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Belgacom DDS 100 / 200
Belgacom ForumTM 700
First

AADGR000-001

Gebruikershandleiding
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Voorzorgen bij het gebruik
ATIGR000-010

howtoc

Dit telefoontoestel van het DECT-type is bedoeld voor gebruik op een Belgacom
telefooncentrale van het Forum 700-gamma.
De volgende gebruiksvoorwaarden moeten in acht genomen worden:
•

De netstekker voor de adapter moet zich dicht bij de lader bevinden en moet
gemakkelijk bereikbaar zijn, dit om de elektrische voeding snel te kunnen
uitschakelen.

•

Dit telefoontoestel is speciaal ontworpen voor gebruik met een Belgacom
Forum 750 op de manier die is beschreven in de handleiding.

•

Stel de telefoon niet bloot aan omstandigheden die de goede werking kunnen
verstoren (regen, zeelucht, stof, enz.).

•

Bij omgevingstemperaturen lager dan -10°C of hoger dan +45°C is de goede
werking van uw telefoontoestel niet langer gegarandeerd.

•

Zet het toestel niet aan en gebruik het niet in de nabijheid van gas of licht
ontvlambare vloeistoffen.

2
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Uw telefoon

Telephone

ATIGR000-008

Aansluiting voor hoofdtelefoon

 Een karakter wissen
 terug naar het vorig menu
 Een heel veld leegmaken
(lang indrukken)






Inhaken
Teruggaan naar beginscherm
Belsignaal uitzetten
Toetsblokkering in-/uitschakelen
(lang indrukken)

 Trilalarm
aanzetten / uitzetten (1)
(lang indrukken)

 Algemene telefoonlijst
 Personaliseren van de telefoon

Cont
•

U
ze

 G

 M
 N
 b

 A
 he
 M

tw

 L
u

 G

ha

(lang indrukken)(2)

Microfoon

 A

(1)

 S

(

Hangt af van het model

(2)
Bijzonder geval: vanaf de individuele telefoonlijst: na lang
indrukken kunt u een adreskaart in de telefoonlijst aanmaken
of wijzigen

4
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Telephone

generated

iting voor hoofdtelefoon

karakter wissen
ug naar het vorig menu
heel veld leegmaken
g indrukken)

aken
uggaan naar beginscherm
signaal uitzetten
etsblokkering in-/uitschakelen
g indrukken)

lalarm
zetten / uitzetten (1)
g indrukken)

Controlelampje
•

U bevindt zich buiten het
zendbereik (snel knipperend)

 Geluidsniveau instellen
 MENU openen
 Navigeren
 Bevestigen
 Afhaken
 Herhaal nr. (lang indrukken)
 Makelen (bij gelijktijdige
tweede oproep)

 Luidspreker aan- of
uitzetten

emene telefoonlijst
sonaliseren van de telefoon
g indrukken)(2)

 Geheimfunctie activeren op de

oon

 Aanzetten/uitzetten

handenvrije lader

(lang indrukken)

af van het model

 Snel het belsignaal veranderen

der geval: vanaf de individuele telefoonlijst: na lang
n kunt u een adreskaart in de telefoonlijst aanmaken
en

5
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1
ATIGR010-005

Scherm en bijbehorende iconen
Other

Bevat 1 regel statusiconen en 3 tekstregels (elk voor 16 alfanumerieke karakters).
De DDS 200 heeft bovendien een verlicht scherm en verlichte toetsen.

1.1

ATIGR010-010

Statusiconen

De statusiconen in het beginscherm tonen de status van uw toestel.
Status van de batterij
Voicemail opvragen / Beschikbare informatie
Geprogrammeerde afspraak
Afleiden aan
Trilalarm aan (DDS 200)

6

Belsignaal aan
Belsignaal uit
Kwaliteit van de ontvangst
U kunt een toelichting bij de statusiconen krijgen via tekstvenstertjes die
verschijnen wanneer u de navigator gebruikt:

Batterij
vol

6
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1
1.2

Scherm en bijbehorende iconen

ATIGR010-020
Iconen van het MENU

U kunt het MENU oproepen door in het beginscherm op de toets OK te drukken.
(OK:
)
Dit menu geeft toegang tot alle functies van uw systeem.
Telefoonlijsten:
uw individuele telefoonlijst bijwerken of de algemene
telefoonlijst raadplegen.
Herh. Nr.:
laatstgekozen nummer herhalen.
Afleiding:
uw gesprekken naar een ander nummer afleiden.
Voicemail-box:
voicemail- en tekstberichten raadplegen en verzenden

7

Oproep opvangen:
een gesprek aannemen dat bedoeld was voor een ander
toestel.
Afspraak:
het tijdstip van een afspraak programmeren.
Systeemblokkering:
extern oproepen en de wijziging van de programmering
blokkeren.
Persoonlijke instellingen:
voicemail-box programmeren, melodie kiezen, taal kiezen, enz.
Toestelinstellingen:
contrast instellen, pieptonen aan- of uitzetten, verlichting, enz.
Systeemselectie
Installatie

7

Sch
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1
ATIGR010-030
1.3

Gespreksiconen
Een nummer bellen
Een oproep beantwoorden*
In gesprek*
Oproep in wachtstand*
Een telefoonlijst openen
Afleiden van een oproep
Op toonkiezen overschakelen

8

Een conferentiegesprek opzetten
Een oproep in de algemene wachtstand zetten
Een extern gesprek parkeren

* Als er meerdere oproepen zijn, krijgen de iconen een nummering zodat u een onderscheid
kunt maken tussen de verschillende bellers.

8
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1
1.4

Scherm en bijbehorende iconen

ATIGR010-040
Hoe deze gids gebruiken?
Om het MENU te openen of een keuze te bevestigen
drukt u kort op de navigatietoets.

Navigeer naar boven of naar beneden.

Navigeer naar links of naar rechts.

Gebruik de toetsen van het klavier om cijfers en letters in
te voeren.

9

Beschrijving van een handeling of een context.

Belangrijke informatie.

Kleine iconen of tekst kunnen deze symbolen verduidelijken. Alle standaard of
aangepaste waarden van de codes staan vermeld in een codetabel in de bijlage.

9

Sch
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2

De beginselen

ATIGR020-010

Other

2.1

Telefoon opladen
• Batterij plaatsen

Plaats de batterij in het
vakje zoals aangegeven
op het etiket

Inschuiven tot ze
vastklikt

• Accu laden
10

De lader aansluiten op het
Laadtijd van de batterijen:
elektriciteitsnet en de
DDS 100: ~ 5 uur
telefoon in de houder
DDS 200: ~ 3 uur
plaatsen
Extra batterij: ~ 2,5 uur
Technische gegevens van de netadapter
Ingang: 230 V - 50 Hz
Uitgang: 12 V DC - 500 mA
Laad het toestel regelmatig op. Het toestel kan tijdens het laden aan- of
uitgeschakeld zijn.
Wanneer het toestel niet wordt gebruikt en gedurende enkele weken niet op de
lader wordt aangesloten, dient u de batterij uit het toestel te verwijderen en ze
uit de buurt van het toestel te bewaren.
De DDS 100 werkt uitsluitend met een herlaadbare Ni-Mh-batterij en de DDS
200 alleen met een Li-Ion herlaadbare Ni-Mh-batterij.

10
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ATIGR020-020
2.2

Telefoon aanzetten

ATIGR020-030
JANSEN Jan
Wo 24 Mei 16:30

schakel het
toestel aan
(lang
indrukken)

ATIGR020-040

wacht enkele
ogenblikken
(ongeveer 3 sec.)

uw telefoon staat
nu aan

De beginselen

2

• Uw telefoon uitschakelen:
Druk de toets aanzetten/uitzetten in (ingedrukt houden) (aanzetten/
uitzetten:

2.3

)

Zich toegang verschaffen tot het MENU en de
browser

11
JANSEN Jan
Wo 24 Mei 16:30

bevestigen

• Zich toegang verschaffen tot de functies:
mbx begroet.
OK?

selecteer de MENU
functie

2.4

bevestigen

binnen de functie kunt u de
verschillende iconen
horizontaal overlopen

Toebehoren

Er bestaan verschillende modellen batterijladers. Voor gebruik in een industriële
omgeving (veel stof, vijlsel, allerlei soorten dampen en valrisico's) is het
noodzakelijk om een speciaal draagtasje te gebruiken.
Vraag inlichtingen bij uw verkoper.

11

De

3eh21011-ed02.fm Page 12 Mardi, 20. juin 2006 3:25 15

3

Opbellen

ATIGR030-010

Other

3.1

Een oproep tot stand brengen

ATIGR030-025
John
in gesprek
Doorsch

het nummer in
toetsen

ATIGR030-020

de oproep
maken

spreken

inhaken

Voor een extern gesprek vormt u eerst het nummer van de
buitenlijn voor u het abonneenummer kiest.

3.2

Heroproepen

12
lang indrukken

3.3

heroproep van het
nummer van uw keuze

Oproepen via uw individueel repertorium (Verkorte
nummering)

*

1-JOHN
2-PAUL
3-

lang
indrukken

3.4

selecteer het nr.
onder de 10 laatste

selecteer de naam van de
persoon die u wilt bellen

de oproep maken

Een correspondent via zijn naam oproepen
(Collectief repertorium)
Geef naam:

voer de eerste letter van de
naam in van de persoon die
u wilt bellen*

12

selecteer de
gewenste naam

bel het
nummer
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ATIGR030-030
* Bij meerdere treffers kunt u de zoekactie verfijnen door meer letters in te
toetsen (2e of 3e letter van de gezochte naam). Druk op 1 vanaf het moment dat
u niet meer weet hoe de naam verder wordt geschreven.

ATIGR030-040

3.5

Opbellen

3

Een oproep beantwoorden

Margreet
belt U op

Margreet
in gesprek
Doorsch

u ontvangt een
oproep

afhaken

voer uw gesprek

inhaken

Het belsignaal werkt niet indien:
. het trilalarm aanstaat; dit is te zien aan de icoon 'Trilalarm
aan' op het beginscherm
. het belsignaal is uitgezet; dit is te zien aan de icoon
'Belsignaal uit' op het beginscherm.

13

3.6

Tijdens het gesprek
• Een tweede correspondent oproepen
Nummer?
Paul
in gesprek
Doorsch

u bent in verbinding

102

vorm het nummer

de oproep maken

John
in gesprek
Doorsch

de eerste
correspondent
wordt in wacht
geplaatst

verbreek het
bestaande gesprek

weer met de
correspondent in
wacht spreken

13

Op
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3
ATIGR030-050

• Tussen twee correspondenten alterneren (makelen)
Om tijdens een gesprek een oproep uit de wachtstand te nemen:
Paul
in gesprek
Doorsch

John
in gesprek
Doorsch

weer met de correspondent
in wacht spreken

• Afleiden van een oproep
Paul
in gesprek
Doorsch

u bent in gesprek met
de bestemmeling

kies de optie 'Afleiden'
en bevestig uw keuze

• In DTMF uitzenden (toonkiezen)
14

Tijdens een verbinding moet u soms codes in DTMF uitzenden, bijvoorbeeld in het
geval van een berichtenserver, een automatisch doorschakelsysteem, of een
antwoordapparaat dat vanop afstand wordt geraadpleegd :

#

0123456789
in gesprek
Doorsch

6

MNO

1

tijdens de
communicatie
0123456789
in gesprek
TDK zenden?

selecteer het pictogram
'Toonkiezen'

0123456789
in gesprek
TDK zenden?

alle cijfers die u vormt
worden nu in tonaliteit
verzonden
Om de oproep te deactiveren, dient u vanuit het scherm Toonkiezen opnieuw
te bevestigen.

14

bevestigen
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4

Uw mailbox (Tekst- en
voiceberichten)

4.1

Uw voicemail opvragen

Other

Met behulp van de icoon Voicemail opvragen op het beginscherm kunt u de
voicemail-box controleren. (Voicemail opvragen :

)

Init
uw
voice mail

bevestigen
toets uw wachtwoord in en registreer daarna uw naam en volg daarbij
de mondelinge aanwijzingen

Het wachtwoord dient om uw voicemail-box te openen en
om uw toestel te blokkeren.

15

4.2

Uw oproepen afleiden naar uw voicemail

selecteer de functie
'Afleiden'

bevestigen

Dir.Afl.VM
OK?

selecteer de icoon
'Afleiding naar uw
voicemail'

bevestigen

15
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4
ATIGR040-010

4.3

Uw berichten beluisteren

Als u een bericht hebt ontvangen, verschijnt de icoon Voicemail opvragen op

ATIGR040-020

het scherm. (Voicemail opvragen :

)
1 Ingesproken ber
OK?

kies de functie
'Voicemail' en bevestig
uw keuze

bevestig het opvragen van individuele
uw voicemail-berichten
code

weergave van het aantal
nieuwe en oude berichten

bevestigen

16

01/05 107
10 Mei 9:15
Speel nieuwe?

bevestigen

• Om toegang te krijgen tot de voicemail-functies
U kunt zich horizontaal langs de verschillende iconen verplaatsen.

01/05 107
10 Mei 9:15
Speel nieuwe?

Berichten beluisteren
Huidig bericht wissen
Afzender terugbellen
Kopie van bericht verzenden
Afluisteren onderbreken
10 seconden terug
10 seconden vooruit

16
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ATIGR040-030
4.4

De berichten die tijdens uw afwezigheid zijn
toegekomen lezen (Ex. Gemiste oproepen)

Als u een bericht hebt ontvangen, verschijnt de icoon Voicemail opvragen op
het scherm.
(Voicemail opvragen:

)

2 Tekstbericht
OK?

kies de functie Voicemail
en bevestig uw keuze

selecteer het pictogram
'Tekstbericht'

150
20 Mei 16:30 2/4
Bericht?

bevestigen

17

<Bericht>
Oproep

selecteer het
gewenste bericht

bevestigen
om te
raadplegen

het bericht lezen

Tijdens het lezen van het bericht kan u andere functies
selecteren met de navigatietoets.
(navigatietoets :

)

Uw mailbox (Tekst- en voiceberichten)

4

17

Uw
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5

Uw toestel personaliseren

ATIMU060-090

Other

5.1

Afleiding van oproepen naar een ander nummer
(onmiddellijke afleiding van individuele oproepen)

Dit nummer kan dat van een verblijfplaats, een mobiele telefoon, een autotelefoon,
van uw gesproken voicemail of van een binnenpost (operator enzovoort...) zijn.

selecteer de functie
'Afleiden'

bevestigen

Nummer?
Onmid Afleid

. . . . . . .

OK?

de toegang tot het
onmiddellijk afleiden
bevestigen

18

vorm het nummer
van bestemmeling

bevestigen

U kan oproepen tot stand brengen, ook wanneer uw
toestel is doorgeschakeld.
Algemene opmerking betreffende de afleidelingen: u kan
uw telefoon slechts één keer afleiden. Door een nieuwe
afleideling te programmeren, annuleert u de vorige.

Verschillende types afleidelingen: Voorbeeld van
een afleiding bij bezettoon
• Verschillende types afleidelingen:
5.2

U kan verschillende types afleidelingen doorvoeren via lijst van de
afleidelingen. (lijst van de afleidelingen :

18

)

 Afleiding bezet

Wanneer u in gesprek bent, worden al uw
oproepen naar het door u gekozen nummer
doorgeschakeld.

 Niet storen

Uw toestel kan momenteel geen oproepen
ontvangen.

 Afleiding Volg - Mij

Uw oproepen volgen u wanneer u aan een
ander toestel bent.
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 Afleiden semafoon

Uw oproepen worden doorgeschakeld naar uw
semafoon.

• Voorbeeld van een afleiding bij bezettoon
Afleid Bezet
Afleid NtSt.
Afl Volg-mij

selecteer de functie
'Afleiden'

bevestigen

selecteer het pictogram
'Lijst van de
afleidelingen'

Nummer?
. . . . . . .

de toegang tot
de afleiding bij
bezettoon
bevestigen

19

5.3

#

vorm het nummer van
bestemmeling

bevestigen

Uw toestel personaliseren

5

Wissen van alle afleidingen

7

PQ
RS

WX

9 YZ

0
selecteer de functie
'Afleiden'
Wis Afleid.
OK?

bevestigen

selecteer het pictogram
'Afleiding annuleren'

bevestigen

19

Uw
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5
ATIMU060-060
5.4

Programmering van uw individueel repertorium
(Verkorte nummering)

Uw individuele telefoonlijst kan max. 10 nummers bevatten.

*

1-............
2-............
3-............

lang
indrukken

selecteer de gewenste
fiche

bevestig uw keuze
(lang indrukken)

Naam?
JANSEN

vul de naam in *

bevestigen

Nummer?
0123456789

20

vul het nummer in

bevestigen

* Om een naam in te voeren: op de nummertoetsen zijn tegelijkertijd ook letters
afgebeeld; deze kunt u invoeren door een toets een aantal malen na mekaar in te
drukken.
Bijvoorbeeld: als u de letter 'U' wilt intoetsen, drukt u tweemaal na mekaar op
de toets 8.

5.5

Trilalarm aanzetten (DDS 200)
JANSEN Jan
Wo 24 Mei 16:30

lang indrukken

trilsignaal aan en
belsignaal uit

JANSEN Jan
Wo 24 Mei 16:30

lang indrukken Trilsignaal uit en
belsignaal aan

Met behulp van deze toets kunt u snel overschakelen van belsignaal op trilsignaal
en omgekeerd.

20
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ATIMU060-070

5.6

Snel het belsignaal instellen
Afhankelijk van het moment kunt u snel de instelling van het belsignaal wijzigen
door kort te drukken op de toets aanzetten/uitzetten en dit vervolgens te
bevestigen met de toets OK. (aanzetten/uitzetten:

, OK:

Toestel
uitschakelen?

21

Mobiele telefoon uitzetten
Trilalarm aan- of uitzetten (DDS 200)
Belsignaal aan- of uitzetten
Vergaderstand aan- of uitzetten (steeds hardere bel);
Toetsblokkering
Bevestig de gewenste optie door op OK te drukken. (OK:

)

Uw toestel personaliseren

5

)

21

Uw
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5
ATIMU060-080
5.7
ATIGR050-010

22

22

Uw toestel personaliseren
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Conformiteitsverklaring
ATIGR050-020

howtoc

Wij,
Alcatel Business Systems,
verklaren dat de hieronder vermelde produkten voldoen aan de hoofdeisen van
de Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad.

ATIGR050-030

Digitaal toestel DDS 100/200 (Alcatel Reflexes 4076)
Elke niet toegestane wijziging aan de produkten zal deze conformiteitsverklaring
doen vervallen. U kunt een kopie van de originele conformiteitsverklaring
verkrijgen door een schriftelijke aanvraag naar het volgende adres toe te zenden:
ALCATEL BUSINESS SYSTEMS
Technical Services - Approvals Manager
1, route du Dr. Albert Schweitzer
F 67408 Illkirch - France

23
3EH 21011 ATAD Ed.01
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Belgacom Forum 700
Als uw telefoon noch over de icoon, noch over de aanverwante toets beschikt,
wordt de functie ingesteld door de code in te voeren.

ATIGR999-000

20

Functies

Standaard

Activeren van de personenzoeker
Afleiding “Volg-mij” (eigen oproepen laten doorsturen) / Wissen
Afleiding “niet storen” / Wissen
Afleiding naar personenzoeker / Wissen
Afleiding bij bezet / Wissen
Afleiding van de groepsoproepen / Wissen
Antwoord op een personenzoeker
Automatische heroproep / Wissen
Buitenlijn nemen
Berichtendienst
Conferentie
Gekalibreerde onderbreking (R)
Heruitzending laatste nummer (redial)
Inluisteren
Instellen van het persoonlijk menu
Onmiddellijke afleiding van individuele oproepen / Wissen
Operatoroproep
Opvang van een groepsoproep
Opvang van een toesteloproep
Opvang van de algemene bel
Overgaan in DTMF mode
Parkeren van een oproep en terugname erva n
Projectcode
Raadplegen van een oproep in wacht
Ruggespraak (heen en weer)
Selectieve afleiding / Wissen
Tijdstip afspraak (programmering)
Verlaten van een groep / Terug in de groep komen
Vervanging (projectcode)
Vergrendelen-Ontgrendelen van een toestel
Wissen van de ruggespraak

#84
#798/#799
#793/#790
#794/ #790
#792/#790
#795/#790
#76
#63 of ##
0
#67
# 64
#62
#77
#5
#70
#791/ #790
11
#72
#71
#73
#61
#74
#78
#60
#3
#800/#790
#82
#796/#797

Uw code

#75
#2

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... Tel:..................................

à3EH21011ATAD010625îí ä

Belgacom behoudt zich het recht voor om de kenmerken van zijn producten zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen in het belang van zijn klanten.

Functies en aanverwante codes

4couv

