacom Ring Back iniRing back On (R5) tiëren (terugbellen) indien het opgeroepen nummer bezet is
2de opr aanv (R2) Een signaal 2e oproep accepteren
Wisselen (R2)

Wisselen tussen de 1e en 2e correspondenten

gespr met 3 (R3) Een gesprek met 3 tot stand brengen
Doorschakel (R4)

De oproep die loopt naar een ander
nummer van uw keus doorschakelen

2e oproep On
Activering van het signaal 2e oproep
*43#

Opr2 weiger (R0) De 2e oproep negeren

2e oproep Off
Desactivering van het signaal 2e oproep
#43#

Einde gespr1 (R1)

Het lopende gesprek beëindigen en
de 2e oproep nemen

2de opr uitv (R)

De 1e oproep op wachten zetten en
een 2e oproep doen

Activering van de oproep met vaste besV bestem On
temming : voer een dringend nummer
*53*
-9van uw keus in en daarna OK
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MENU TELEFOONBOEK (DRUK t 1)
Hier kunt u maximaal 50 correspondenten beheren

MIJN NUMMER (t 15)

Gebruik van de alfanumerieke toetsen
Als u een alfanumerieke toets lang indrukt, worden de
letters na elkaar weergegeven:

Om het aanmeldingsnummer van uw handset op
het scherm weer te geven.

GEHEUGENRUIMTE (t 16)

• Voorbeeld: Houd de toets 2 lang
ingedrukt om het volgende weer te
geven: 2-A-B-C-a-b-c-2-A-B... Laat de
toets los wanneer de gewenste letter
verschijnt.

NIEUW (

E

Om het aantal ingenomen geheugenplaatsen in
het telefoonboek op het scherm weer te geven (notatie
10/50).

t 12)

GEHEUGENPLAATSEN (t 17)

Een item in het telefoonboek voor een correspondent
aanmaken:

De items gesorteerd in numerieke volgorde oproepen:

Voer de naam in en druk op OK.
Toets het nummer in en druk op OK.

E
of

U kunt een pauze in de nummering inlassen
door te drukken op de toets 0
(lang indrukken: symbool / op het scherm).

WIJZIGEN (t 13)

De items
oproepen:

E
E
of

gesorteerd

in

alfabetische

Een correspondent opbellen
ZOEKEN: (t 11) om een correspondent op te bellen

volgorde

door zijn item in het telefoonboek te selecteren via de
bijbehorende naam:

Druk op
of op
om een item te
selecteren, of typ de eerste letter (lang
indrukken), en druk daarna op OK.

E
of

U kunt het geselecteerde item wijzigen door te
drukken op C en door middel van de
cijfertoetsen.

E

t

(
17) om een
correspondent op te bellen door zijn item in het
telefoonboek te selecteren via het bijbehorende
nummer:

E

Druk op
of op
om een item te
selecteren, of typ de eerste letter (lang
indrukken), en druk daarna op OK.

Tip: Toets het itemnummer in en druk op

Druk op
of op
om een item te
selecteren, of typ de eerste letter (lang
indrukken), en druk daarna op de groene toets.

GEHEUGENPLAATSEN:

WISSEN (t 14)

Items uit het telefoonboek verwijderen:

of

Druk op
of op
om een item te
kiezen, of typ het nummer van de
geheugenplaats (twee cijfers) en druk op OK.
U kunt het geselecteerde item wijzigen door
te drukken op C en door middel van de
cijfertoetsen.

of

Druk op
of op
om een item te
selecteren, of typ het nummer van de
geheugenplaats (twee cijfers) en druk op de
groene toets.

om een nummer uit het telefoonboek snel te kiezen.

- 10 -
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M

ENU LOGBOEK (DRUK t 2)
In het logboek kunt u de ontvangen oproepen of opgebelde nummers raadplegen.
Wissen: het nummer wordt uit het geheugen
gewist,

Het basisstation bewaart alle via de telefoonlijn
ontvangen oproepen in het geheugen, indien u op de
Dienst Display van het Nummer is geabonneerd.
Als de handset aanstaat, worden alle ontvangen
oproepen ook in het geheugen bewaard, alsook de via
deze handset opgebelde nummers.

ONTVANGEN OPROEPEN (

Alle wissen: alle ontvangen oproepen (op het
basisstation en de handset) en de opgebelde
nummers worden uit het geheugen gewist.

t 21)

t 24)

GESPREKSDUUR (

Lijst met de laatste 20 ontvangen oproepen op de
handset (met de nummerweergavedienst).

GEBELDE NUMMERS (

t 22)

Weergave van de gespreksduur van de laatste oproep.

Lijst met de laatste 20 opgebelde nummers voor deze
handset.

t 23)

ALLE (

Lijst met de laatste 20 via de handset ontvangen
oproepen en opgebelde nummers.
Om toegang te krijgen tot de lijst met alle op het
basisstation ontvangen oproepen, indien u op de Dienst
Display van het Nummer is geabonneerd:
Druk op

(het pictogram

verschijnt op

het scherm), en druk daarna op OK.
Na het oproepen van een nummerlijst (behalve van
de oproepen ontvangen op het basisstation):
Selecteer het nummer met
op OK.

of

en druk

Selecteer een optie en druk op OK.
Opbellen: het nummer wordt automatisch
gekozen.
Opslaan: (in het telefoonboek) toets de
bijbehorende naam in en druk op OK.

Tip: houd de groene toets lang ingedrukt (tot het woord LOGBOEK verschijnt) om de laatste
20 oproepen te bereiken (menu ALLE). Selecteer met
of
een van de nummers, en druk op de groene
toets om dit op te bellen.
- 11 -
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M

ENU GELUIDSSIGNALEN (DRUK t 3)
Aanpassen van de beltonen en belmelodieën van uw telefoon

t 34)

BELTOON (t 31)

TIMER (

Om uw handset als schakelklok te gebruiken:

E

Het geluidsvolume en de belmelodie kiezen:

INSTELLEN:

Selecteer externe oproep, interne oproep of
alarm, en druk op OK.
Selecteer de belmelodie met

of

.

TIMERSTATUS: om de timer aan of uit te zetten:

Druk op
om de belmelodie te beluisteren
en druk op OK.
Selecteer met
of
van de belmelodie.

Kies met
OK.

PIEPTONEN (

Aan of

Uit), en druk op

t 35)

TOETSEN: om bij het indrukken van elke toets een
bevestigingstoon weer te geven.
Kies met
OK.

Om de beltoon uit te schakelen:

(

Aan of

Uit) en druk op

BATTERIJ: om tijdens het gesprek al dan niet een
waarschuwingstoon weer te geven wanneer de batterij
bijna leeg is.

Uit) en druk op

ALARM (t 33)

Kies met
OK.

Om uw handset als wekker te gebruiken:

E

Aan of

Om de volgende pieptonen aan of uit te zetten:

STILFUNCTIE (t 32)
(

(

het geluidsvolume

Druk op de toets
om het geluidsvolume
te beluisteren en druk daarna op OK.

Kies met
OK.

Toets de gewenste duur van de schakelklok in
en druk op OK (notatie HH:MM
uren:minuten).

(

Aan of

Uit) en druk op

INSTELLEN:
Voer het gewenste alarmtijdstip in en druk op
OK.

ALARMSTATUS: om het alarm aan of uit te zetten:
Kies met
OK.

(

Aan of

Uit) en druk op

Tip: u kunt de timer gebruiken om de kooktijd bij te houden of de duur van een afspraak te meten…

- 12 -
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MENU INSTELLINGEN (DRUK

t

5)

Hier kunt u de telefooninstellingen aanpassen.

PROGRAMMATOETSEN (t 51)

CONTRAST (t 55)

Een functie opnieuw programmeren op de toetsen
,
,
:
Kies een toets
,
en druk op OK:
Kies met

•
•
•
•
•

of

Wijzig het contrast met
OK.

met

Om het toetsenbord in te schakelen of uit te schakelen
als dit één minuut niet wordt gebruikt:

Tel-boek (Telefoonboek), directe toegang
Stilfunctie
Terugbellen
Intercom
Diensten

Kies met
OK.

WELKOMTEKST (t 52)

E
E

Voer het nieuwe bericht in, en druk op OK.

TAAL (t 53)
Om de taal te kiezen voor visualisatie op het
beeldscherm van de telefoon :

SPAARSTAND (t 54)

(

Aan of

,

Voer de gewenste datum in en druk op OK
(notatie DD/MM/JJ;
dag/maand/jaar).

Om de verbinding automatisch te verbreken wanneer de
handset na het gesprek op het basisstation wordt
neergelegd:

Uit), en druk op

of

DATUM/TIJD (t 57)
Voer de gewenste tijd in, en druk op OK
(notatie: HH:MM;
uur:minuten).

AUTOM. NEERLEGGEN (t 58)

Kies met
OK.

Als u het scherm opnieuw wilt inschakelen, drukt u op de groene toets.

Tip: druk op een toets

Uit) en druk op

Opmerking: de datum en de tijd worden
weergegeven onderaan op het stand-byscherm van de
telefoon .

en druk op OK:

Verlengt de levensduur van de batterij: door het scherm
uit te schakelen als dit niet gebruikt wordt.
Kies met
OK.

Aan of

Opmerking: u kunt nog altijd de alarmnummers
100, 101, 112 opbellen.

Wis het oude bericht met C.

of

(

Als u het toetsenbord opnieuw wilt
inschakelen, drukt u op de toets * en daarna op
OK.

Om de welkomtekst aan te passen die bij het
inschakelen tijdelijk op het scherm verschijnt:

Kies een taal

en druk op

TOETSEN VERGRENDELEN (t 56)

of

en druk op OK:

of

of

(

Aan of

Uit) en druk op

om een geprogrammeerde functie direct op te roepen.

- 13 -
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MENU BASISSTATION (DRUK t 6)

Hier kunt u een of meer handsets op het basisstation aanmelden en het basisstation aanpassen
De handset is reeds bij levering op het basisstation
aangemeld. Op het stand-byscherm van de handset
verschijnt:

BASISSTATION ZOEKEN verschijnt op het
scherm.

• BASIS 1, naam van het basisstation,
• HANDSET 1, aanmeldingsnummer van de
handset.

Druk op de toets
(lang drukken).

Kies met
of
het gewenste nummer
voor de handset en druk op OK.

Indien nodig kunt u andere handsets op het basisstation
aanmelden.

AANGEMELD verschijnt
scherm.

HANDSET AANMELDEN / AUTOMATISCH
(t 611)

op

het

Via dit menu kunt u voor een andere handset die al op
het basisstation is aangemeld, het basisstation in de
modus "Handset zoeken", plaatsen (naast het menu
AANMELDEN, vanaf de handset die u wilt
aanmelden).

van het basisstation

Heeft dezelfde uitwerking als het drukken op
de toets
op het basisstation (lang
drukken).

AANGEMELD
en
HANDSET 1
verschijnen
achtereenvolgens op het scherm van de handset.

Opmerking: automatisch aanmelden is alleen
mogelijk als de code van het basisstation gelijk is aan
0000.

BASISINSTELLINGEN / HANDSETS /
CODE WIJZ. (t 6331)

HANDSET AANMELDEN / AANGEPAST
(t 612)

Om de code van het basisstation aan te passen en zo te
verhinderen dat handsets zonder uw toestemming
worden aan- of afgemeld:

E
E

Om een handset in de volgende gevallen aan te melden:

• de code van het basisstation is aangepast en
verschilt van 0000,
• u beschikt over meerdere basisstations,
• u wilt een naam voor uw basisstation kiezen
(deze naam wordt voortdurend weergegeven
op de eerste regel van het welkomstscherm),
• u wilt het aanmeldingsnummer van de
handset kiezen.

E
E
E

even

BASISINSTELLINGEN / HANDSETS /
AANMELDEN (t 6332)

Om een handset automatisch aan te melden (nummer en
naam van het basisstation worden automatisch
toegewezen):
BASISSTATION ZOEKEN verschijnt op het
beeldscherm van de telefoon.
Druk op de toets
(lang drukken).

van het basisstation

Voer de oude code van het basisstation in
(standaardinstelling: 0000), en druk op OK.
Voer de nieuwe code van het basisstation in en
druk op OK (twee keer).

BASISINSTELLINGEN / HANDSETS
/ AFMELDEN (t 6333)

E

Kies met
of
het gewenste nummer
voor het basisstation, en druk op OK.

Om een handset af te melden van het basisstation:

Wis de oude naam van het basisstation.

Voer de code van het basisstation in
(standaardinstelling: 0000)

Voer de nieuwe naam in en druk vervolgens op
OK.

Kies met
of
het nummer van de
handset die u wilt verwijderen, en druk op
OK.

Voer de code van het basisstation in
(standaardinstelling: 0000)

AANMELDEN AUB verschijnt op het standbyscherm van de afgemelde handset.
- 14 -
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OPTIES BASISSTATION /
PRIORITEIT(t 622)

OPTIES BASISSTATION / NAAM BASIS
(t 621)

Als u meerdere basisstations met een overlappend
zendbereik gebruikt, kunt u aan een bepaald basisstation
een prioriteit toekennen.

Om de naam van het basisstation te kiezen:
Kies met
of
het basisstation waarvan u
de naam wilt wijzigen

E

Kies met
of
het basisstation waaraan u
prioriteit wilt geven en druk op OK.

Wis de oude naam met C.

Opmerking: in het menu PRIORITEIT betekent een
kruisje (x) in plaats van het nummer dat dit
basisstation prioriteit heeft.

Voer de nieuwe naam in en druk op OK.

MENU BASISSTATION / BASISINSTELLINGEN (DRUK t 63)
(VERVOLG)
Hier kunt u de technische parameters van het basisstation instellen
(*)

DATUM/TIJD (t 631)
De datum en het uur van de BASE zijn nuttig voor het
antwoordapparaat om datum en uur te kennen waarop
het bericht is afgegeven.

RAADPLEGEN: u geeft de datum en tijd van het
basisstation weer.

E
E

Als u op een bedrijfs- of huistelefooncentrale
(PABX) bent aangesloten en u gebruikt een
antwoordapparaat, dan moet u de handset op de
modus Privé instellen zodat het aantal belsignalen
correct wordt bijgehouden door het antwoordapparaat.

TEL.LIJN / NUM.TYPE (t 6322)

TIJD:

Om de kiesmethode voor uw telefooncentrale te
selecteren:

Voer de gewenste tijd in, en druk op OK
(notatie: HH:MM; uur:minuten).

Kies met
of
(toonkeuze (DTMF) of
pulskeuze (decimale impulsen) en druk op
OK.

DATUM:

TEL.LIJN / DUUR R (t 6323)

Voer de gewenste datum in en druk op OK
(notatie: DD/MM/JJ; dag/maand/jaar).

Om, afhankelijk van het land de tijdsduur te kiezen van
het signaal dat door de toets R wordt gegenereerd:

TEL.LIJN / LIJNTYPE (t 6321)
Om het type telefoonnet te kiezen waarop het
basisstation is aangesloten:

Kies met
of
de gewenste tijdsduur van
de flash (R-toets): Kort (120 ms) of Lang
(200ms), en druk op OK.

(Privé(*) of Openbaar), en

TEL.LIJN / VOORCIJFER (t 6324)
VOORCIJFER: om een voorcijfer te programmeren

Kies met
of
druk op OK.

E

(noodzakelijk op bepaalde privé-telefooncentrales),
zodat u dit niet meer vóór elke oproep hoeft te vormen:

- 15 -
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MIN.LENGTE: om een minimale lengte van het
telefoonnummer te kiezen, gebruikt om het voorcijfer te
activeren:

E

TEL.LIJN/ TIJDLIMIET (

Voer de minimale lengte in (bijvoorbeeld 10)
en druk op OK.
Voorbeeld: met voorcijfer 0 en een
minimumlengte van 10 cijfers, wordt het
voorcijfer niet geactiveerd voor een 4-cijferig
nummer, maar wel voor een 10-cijferig
nummer.

RAADPLEGEN:

hiermee geeft u de beschikbare
tijdlimiet in minuten weer.

WIJZIGEN / DUUR: hiermee kiest u de waarde van

E

de tijdlimiet.

STATUS: om in of uit te schakelen.
Kies met
OK.

(

Aan of

TEL.LIJN/ SPERREN (

E
E

Uit) en druk op

t 6325)

VOORCIJFERS: om gesperde voorcijfers te kiezen:

E
E

of

Kies met

DUUR en druk op OK.

of

Voer de tijdlimiet in minuten in en druk op
OK.

Voer de code van het basisstation in (*) en druk
op OK.
Kies met

Voer de code van het basisstation in (*) en druk
op OK.
Kies met
op OK.

Voer de code van het basisstation en druk op
OK.

WIJZIGEN / STATUS: om in of uit te schakelen.

Met de dienst Oproepen sperren kunt u verhinderen dat
bepaalde nummers worden gevormd die beginnen met
de voorcijfers van uw keuze.

E

t 6326)

Om een tijdlimiet te bepalen waarna geen nummers
meer op uw telefoonlijn kunnen worden gevormd.

Kies met
OK.

NETNUMMER en druk

STATUS en druk op OK.

of
(

Aan of

Uit) en druk op

Kies een van de 5 voorcijfers en druk op OK.

Opmerking: Als de tijdlimiet aan staat, verschijnt
bij de eerstvolgende oproep "In gesprek" op het
scherm.

Wis het voorcijfer met C.

(*)

Fabrieksinstellling: 0000: om deze code te wijzigen
zie BASISINSTELLINGEN / HANDSETS /
CODE WIJZ. ( 6331), op blad 14.

t

Voer het nieuwe voorcijfer in en druk op OK.

TEL LIJN / 2. OPROEP

t 6327)

STATUS: om in of uit te schakelen.

(

Indien het signaal tweede oproep wordt geactiveerd
(zie 2e oproep On, op blad 9) en als u op de Dienst
Display van het Nummer is geabonneerd, kunt u
op het scherm de identiteit van de 2e correspondent
lezen (zijn telefoonnummer of zijn naam indien hij
in de klapper is geregistreerd).
Om deze display te activeren of te desactiveren :

Voer de code van het basisstation in (*) en druk
op OK.
Kies met
Kies met
OK.

STATUS en druk op OK.

of
(

Aan of

Uit) en druk op

Kies met
(
en daarna OK.

Let op! Wanneer u een nummer vormt dat met ëen
van de netnummers begint verschijnt de boodschap
"In gesprek".

- 16 -
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MENU VARIA (DRUK t 7)
Opmerking: als u een oproep ontvangt, wordt de
interne
communicatie
tussen
2
telefoons
onderbroken: telefoon (2) begint te rinkelen en
telefoon (1) in het lokaal dat gesurveilleerd moet
worden, rinkelt niet.

De dienst Ruimtebewaking
Deze dienst kunt u alleen gebruiken als twee handsets op
het basisstation zijn aangemeld.
Met deze dienst kunt u een kamer bewaken door te
luisteren naar omgevingsgeluiden.
Voorbeeld:

t 72)

NOODOPROEP (

Om een alarmnummer
programmeren:

E

te

Toets het alarmnummer in en druk op OK.

STATUS: om in of uit te schakelen.

Handset 2
bewaken,
luisteren

Kies met
OK.

Via handset 1:

t 71)

RUIMTEBEWAKING (
(

Aan of

Aan of

Uit) en druk op

Om het geprogrammeerde alarmnummer op te bellen:
Druk op de groene toets: het nummer wordt
automatisch gekozen.

Uit) en druk op

!

Opmerking: RUIMTEBEWAK verschijnt inplaats
van de naam van de handset op de handset 1 die als
ruimtebewaking ingesteld werd.

Let op! Wanneer het sperren en het
noodnummer gelijktijdig geprogrammeerd
worden krijgt het sperring de voorrang (zie
TEL.LIJN/ SPERREN (
6325), op
blad 16).

t

Via handset 2:
Om de ruimtebewakingsfunctie te starten:
Toets het nummer van de andere handset in
(hier 1).
Druk op de groene toets: de andere handset
wordt automatisch opgenomen zonder over te
gaan en u hoort de omgevingsgeluiden.
Druk op de groene toets om de handenvrijfunctie in te schakelen.
Druk op de rode toets om
ruimtebewakingsfunctie te beëindigen.

(

Opmerking: NOODOPROEP verschijnt inplaats
van de naam van de handset.

Om de dienst in of uit te schakelen:

E

noodoproepen

PROGRAMMEER: om het alarmnummer te kiezen.

Te bewaken kamer:
handset 1

Kies met
OK.

voor

de

- 17 -
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STANDAARDINSTELLINGEN
1 GELUIDSSIGNALEN

11
12
13
14
15

Beltoon
Stilfunctie
Alarm
Timer
Pieptonen

Belmelodie 2, Geluidsvolume 2
Uit
Uit

00 : 00 - Uit
Toetsen : aan / Batterij : aan

5 INSTELLINGEN

51 Programmatoetsen
1 : Tel-boek / 2 : diensten van Belgacom / 3 : Stilfunctie
52 Welkomtekst
Belgacom
53 Taal
English
54 Spaarstand
Uit
55 Contrast
1
56 Toetsen vergrendelen Uit
57 Datum/tijd
00 : 00 01/01/00
58 Autom. neerleggen
Uit
6 BASISSTATION
61 Handset aanmelden
Aanmeldingsnummer : HANDSET 1
62 Opties basisstation
621 Naam basis

63 Basisinstellingen

631 Datum/tijd
632 Tel.lijn

633

7 VARIA
71 Ruimtebewaking
72 Noodoproep

Blad
12
12
12
12
12
Blad
13
13
13
13
13
13
13
13
Blad
14

BASE 1

15

08 : 26 01/01/01
• Lijntype : openbaar
• Num. type : toonkeuze
• Duur doorschakeling (R) : kort
• Voorcijfer : uit
• Sperren : uit
• Tijdlimiet : 0 min, uit
• 2. Oproep : uit

15

15

• Code van het basisstation : 0000

14

Uit
Uit

Blad
17
17

- 18 -
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PROBLEEMOPLOSSING

Remedie
Er komt geen radioverbinding tot stand • Ga na of de batterij van de handset opgeladen is.
• Controleer of de handset is aangemeld door naar het basisstation te
tussen basisstation en handset.
Op het scherm van de handset
gaan: als de handset is aangemeld, moeten de naam van het basisstation
verschijnt:
en het nummer van de handset op het scherm verschijnen.
BASISSTATION ZOEKEN
• Ga na of het basisstation goed is aangesloten.

• Kijk of de kiesmethode (toonkeuze of pulskeuze) juist is ingesteld voor
uw automatische telefooncentrale.
Telkens als u een nummer vormt, hoort • Ga na of in de geheugennummers pauzes zijn ingelast na de 0 of 9
u de bezettoon.
wanneer uw lijn op een privé-centrale (PABX) is aangesloten.
• Kijk of de tijdlimiet afgelopen is (indien deze functie aanstaat).
• Controleer of de modus beperking oproep niet is geactiveerd.
• Wacht tot de batterij van de handset volledig leeg is en laad de handset

Uw handset heeft een oplaadbare
gedurende minstens 12 uur op.
batterij.
• Voer deze actie iedere twee maanden uit om de batterij langer te laten
De mogelijkheid bestaat dat de batterijmeegaan.
lading na verloop van tijd afneemt.
Ga als volgt te werk als u dit vaststelt: • Als de storing niet verdwijnt na deze actie, moet u de batterij vervangen.

Koop een nieuwe batterij bij uw verdeler.

t

Op het scherm van de handset • Meld uw handset aan op een basisstation; zie Menu BASISSTATION
verschijnt: AANMELDEN AUB
(Druk
6), op blad 14.

- 19 -
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ALGEMENE GEGEVENS
• Uw telefoon met handset heeft een zendbereik van circa
300 meter in ruimten zonder hindernissen, tot 50 meter
binnen gebouwen (de directe aanwezigheid van metalen
massa's, een televisietoestel of elektrische apparaten anders
dan uw basisstation kan het zendbereik negatief
beïnvloeden).
• Installeer het toestel niet in vochtige ruimten, badkamers,
wasplaatsen en in keukens op minder dan 1,50 meter van de
gootsteen. Dit toestel is ontworpen voor gebruik bij een
temperatuur tussen 5°C en 45°C.
In zones met gevaar van frequent onweer dient u het toestel
te beschermen door middel van een overspanningsafleider;
ga na of bliksemschade door uw verzekering wordt gedekt.
• Hanteer het beschermend omhulsel van uw draadloze
telefoon voorzichtig, anders ontstaat gevaar van
verwonding.
• Elektrische aansluiting: Eenfasige 230VAC-netvoeding,
met uitzondering van installaties met IT-stelsel, zoals
bepaald in de normen EN 60-950. In gevaarsituaties zal de
voedingsadapter de 230V-voeding veiligheidshalve
onderbreken. Installeer de adapter bij het toestel op een
makkelijk bereikbare plaats.
• Telefoonaansluiting: Let op: de netspanning is ingedeeld
in de categorie hoge spanning volgens de criteria van de EN
41-003.

• Kennisgeving:
1. Het gebruik van DECT: apparatuur geeft geen garantie
tegen storingen veroorzaakt door andere gemachtigde
radiofrequentiegebruikers.
2. DECT-apparatuur mag uitsluitend worden gebruikt om
verbindingen tussen vaste punten op te bouwen voor zover
deze verbindingen niet van blijvende aard zijn, en dat het
equivalent isotroop uitgestraald vermogen van de antenne
kleiner is dan 50 mW.
• Dit toestel is ontworpen conform de beschikking van de
Europese Raad nr. 98/482/CE betreffende de pan-Europese
verbinding met het oog op de aansluiting op het openbare
geschakelde telefoonnet (PSTN). Dit toestel voldoet aan de
geharmoniseerde
normen
TBR21,
TBR38
en
ETSI 201 121.
Bij problemen dient u eerst contact op te nemen met uw
leverancier.
• De aanduiding
geeft aan dat de producten voldoen
aan de belangrijkste eisen van de volgende EU-richtlijnen:
73/23/EEC Lage-netspanningsrichtlijn, 89/336/EEC EMCcompatibiliteit, en 98/13/EEC Toegang tot het
telecommunicatienet.
• De fabrikant verklaart dat de producten vervaardigd zijn in
overeenstemming met de BIJLAGE III van de Europese
richtlijn 1999/5/CE.

- 20 -
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PLUS-DIENSTEN

VAN UW TELEFOON

q Digitale geluidskwaliteit
q Ergonomische navigator
q Telefoonboek met 50 geheugens
q Handenvrij-functie
INHOUD

q Draagclip
q Verwisselbare gekleurde afdekkappen om
uw handset te personaliseren

q Compatibel met de diensten van Belgacom
VAN DE VERPAKKING

Ga na of de volgende onderdelen zijn meegeleverd. Als een onderdeel ontbreekt, neemt u het best contact op
met uw verkoper.

Telefoonkabel
Basisstation

Tussenstekker
Onderstel van het basisstation

Twee wegneembare gekleurde afdekkappen voor de handset
Handset

Draagclip

Netvoedingsadapter van het basisstation.

-1-
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GARANTIECERTIFICAAT BELGACOM
• De hiervoor omschreven eindapparatuur, die
speciaal voor u werd uitgekozen door Belgacom, is
gewaarborgd "onderdelen en arbeidsloon" tegen
elk materieel defect of fabricagefout voor een duur
van één jaar behoudens tegenstrijdige contractuele
bepalingen. De termijn neemt een aanvang op de
datum van de afhaling of de levering van het
toestel. De verplaatsingen van de Belgacompersoneelsleden worden niet gedekt door de
garantie tenzij er een overeenkomst voor
technische bijstand afgesloten is.
• Mocht u moeilijkheden ondervinden met uw
toestel, dan kan u contact opnemen met de
bevoegde technische dienst op het op de
achterzijde vermelde telefoonnummer, of het
volledige toestel voorleggen in een van onze
Teleboetieks, in de originele verpakking (of een
andere die een gelijkwaardige bescherming biedt),
samen met dit garantiecertificaat. De adressen van
onze Teleboetieks vindt u in de
informatiebladzijden van de telefoongids.
• In geval van materiaalfout of fabricagegebrek zal
uw toestel gratis worden hersteld of vervangen
mits voorlegging van onderhavig
garantiecertificaat, dat naar behoren is ingevuld bij
de verkoop. Enkel Belgacom bepaalt welke
herstellingen en/of vervangingen nodig zijn.
• De garantietermijn toepasselijk op een hersteld of
vervangen toestel eindigt op de vervaldag van de
garantie van het gekochte toestel, zonder evenwel
minder dan drie maanden te mogen bedragen.
• Worden niet door de garantie gedekt :

onderhoudsproducten
• De garantie is niet van toepassing :

- als de gebruiker zelf, of met tussenkomst
van personen die niet bevoegd verklaard
zijn door Belgacom, het toestel wijzigt of
herstelt;
- als hij de fabricagenummers en/of de
merktekens
van
de
eindapparatuur
verwijdert of vervalst.
• De verantwoordelijkheid van Belgacom kan niet
worden ingeroepen voor indirecte of immateriële
schade geleden door de koper ten gevolge van een
gebrekkig functioneren van de eindapparatuur,
zoals onder meer elk productieverlies,
winstderving of verlies van contracten.
• De algemene en specifieke verkoopvoorwaarden
van onze eindapparatuur kunnen op eenvoudig
verzoek verkregen worden in alle voor het publiek
toegankelijke diensten van Belgacom.
BELGACOM naamloze vennootschap van publiek recht,
Koning AlbertII-laan 27 - B1030 Brussel BTW BE 202
239 951 HR Brussel
587 183

- schade van eender welke aard die niet
bestond vóór de verkoop;
- schade, storingen en defecten ingevolge een
fout van de klant of waarvan de oorzaak
extern is aan het toestel: bliksem,
overspanningen, toevallige beschadigingen,
vochtigheid,
verkeerd
gebruik
of
onderhoud, niet naleven van de richtlijnen
in de gebruiksaanwijzing alsook alle
gevallen van overmacht;
- herstelling of vervanging van losse
elementen (batterijen,papier,inkt,enz...) en
het
ter
beschikking
stellen
van
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handsets met hetzelf
e
r
e
de
erd
ba
me

Een individuele handset
voor elk lid van het gezin

Neem contact
op met de teleboetiek
om extra handsets te bestellen.

tion
sta
sis

Gebr
uik

uw gezin of collega's
e
o
D
ntoor een plezier
op ka
!

Met de babysitting-functie
(ruimtebewaking), kunt u uw
baby vanuit een andere
kamer controleren

Minitelefooncentrale
• Oproepen doorschakelen
• Intercom

