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Forum Free 560 op de
Forum 500
Algemeen

Forum Free 560 is een telecommunicatie-toestel dat u op uw
communicatiesysteem Forum 500 gebruikt.

De nieuw vormgegeven menu's maken een eenvoudig gebruik
en snelle toegang tot de veelzijdige functies en eigenschappen
van uw systeem mogelijk.

Maakt u zich met de uitrusting van uw telefoon vertrouwd. U
zult veel nieuwe functies leren kennen die uw communicatie en
organisatie vergemakkelijken.

De verklarende woordenlijst

In deze gebruiksaanwijzing worden alle basisfuncties van uw
telefoon beschreven. Mocht u over de systeemeigenschappen
meer informatie nodig hebben, lees dan de met uw communica-
tiesysteem meegeleverde verklarende woordenlijst.
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Uitrusting van uw telefoon

Omgang met de telefoon

Veiligheidstips

Gebruik dit product alleen in landen waar het bevoegd gezag de
overeenkomstige vergunning heeft verleend.

Het CE-merkteken op het product bevestigt de overeenstem-
ming ervan met de technische richtlijnen inzake gebruikersvei-
ligheid en elektromagnetische compatibiliteit, geldig op het
moment van de goedkeuring.

Gebruik ook de andere documentatie die bij de onderdelen van
uw telefoonsysteem werd meegeleverd.

Elektrische voeding

Dit product heeft een 230-V-wisselstroomvoeding nodig. De
stroom kan bij dit product alleen worden uitgeschakeld door de
adapter uit het stopcontact te trekken.

In sommige landen bedraagt de netspanning 110 V. De adapter
is dienovereenkomstig uitgevoerd.

Gebruik

Net als elke draadloze telefoon gebruikt deze handset radiosig-
nalen, die niet altijd onder alle omstandigheden een verbin-
dingsopbouw garanderen. Daarom dient u bij onmisbare com-
municatie (bijv. medische noodgevallen) nooit uitsluitend op
draadloze telefoons te vertrouwen.
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Algemeen

Met de Forum Free 560 hebt u een draadloze telefoon voor
gebruik op het communicatiesysteem Forum 500 gekocht. Naast
de comfortabele bediening met functietoetsen ter ondersteuning
van de systeemeigenschappen, biedt de telefoon een groot aan-
tal eigenschappen die het telefoneren vergemakkelijken.

U kunt uw handset ook op andere communicatiesystemen
gebruiken en dus dezelfde handset op verschillende plaatsen
gebruiken.

Verder is het gebruik op communicatiesystemen van andere
merken mogelijk als deze aan de GAP-norm voldoen.

DECT en GAP

Uw handset gebruikt tussen basisstation en handset een digitale
draadloze verbinding conform de DECT (Digital Enhanced Cord-
less Telephone)-norm. Het digitale kanaal garandeert een uitste-
kende spraakkwaliteit zonder ruis en bijgeluiden. Voor de mel-
ding tussen communicatiesysteem en handset gebruikt Forum
Free 560 het Generic Access Profile (GAP).

Het Generic Access Profile (GAP) en de DECT-norm leggen
methoden vast, volgens welke digitale draadloze telefoons ver-
bindingen tot stand kunnen brengen. De GAP-norm is niet merk-
gebonden, daardoor is het mogelijk communicatiesystemen en
handsets van verschillende aanbieders met elkaar te combine-
ren. De basisfuncties (telefoneren, gesprekken aannemen) zijn
bij deze combinaties altijd mogelijk, andere functies (weergave
van het oproepnummer op het display, weergave van verbin-
dingskosten) die uw communicatiesysteem Forum 500 in combi-
natie met uw handset aanbiedt, zijn eventueel met toestellen
van andere merken niet beschikbaar.
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Installatie

Plaats van opstelling

Plaats het laadstation op een vlak, glad oppervlak. Stel het laad-
station en de accessoires niet op in de buurt van:

� water, vocht of vochtige plaatsen

� warmtebronnen, direct zonlicht in ongeventileerde plaat-
sen

� toestellen die sterke, magnetische velden opwekken,
elektrische apparaten, TL-lampen, computers, radiotoe-
stellen, televisies of telefax- en telefoontoestellen

� plaatsen waar het toestel afgedekt kan worden, de venti-
latie ervan wordt gehinderd, vloeistof binnen kan dringen

� stoffige plaatsen en plaatsen die aan trillingen, schokken
of extreme temperatuurschommelingen zijn blootgesteld

Handset en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen
opstellen of bewaren.
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Accu plaatsen/verwijderen

Ga voor het plaatsen / verwijderen van de accu te werk zoals in
de tekening afgebeeld:

Schuif de achterkant van de handset naar boven en haal de accu
eruit of zet hem in.

Let er daarbij op dat u de polen juist aansluit, aangezien het
apparaat anders kan worden beschadigd.

Laadstation installeren 

Voor het gebruik van het laadstation hebt u een netaansluiting
met 230 V wisselstroom nodig. 

Verbind het snoer van de adapter met de aansluiting aan de zij-
kant van het laadstation en steek de adapter in het stopcontact.

adapter
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Belangrijke informatie over de accu

Gebruik de accu alleen voor de doeleinden waarvoor hij bestemd
is. Gebruik nooit een beschadigde of lege accu.

Hitte of kou verminderen de prestatie en verkorten de levens-
duur van de accu. Een handset met een hete of koude accu kan
tijdelijk niet goed functioneren, ook als de accu volledig geladen
is.

Lever lege accu's in volgens de plaatselijke voorschriften. Breng
ze naar een inzamelpunt voor KGA!

Gooi accu's niet in het vuur.

Laden en ontladen

De accu kan honderden malen geladen en ontladen worden,
maar op een keer is hij op. Als de gebruikstijd (d.w.z. gespreks-
en Stand-by tijd) aanzienlijk korter dan normaal wordt, is het
tijd om de accu te vervangen.

Een volledig opgeladen, maar niet gebruikte accu loopt bij
kamertemperatuur in ca. een week leeg.

Om een lange gebruikstijd te bereiken, moet u de accu van tijd
tot tijd ontladen door de handset niet op het laadstation te leg-
gen en zo lang ingeschakeld te laten tot de handset automatisch
uitschakelt. Gebruik alleen deze methode om de accu te ontla-
den.

Extreme temperaturen beïnvloeden het laadvermogen van uw
accu.
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Accu laden

Eerste keer in gebruik nemen

Voordat u de handset de eerste keer gebruikt, laadt u de accu
gedurende 6 à 7 uur op. Deze veiligheidsmaatregel dient ter
verlenging van de levensduur van de accu. 

Het maximale accuvermogen wordt pas na drie tot vijf laad- en
ontlaadcycli bereikt.

Leg de handset regelmatig op het laadstation om zodoende de
optimale acculading te bereiken.

Let er bij het vervangen van de accu op dat u de polen juist
aansluit. Er moet uiterst nauwgezet op worden gelet dat alleen
accutypen worden gebruikt die door de fabrikant zijn goedge-
keurd.

Bij gebruik van andere accutypen of normale batterijen stelt de
fabrikant zich niet aansprakelijk voor optredende storingen of
schade.

Laad- en gebruikstijden

Laadtijd: (lege accu) tot volle capaciteit 6 - 7 uur. 

Spreektijd: maximaal 8 uur (met volle lading). 

Stand-by tijd: maximaal 80 uur (met volle lading).
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Laadindicatie

De accucapaciteit wordt op het display met  [ weergegeven.
Dit betekent:

[ accucapaciteit 75 - 100 %

] accucapaciteit 50 - 75 %

| accucapaciteit 25 - 50 %

{ accucapaciteit 0 - 25 %

{ (kader knippert) accu bijna leeg, er is een 
waarschuwingssignaal gegeven.

Na het vervangen van de accu wordt de toestand van de accu
pas weergegeven nadat een volledige laadcyclus werd door-
lopen, in plaats daarvan knipperen gedurende deze tijd de seg-
menten van het accusymbool. Deze geven aan dat de accu gela-
den wordt.

Hebt u de optie ”Optische laadindicatie” (LED-ring rond de luid-
spreker) geactiveerd, dan brandt deze ring tijdens het laden.

Laadwaarschuwing

Als de accucapaciteit bijna op is, hoort u als akoestische waar-
schuwing elke minuut 3 korte ”beep”-signalen. Bent u net in
gesprek, dan hebt u nog maximaal 5 minuten gespreksduur
voordat de handset uitschakelt.



13Handset aanmelden

In gebruik nemen

Handset aanmelden

Uw handset kan op maximaal 10 verschillende communicatiesy-
stemen worden gebruikt. Daarvoor moet de handset bij elk
systeem worden aangemeld.

Bij gebruik op het communicatiesysteem Forum 500 voert uw
systeembeheerder de aanmelding uit. 

Voor communicatiesystemen van andere merken geldt:

Meld uw handset bij het communicatiesysteem aan zoals
beschreven op pagina 51.
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Display

Symboolregel

Belsignaal uitgeschakeld  

Goede draadloze verbinding bij minimaal 2 balken  

Slechte draadloze verbinding; de linker balk knippert

Aan: verbinding
Knipperend: oproep

Weergave van een ontvangen e-mail of kort bericht

Weergave van een ontvangen gesproken bericht.
Daarvoor moet een voice-mailsysteem op uw commu-
nicatiesysteem aangesloten zijn. Het symbool is alleen
zichtbaar als er geen draadloze verbinding met het
communicatiesysteem bestaat.

Laadtoestand van de accu (zie pagina 12)

U hebt de toetsenblokkering geactiveerd.

Symboolregel

Tekstregels

Functietoetsregel

} ¡“¶¢ ≠ ∫ [
Station 1
Peters

1
Gids ∑„ Menu

}

¡“¶¢

≠

∫

o--o

[
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Tekstregels

In de tekstregels wordt informatie over de huidige verbindings-
status weergegeven of verschijnen lijsten en teksten van het
menu. In de ruststatus ziet u de systeemnaam, uw geprogram-
meerde gebruikersnaam en het oproepnummer van het toestel.

Selectielijsten (bijv. telefoonboek) en het menu voor de eigen-
schappen worden op drie regels weergegeven. Met de pijl-
tjestoetsen worden de regels naar boven of beneden doorge-
schoven. Selecteerbare  items hebben een donkere achtergrond.

Functietoetsregel

De teksten en symbolen in deze regel hebben betrekking op de
onderliggende toetsen. De inhoud van de regels verandert al
naargelang de modus.

Verlichting

Het display wordt automatisch verlicht als gesprekken binnenko-
men of als u een toets indrukt en het schakelt dan automatisch
na 10 seconden uit als er geen toets wordt ingedrukt.

¡“¶¢ [
Oproep

Oproepomleiding.
Meldingen

OK ≤ Terug
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Functietoetsen en toetsen

De beide toetsen onder het display en de pijltjestoetsen worden
functietoetsen genoemd. De aan de toetsen toegewezen functies
worden in de onderste displayregel weergegeven. De functie van
de toetsen verandert automatisch al naargelang de modus van
de handset.

Functietoets: pijltjestoetsen

Boven de pijltjestoetsen staan symbolen die de des-
betreffende functie van de pijltjestoetsen aangeven:

Bij weergave van een selectielijst (bijv. telefoonboek
of menu) verschuift u de cursorbalk met de pijl-
tjestoetsen op het gewenste item.

Maakt selectie uit de nummerherhalingslijst mogelijk.

Tijdens de invoer van oproepnummers of namen kunt
u wijzigingen aanbrengen door een cursor te ver-
schuiven. De pijltjestoetsen verschuiven de cursor
daarbij naar het begin of het einde van het item.

Als er een doorlopende tekst verschijnt (bijv. een
bericht), kunt u de tekst met de pijltjestoetsen naar
boven of naar beneden schuiven (scrollen).

Tijdens het gesprek kunt u het volume van de luid-
spreker in 6 standen instellen.

¡“¶¢ [
Müller, Hans

Neumann, Erwin
Peters, Max

OK ≤ Terug

≤

∑„

≥

Á…ˇ
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Functietoets: OK

Met OK bevestigt u de geselecteerde functie; menu's worden
gesloten of er worden nog meer menu's weergegeven.

Functietoets: Esc

Met functietoets Esc (kort ingedrukt) verlaat u het op dat
moment weergegeven menugedeelte. Het display toont vervol-
gens de selectie van de vorige tak van het menu of het huidige
rust- of verbindings-display.

Annuleertoets

c annuleert uw menuselectie zonder opslaan van de laatste
invoer. Tijdens het invoeren van cijfers/letters wist u steeds het
laatste teken.  

R-toets

Start ruggespraak.

Voorbeeld menu

De telefoon staat in de ruststatus. Druk de functietoets Menu
langer dan 2 seconden in.

Met de pijltjestoetsen bladert u deze lijst door en bevestigt u de
gewenste functie met OK.

¡“¶¢ [
Oproep

Oproepomleiding.
Meldingen

OK ≤ Terug
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Voorbeeld telefoonboek

Hebt u het telefoonboek geopend (functietoets gids) of menu-
punt Telefoonboek dan kunt u met de pijltjestoetsen een naam
selecteren en met G kiezen.

Voorbeeld invoer oproepnummer

Met OK bevestigt u uw invoer, c wist steeds één teken.

¡“¶¢ [
Nummer:
1234_

OK ≥ Terug

¡“¶¢ ≠ [
Müller, Hans

Neumann, Erwin
Peters, Max

OK ≤ Esc
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Invoer van teksten

Een korte druk op de toets c wist steeds één cijfer/teken. Met
Esc wordt de gehele procedure geannuleerd.

De volgende tekens kunt u invoeren door meerdere keren op de
cijfertoetsen te drukken. De invoerpositie wordt automatisch
doorgeschoven als u een tijdje niets invoert of een nieuw teken
invoert.

Toets Teken

1 1?!,.:;” ‘
2 ABC2ÄÅÀÁÃÆ
3 DEF3ÈÉÊË€
4 GHI4Ì Í Î Ï
5 JKL5
6 MNO6ÑÖÒÓÔÕØ
7 PQRS7ß
8 TUV8ÜÙÚÛ
9 WXYZ9
0 0 (spatie)@$&
* *-+=~<>^%
# #(){}[]/ \

r schakelt op kleine letters om. De kleine letters blijven behou-
den tot de toets r een volgende keer wordt ingedrukt. Bij
teksten die uit meerdere regels bestaan, wordt de tekst aan het
einde van de regel automatisch afgebroken. 
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Snel omschakelen

Een ”+” vóór de naam van een eigenschap geeft de Aan- en een
”-” de uitstand aan. Drukt u op OK dan verschijnt een omscha-
kelvenster.

Automatisch uitschakelen

Menu's worden onder de volgende voorwaarden automatisch uit-
geschakeld:

� In de verbindingsstatus, als u gegevens invoert waardoor
een functie wordt uitgevoerd (bijv. start van een confe-
rentie, zie ”Telefoneren met meerdere personen”, pagina
39).

� Na het indrukken van een functietoets die andere menu's
oproept dan het weergegeven menu.

Bevindt u zich in een menu en een beller probeert u te bereiken
dan hoort hij de ingesprektoon. U verlaat het menu automatisch
als u gedurende langere tijd niets invoert.

Reeds opgeslagen gegevens in menu's blijven na het verlaten
van de menu's opgeslagen.



21Algemeen

Telefoneren

Algemeen

Afbeelding van de bedieningsstappen

In de volgende afbeeldingen vindt u onder het display alle func-
ties van de linker en rechter toets opgesomd die u door indruk-
ken van de pijltjestoetsen of met functietoets OK kunt activeren.

Toestel uit-/inschakelen

U kunt de handset uitschakelen, als u in de ruststatus G ca. 2
seconden indrukt. Voor het inschakelen drukt u opnieuw op G
of plaatst u de handset in het laadstation. Is de handset uitge-
schakeld, dan wordt er geen oproep- en ook geen alarmsignaal
afgegeven.

Toetsenblokkering in-/uitschakelen

U kunt het toetsenbord tegen per ongeluk indrukken blokkeren:
druk c ca. 2 seconden in.

Voor het deblokkeren drukt u (zoals op het display is weergege-
ven) eerst op ¡ en dan op ‘.

Met een geactiveerde toetsenblokkering kunt u gesprekken zoals
gebruikelijk aannemen en tijdens het gesprek alle toetsen
gebruiken. Na afloop van het gesprek is de toetsenblokkering
weer actief.

Volume van de luidspreker instellen

Tijdens een gesprek kunt u het volume van de luidspreker in 6
standen met de pijltjestoetsen veranderen. Het huidige volume
wordt in het midden van de onderste displayregel door een sym-
bool weergegeven.

Microfoon uitschakelen

Wordt er tijdens een verbinding de functietoets dempen weerge-
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geven, dan kunt u daarmee de microfoon van uw handset uit-
schakelen. 

Optische weergave gesprek 

Bij een inkomend gesprek knippert de lichtgevende ring rond de
luidspreker.

Interne en externe oproepnummers

De interne en externe oproepnummers waaronder u bereikbaar
bent, worden tijdens het installeren van uw communicatie-
systeem (Forum 500) ingesteld.

Meerdere verbindingen

Op uw toestel kunnen gelijktijdig twee verbindingen bestaan,
andere bellers krijgen dan de ingesprektoon te horen.

Nakiezen multifrequentiemethode/toonkiezen

In de verbindingsstatus is uw telefoon automatisch op toonkie-
zen omgeschakeld. U kunt met het toonkiezen bijv. een ant-
woordapparaat of een voice-mailbox beluisteren.

Kostenweergave, weergave gespreksduur

Voor zover uw provider kosteninformatie doorgeeft, ziet u - bij
een door uzelf gekozen extern gesprek - het actuele bedrag tij-
dens of na het gesprek op het display. 
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Nummerherhaling

Druk in de ruststatus op één van de pijltjestoetsen (eventueel
meerdere keren). U krijgt de laatste 10 gekozen oproepnum-
mers. Is een oproepnummer ook in het telefoonboek/de naam-
lijst van uw systeem opgeslagen, dan ziet u de naam.

Kiezen: druk op G, het geselecteerde oproepnummer wordt
gekozen.

Andere mogelijkheden:

Door op OK te drukken, krijgt u een selectiemenu dat u de
mogelijkheid biedt om het geselecteerde nummer uit de num-
merherhaling te kiezen, te wissen of alle items uit de nummer-
herhaling te wissen.

Geblokkeerde/vrije oproepnummers

Opmerking: uw telefoon kan voor het kiezen van alle of van
bepaalde externe oproepnummers worden geblokkeerd. de
alarmnummer 100/101 kunt u echter altijd kiezen. Raadpleeg
uw systeembeheerder voor meer informatie.

Keypad-keuze

Sommige Europese providers hebben het keypad-
protocol nodig om eigenschappen (bijv. oproepom-
leiding) in te stellen. Daarvoor moet u (vóór het
kiezen) uw toestel omschakelen en de door de pro-
vider opgegeven netnummers intoetsen. Deze wor-
den dan direct aan de centrale doorgegeven en
daar geëvalueerd. In de regel krijgt u een gespro-
ken mededeling als terugmelding te horen.

Uw telefoon is dan op het keypad-protocol omgeschakeld. U
kunt nu de keypad-netnummers intoetsen.

Opmerking: de instelling wordt na het inhaken van de hoorn
weer gewist!

G±¡“
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Least Cost Routing (LCR)

Bij elke uitgaande externe verbinding brengt uw systeem via
LCR automatisch een verbinding met een door uw systeembe-
heerder ingestelde provider tot stand. Mocht u deze voorkeur-
verbinding niet willen gebruiken, kies dan vóór het gesprek het
in de volgende paragraaf beschreven menu ”LCR uit”. Vraag bij
uw systeembeheerder of LCR voor u is geïnstalleerd.

Opmerking: babyoproep en externe oproepomleidingen worden
niet automatisch via voorkeurverbindingen geleid. Hier kunt u,
bij afwijkingen ten opzichte van de norm-provider, de netnum-
mers van de gewenste provider vóór het oproepnummer invoe-
ren.

Doorgeven van uw oproepnummers

ISDN biedt diverse voorzieningen die het doorgeven van de
oproepnummers tussen deelnemers mogelijk maken of verhin-
deren.

Eigenschap van de voorziening CLIP 

Het oproepnummer van de beller wordt (voor zover doorgege-
ven) weergegeven. Als dit oproepnummer ook in uw telefoon-
boek is opgeslagen, wordt de naam weergegeven.

Eigenschap van de voorziening CNIP 

De naam van de beller wordt (voor zover doorgegeven) weerge-
geven.

Eigenschap van de voorziening CLIR 

U kunt vóór het kiezen van een extern oproepnummer van geval
tot geval bepalen, of het doorgeven van uw oproepnummer naar
de opgebelde persoon geblokkeerd moet worden. Selecteer dan
vóór het gesprek het in de volgende paragraaf beschreven menu
Nr. onderdrukken uit. Wordt de eigenschap niet aangeboden,
dan wordt al naargelang systeeminstelling uw oproepnummer
altijd doorgegeven of niet doorgegeven. Vraag uw systeembe-
heerder.
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Menu vóór en tijdens een verbinding

In de rust- of verbindingsstatus krijgt u na kort indrukken van
de functietoets Menu statusafhankelijke menu's aangeboden.
Vaak worden gebruikte eigenschappen weergegeven die u kunt
activeren.

Voorbeeld: een andere telefoon van uw oproepovernamegroep
belt en u wilt het gesprek beantwoorden. Druk kort op de func-
tietoets Menu, kies Oproepovername uit en bevestig met OK.
Nu bent u met de beller verbonden.

Een deelnemer kan ook in gesprek zijn en u wilt dat hij terug-
belt. Druk terwijl u de ingesprektoon hoort op de functietoets
Menu en bevestig Terugbellen met OK.

De statusafhankelijk menu's worden steeds aan het eind van de
volgende gedeeltes weergegeven.

Menu ”Selectie” in de ruststatus

Functietoets Menu kort indrukken (dat lukt ook als u de toets G
al ingedrukt hebt) en kies dan ...

Gemist: dit menupunt wordt alleen aangeboden als er iets in
uw oproeplijst voor gesprekken tijdens afwezigheid staat. U ziet
de laatste 10 oproepnummers van de bellers die hebben gepro-
beerd u te bereiken (afhankelijk van het doorgeven van oproep-
nummers door de provider). In plaats van het oproepnummer
wordt de naam weergegeven als de beller in het telefoonboek
van het systeem staat. Om opnieuw terug te bellen, kiest u een
item uit. Na OK kunt u met Kiezen het nummer kiezen, met
Verwijderen het item wissen, met Info de oproepnummers (bij
naamweergave), het tijdstip van het gesprek en het aantal
gesprekken zien of met Alles wissen de gehele lijst wissen.

Voicebox bericht: dit menupunt wordt alleen aangeboden als
er berichten in uw voice-mailbox staan. U ziet de oproepnum-
mers van de bellers die een bericht op uw voice-mailbox hebben
ingesproken (afhankelijk van het doorgeven van oproepnum-
mers door de provider). In plaats van het oproepnummer wordt
de naam weergegeven als de beller in het telefoonboek van het
systeem staat. Berichten die u nog niet hebt beluisterd, worden



26 Algemeen

met een ‘+’ voor het oproepnummer aangegeven, reeds 
beluisterde berichten met een ‘-‘. Om het bericht te beluisteren,
kiest u een item uit. Na OK kunt u met Weergave het bericht
beluisteren, met Kiezen de beller terugbellen, met Verwijde-
ren het item wissen, met Info de oproepnummers (bij naam-
weergave), het tijdstip van het gesprek en het aantal gesprek-
ken zien of met Alles wissen de gehele lijst wissen.

Korte berichten: dit menupunt wordt alleen aangeboden als er
iets in de lijst voor de korte berichten staat. U ziet de lijst
(afzenders) met ontvangen korte berichten die andere deelne-
mers u met behulp van de Virtual Phones hebben opgestuurd.
Kies een item: u krijgt een selectiemenu te zien waarmee u het
korte bericht kunt bekijken (inhoud van het bericht, afzender,
datum), het geselecteerde bericht of de gehele lijst met korte
berichten kunt wissen.

Gebruik de pijltjestoetsen om in de weergavefuncties te blade-
ren.

E-mail: dit menupunt wordt alleen aangeboden, als er iets in
uw e-maillijst staat. U ziet de lijst (afzenders) met ontvangen e-
mails. Kies een item: u krijgt een selectiemenu te zien waarmee
u de e-mail kunt bekijken (onderwerp, afzender, datum), de
geselecteerde e-mail of de gehele lijst met e-mails kunt wissen. 

Gebruik de pijltjestoetsen om in de weergavefuncties te blade-
ren.

Kiezen: via dit menupunt zijn diverse functies bereikbaar die
het starten van een bijzondere vorm van kiezen mogelijk
maken. 

Dit zijn de punten:

Herhaling: dit menupunt wordt alleen aangeboden, als er
iets in uw nummerherhalingslijst staat. U ziet maximaal de
laatste 10 oproepnummers van de deelnemers die u hebt
opgebeld. In plaats van het oproepnummer wordt de naam
weergegeven als de opgebelde persoon in het telefoonboek
van het systeem staat. Om opnieuw op te bellen, kiest u een
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item uit. Na OK kunt u met Kiezen het item kiezen, met
Wissen het item wissen, of met Alles wissen de gehele lijst
wissen.

Telefoonboek: via dit menupunt kunt u het telefoonboek
van uw communicatiesysteem oproepen. (Zie daarvoor ook
het hoofdstuk ”Opbellen vanuit het telefoonboek”, pagina
30.)

Melding:* na intoetsen van het oproepnummer kunt u een
melding aan een systeemtelefoon (niet mogelijk naar hand-
sets) starten.

Nr. onderdrukken:* uw oproepnummer voor het volgende
externe gesprek wordt niet aan de opgebelde persoon door-
gegeven. Dit menupunt is afhankelijk van de systeeminstel-
ling.

Nr. doorgeven:* uw oproepnummer voor het volgende
externe gesprek wordt aan de opgebelde persoon doorgege-
ven. Dit menupunt is afhankelijk van de systeeminstelling.

LCR uit:* u schakelt LCR uit.

VIP-oproep:* uw volgende oproep wordt als VIP-oproep uit-
gevoerd. Ook als de opgebelde interne deelnemer zijn aan-
klopblokkering, oproepblokkering of de oproepovername
ingeschakeld heeft, wordt uw oproep akoestisch gemeld.

Oproepovername:* u neemt de oproep voor een andere tele-
foon van uw oproepovernamegroep aan.

Gerichte oproepovername:* u neemt na intoetsen van het
oproepnummer de oproep van een willekeurig andere telefoon
aan. Is de andere telefoon al in de gesprekstatus (bijv. een ant-
woordapparaat neemt het gesprek aan), dan neemt u het
gesprek over.

Kosten: u ziet de kosten van het laatste gesprek en het totaal-
bedrag voor uw toestel.

Deuropener:* u bedient de deuropener.

Notities: noteer een oproepnummer en een naam of kies een
genoteerd oproepnummer.
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Totale menu: het overzichtsmenu wordt opgeroepen, zie over-
zichtsmenu vanaf pagina 45.

* Dit menupunt wordt alleen aangeboden als in de configurator
de overeenkomstige gebruiksautorisatie geactiveerd is.
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Extern/Intern opbellen
Verbindingsopbouw

Kiezen:
G indrukken en oproepnummer kiezen.

Voorbereiding kiezen:
Toets het oproepnummer in en druk op OK of G.

Invoer tijdens de voorbereiding van het kiezen corrige-
ren:
c één cijfer wissen; lang indrukken - gehele oproepnummer
wissen.

Invoerpositie:
≤≥ Met de pijltjestoetsen kunt u de invoerpositie (cursor) aan
het begin of het einde van het nummer verschuiven. Extra
tekens worden altijd vóór de knipperende cursor ingevoegd.

Opmerking: is de gekozen cijferreeks langer dan 10 cijfers, dan
wordt het display op een kleinere weergave van de cijfers omge-
schakeld (max. 26 cijfers in twee regels).

¡“¶¢ [

03061040
OK ≥ Terug
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Opbellen vanuit de nummerherhalingslijst

Selectie:
Druk in de ruststatus op één van de pijltjestoetsen (eventueel
meerdere keren). U krijgt de weergave van de laatste 10 geko-
zen deelnemers te zien (oproepnummer of naam). Begin en
einde van de lijst zijn gemarkeerd door een gestippelde lijn.

Kiezen:
Druk op G, het geselecteerde oproepnummer wordt gekozen.

Opbellen vanuit het telefoonboek

Selectie:
Druk in de ruststatus op gids, kies het menupunt Naam zoeken
en toets de beginletter van de gewenste naam in. Ter oriëntatie
krijgt u direct twee items te zien die overeenkomen met het
ingetoetste begin van de naam. Met OK verschijnt een alfabe-
tisch gesorteerde naamlijst waarvan de eerste naam met de
gewenste letter begint. Kies een naam met de pijltjestoetsen.

Kiezen:
Drukt u op G, dan wordt het geselecteerde oproepnummer
gekozen. Drukt u op OK, dan kunt u kiezen tussen Kantoor,
Mobiel en Privé. Drukt u nogmaals op OK, dan krijgt u een selec-

¡“¶¢ [
Müller, Hans 

Neumann, Erwin
Peters, Max

OK ≤ Terug

¡“¶¢ [
04331136888 
04311696500
03061040
OK ≤ Terug
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tiemenu te zien waarmee u het nummer van het geselecteerde
telefoonboekitem kiest of nadere informatie over het telefoon-
boekitem kunt bekijken.

Opbellen vanuit de oproeplijst

Uw handset slaat in de oproeplijst de oproepnummers van de
laatste 10 bellers op (afhankelijk van het doorgeven van het
oproepnummer). Alleen de niet-aangenomen gesprekken worden
opgeslagen. Items in de oproeplijst worden uit de lijst gewist als
een beller u met een volgend gesprek heeft bereikt. Als een bel-
ler in uw telefoonboek is opgeslagen, krijgt u de naam te zien.

Selectie:
Druk in de ruststatus op de functietoets Menu. Gemist kiezen en
het item met de pijltjestoetsen selecteren.

Kiezen:
Druk op G, het geselecteerde oproepnummer wordt gekozen.

Gesprek beëindigen

Gesprekken beëindigt u door op G te drukken.

Menu ”In gesprek”

Druk in de gesprekstatus kort op de functietoets Menu en kies
dan uit ... 

Verbreken: de verbinding wordt verbroken.

Oproepovername:* u neemt het gesprek voor een andere tele-
foon van uw oproepovernamegroep aan. Uw eerste gesprek
wordt in wacht gezet.
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Gerichte oproepovername:* u neemt na het intoetsen van
het oproepnummer het gesprek van een willekeurig andere tele-
foon aan. Is de andere telefoon al in de gesprekstatus (bijv. een
antwoordapparaat neemt het gesprek aan), dan neemt u het
gesprek over. Uw eerste gesprek wordt in wacht gezet.

Onderscheppen:* de oproepnummers van ”kwaadwillige bel-
lers” kunnen in de centrale van de provider worden opgeslagen
(voor zover de dienst werd geactiveerd). Deze functie is ook
mogelijk als de beller al heeft ingehaakt!

Deuropener:* u bedient de deuropener.

Menü ”Bezet”

U hebt een deelnemer opgebeld die in gesprek is of het gesprek
heeft beëindigd. Druk kort op de functietoets Menu en kies dan
uit ... 

Verbreken: de verbinding wordt verbroken.

Terugbellen:* u laat uw terugbelverzoek achter bij een deelne-
mer die in gesprek is.

Gerichte oproepovername:* u neemt na intoetsen van het
oproepnummer het gesprek van een willekeurig andere telefoon
aan. Is de andere telefoon al in de gesprekstatus (bijv. een ant-
woordapparaat neemt het gesprek aan), dan neemt u het
gesprek over.

VIP-oproep :* ook als de opgebelde, interne deelnemer zijn
aanklopblokkering heeft ingeschakeld, wordt uw oproep akoes-
tisch gemeld.

Onderscheppen:* de oproepnummers van ”kwaadwillige bel-
lers” kunnen in de centrale van de provider worden opgeslagen
(voor zover de dienst werd geactiveerd). Deze functie is ook
mogelijk als de beller al heeft ingehaakt!
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Deuropener:* u bedient de deuropener.

* Dit menupunt wordt alleen aangeboden als in de configurator
de overeenkomstige gebruiksautorisatie geactiveerd is.
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Gesprek aannemen

Normaal gesprek

Bij een inkomend gesprek wordt het oproepnummer van de bel-
ler weergegeven (voor zover doorgegeven). Is dit oproepnum-
mer ook in uw telefoonboek opgenomen, dan ziet u in plaats
daarvan de genoteerde naam.

U ziet gelijktijdig, of het om een externe of interne deelnemer
gaat. Bovendien wordt weergegeven, of het oproepnummer van
de beller het mobiele of privé-nummer van een telefoonboeki-
tem is. (Markering door M: of P: ervoor).

Druk op G om het gesprek aan te nemen of neem de handset
uit het laadstation (als autom. opnemen, zie pagina 52, geacti-
veerd is).

Dempen schakelt het belsignaal uit.

Menu roept het menu ”Inkomend gesprek” op.

VIP-oproepen

Deze oproepen van geautoriseerde deelnemers worden zelfs met
ingeschakelde oproep- of aanklopblokkering en bij oproepomlei-
ding aan u gemeld. U hoort het discrete belsignaal. Druk op G
om het gesprek aan te nemen.

¡“¶¢ ≠ [
Externe oproep 
Peters, Max
04311696500

Dempenˇ Menu
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Oproepen tijdens een gesprek

Externe en/of interne gesprekken tijdens een verbinding worden
met een informatiesignaal en de optische weergave gemeld.

Druk op r om de huidige verbinding in wacht te zetten en de
aankloppende verbinding aan te nemen.

Druk op G om de huidige verbinding te beëindigen. De oproep
die zonet aangeklopt heeft, wordt nu als normale oproep
gemeld.

Druk op Menu om in het menu ”Aankloppen” te komen.

Menu ”Inkomend gesprek”

U krijgt in de ruststatus een inkomend gesprek. Druk kort op de
functietoets Menu en kies dan uit…

Afwijzen: u wijst het gesprek af door op de functietoets OK te
drukken.

Gesprek afleiden: u leidt het gesprek af door op OK te druk-
ken, het nieuwe doelnummer in te toetsen en met OK te bevesti-
gen.

Deuropener:* u bedient de deuropener.

Menu ”Aankloppen”

U krijgt in de gesprekstatus een inkomend gesprek. Druk kort
op de functietoets Menu en kies dan uit ...

Verbreken: u verbreekt de huidige verbinding en neemt het
aankloppende gesprek aan.

Afwijzen: u wijst het aankloppende gesprek af door op de func-
tietoets OK te drukken.

¡“¶¢ ≠ [
Wacht. opr. ext. 
Sven Meyer 
04311696503

Dempenˇ Menu
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Aannemen: u neemt het aankloppende gesprek aan door op de
functietoets OK te drukken. De huidige verbinding wordt in wacht
gezet.

Afleiden: u leidt het gesprek af door op OK te drukken, het
nieuwe doelnummer in te toetsen en met OK te bevestigen.

Deuropener:* U bedient de deuropener.

* Dit menupunt wordt alleen aangeboden als in de configurator
de overeenkomstige gebruiksautorisatie geactiveerd is.
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Ruggespraak houden, makelen, doorver-
binden en conferentie

Ruggespraak/makelen via de R-toets

Tijdens een verbinding kunt u met een andere deelnemer rugge-
spraak houden.

r zet uw eerste verbinding in wacht. Kies nu het andere
oproepnummer. (U ziet het volgende display.)

Druk opnieuw op r om naar de eerste verbinding terug te
schakelen (meerdere keren r indrukken om afwisselend met de
deelnemers te spreken).

G geeft uw eerste gesprek door aan degene met wie u rugge-
spraak hebt gehouden.

Doorverbinden van een intern/extern gesprek naar
een interne deelnemer

U hebt een interne ruggespraakverbinding gekozen (zie rugge-
spraak/makelen via de R-toets).

Meldt zich de deelnemer - kondig dan het doorverbinden van het
gesprek aan en druk op G.

Of, als u niet op de melding van de andere deelnemer wilt wach-
ten, druk op G, de andere deelnemer wordt opgebeld.

Neemt de opgebelde persoon op, dan wordt hij met de wachten-
de verbinding verbonden. Wordt de aangeboden verbinding niet
binnen 45 seconden aangenomen, dan wordt u opnieuw opge-
beld en bent u na het indrukken van G weer met de oorspron-
kelijke gesprekspartner verbonden.

Is de opgebelde persoon in gesprek, dan drukt u op de functie-

¡“¶¢ ≠ [
R:04012345 

Erwin Neumann
47

Dempenˇ Menu
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toets Menu en bevestigt u Verbreken met OK.

Doorverbinden van een extern gesprek naar een exter-
ne deelnemer

Het doorverbinden van een extern gesprek naar een externe
deelnemer kan alleen via het menu ”Deelnemer in wacht”
plaatsvinden.

Druk daarvoor kort op de functietoets Menu en bevestig Door-
verbinden met OK.

Al naargelang de instelling van uw telefooncentrale worden
daarbij de externe verbindingen in uw telefooncentrale met
elkaar verbonden.

Opmerking: hebt u twee door uzelf gekozen verbindingen met
elkaar verbonden, dan worden de kosten op uw telefoonrekening
geboekt. U hebt daarbij geen controle over hoe lang het door-
verbonden gesprek duurt.

Menu ”Deelnemer in wacht”

U hebt een gesprek in wacht gezet en voert een ruggespraakge-
sprek. Druk kort op de functietoets Menu en kies dan uit ...

Verbreken: u verbreekt de huidige verbinding en gaat in de
kiesstatus.

Gesprek omleiden: u zet uw huidige gesprekspartner in wacht
en kunt met een tweede gesprek beginnen om uw huidige
gesprekspartner daar naartoe door te verbinden. Nadat u hebt
doorverbonden, bent u weer met uw oorspronkelijke in wacht
gezette gesprekspartner verbonden.

Doorschakelen:* u verbindt de deelnemer in wacht met de
huidige gesprekspartner.

Conferentie:* u start een conferentie met drie.

Makelen: u wisselt tussen de huidige en de laatst gesproken
gesprekspartner.

Deuropener:* u bedient de deuropener.”
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Interne/externe conferentie met drie

U hebt een interne of externe ruggespraakverbinding gekozen.

Meldt zich de deelnemer, dan kondigt u de conferentie aan en
kiest uit het menu ”Deelnemer in wacht” het menupunt Con-
ferentie. De conferentie is gestart.

De conferentie beëindigt u door indrukken van de G toets.

Opmerking: het met elkaar verbinden van de beide deelnemers
aan de conferentie of het gericht verwijderen van een deelnemer
is alleen via het overeenkomstige menupunt van het menu
mogelijk.

Wilt u tijdens een conferentie de deelnemers aan de conferentie
weer apart spreken of afzonderlijk verwijderen, kies dan het
menu ”Conferentie” uit. U spreekt met de ene deelnemer, de
andere gesprekspartner wordt in de  wacht gezet. U kunt nu
opnieuw makelen.

Beëindig dit gesprek via het menupunt Verbreken: Oproep-
nummer en kies dan de deelnemer in wacht.

Menu ”Conferentie”

U hebt een conferentie met drie gestart. Druk kort op de func-
tietoets Menu en kies dan uit ...

Verbreken: 034565483: u verwijdert de deelnemer met het
oproepnummer 034565483 uit de conferentie (in dit voorbeeld
een externe deelnemer).

Verbreken: 1234: u verwijdert de deelnemer met het oproep-
nummer 1234 uit de conferentie (in dit voorbeeld een interne
deelnemer).

Doorschakelen:* u schakelt zichzelf uit de conferentie. De
andere deelnemers blijven met elkaar verbonden.

Conferentie beëind.: u beëindigt de conferentie en gaat in de
kiesstatus (G beëindigt ook de conferentie).
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Makelen: u heft de conferentie op en kunt nu afwisselend met
de deelnemers spreken.

Deuropener:* u bedient de deuropener.

* Dit menupunt wordt alleen aangeboden als in de configurator
de overeenkomstige gebruiksautorisatie geactiveerd is.
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Bijzondere oproepen/gesprekken

Babyoproep

In het menupunt Babyoproep in het menu Blokkeerfunctie
kunt u een intern of extern oproepnummer opslaan. Is het
menupunt ingeschakeld, dan wordt na indrukken van G na 5
seconden dit geprogrammeerde oproepnummer gekozen. Wordt
binnen 5 seconden met het kiezen van een oproepnummer
begonnen, dan is de babyoproep niet actief. 

Deurbel, deurgesprek, deuropener

Een deurbel wordt op het display weergegeven.

In de ruststatus
Druk op G.

� Is uw systeem met een intercom bij de deur verbonden,
dan spreekt u met de bezoeker.

� Anders hoort u na opnemen van de hoorn een speciaal
deursignaal.

Voor het openen van de deur kiest u uit het weergegeven menu
het menupunt Deuropener.

Tijdens een gesprek
Klinkt het signaal van de deurbel tijdens een gesprek, dan hoort
u het discrete belsignaal (aankloppen). Ga dan te werk zoals
onder ”Oproepen tijdens een gesprek” is beschreven.

Voor het openen van de deur kiest u uit het weergegeven menu
het menupunt Deuropener.

Opmerkingen: Het menupunt Deuropener is niet afhankelijk
van een deurgesprek.
Met de deuropener-functie wordt een schakelcontact in uw
systeem gestuurd, dat ook met andere toestellen kan zijn ver-
bonden. Informeer bij uw systeembeheerder.
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Melding

Meldingen kunnen alleen plaatsvinden naar systeemtelefoons.

Druk op Menu en kies uit het menu Kiezen, menupunt Melding.

Opmerking: als meerdere systeemtoestellen hetzelfde oproep-
nummer hebben of als u een melding voor een groepsoproep-
nummer wilt doen, wordt de melding aan alle betrokken
systeemtoestellen doorgegeven. Het is dan ook mogelijk het
meldingsgesprek op een van deze telefoons aan te nemen.

Terugbellen beantwoorden

Een terugbelverzoek wordt uitgevoerd als de andere deelnemer
weer vrij is. Uw telefoon belt dan.

Druk op G, de andere deelnemer wordt opgebeld. 
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Vanuit het telefoonboek opbellen

Het telefoonboek van uw communicatiesysteem

In het telefoonboek van uw communicatiesysteem kunnen ca.
2.000 items worden opgeslagen.

Dit aantal omvat het centraal beheerde telefoonboek en de per-
soonlijke items van alle telefoons. U kunt zelf uw persoonlijke
items (max. 40) vanaf de telefoon invoeren en wissen. De per-
soonlijke items worden automatisch in het hoofdregister
geplaatst, ze zijn echter alleen op uw telefoon en op de PC van
de systeembeheerder zichtbaar. Voor gebruik van het persoon-
lijke gedeelte van het telefoonboek zie menu ”Telefoonboek
instellen” vanaf pagina 56.

Menu ”Gids”

De functietoets Gids kort indrukken, kies dan ...

Naam zoeken: bevestig uw keuze met OK, nu worden de eerste
twee items van het telefoonboek weergegeven. Daaronder is er
de mogelijkheid een letter of naam in te voeren. Met de invoer
van een letter wisselen de weergegeven items zodanig dat de
eerste items bij de ingevoerde letters worden weergegeven.

Voert u geen teken in en drukt u op OK, dan begint de lijst met
het eerste item. Kies het gewenste item met de pijltjestoetsen. 

Druk op de gesprekstoets om direct het gewenste oproepnum-
mer te kiezen. Of druk op OK en kies tussen Kantoor, Mobiel en
Privé. U kunt dan met de gesprekstoets direct het overeenkom-
stige nummer opbellen of u drukt op OK en kunt dan met Kie-
zen het nummer kiezen of met Info het oproep- en snelkies-
nummer bekijken.

Nieuwe voorinstelling: Hier kunt u in een lijst een letter of
naam invoeren. Tijdens het openen van het telefoonboek wordt
deze invoer als menupunt aangeboden. U kunt daarmee direct
naar het opgegeven gedeelte van het telefoonboek gaan (bijv.
de telefoonboekitems van een bedrijf) en daar de gewenste
naam zoeken en kiezen. Er zijn 6 zoekcriteria mogelijk.
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Wis voorinstelling: Hier kunt u indien nodig eerder gepro-
grammeerde zoekcriteria weer wissen.

Verkort kiezen

Alle centrale telefoonboekitems kunt u ook via snelkiesnummers
kiezen. De centrale items liggen in het snelkiesbereik 00 t/m 99.

Voor het kiezen van een snelkiesnummer drukt u op de gesprek-
stoets en kiest u ±  |  ±, het snelkiesnummer van het tele-
foonboekitem, en drukt u op de toets ‘.

Opmerking: Hebt u het telefoonboek geopend, dan kunt u in
plaats van het invoeren van de naam ook de toets ± en het
snelkiesnummer invoeren om de naam te vinden.
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Eigenschappen en menu's

Instelvarianten voor eigenschappen

Er zijn twee mogelijkheden om de eigenschappen van uw tele-
foon en het systeem in te stellen:

Menu's gebruiken

Roep, zoals al onder ”Weergaven en toetsen” vanaf pagina 14
beschreven, de menu's met de overeenkomstige functietoets op
en verricht de instellingen. 

Opmerking: houd de functietoets nu langer ingedrukt dan u tij-
dens het telefoneren gewend bent. Dan pas wordt het over-
zichtsmenu op het display weergegeven.

Gebruik voor de selectie daarbij de pijltjestoetsen ≤≥ en de OK
toets.

Sterretje- en hekje-toets gebruiken

Veel eigenschappen kunnen ook door het invoeren van een
codenummer worden ingesteld. Het invoeren van een codenum-
mer vindt met de toetsen ± of ‘ plaats.

Deze invoer is voor analoge toestellen in uw systeem bestemd.
De netnummers kunnen ook op de systeemtelefoon worden
gebruikt en staan in de gebruiksaanwijzing ”Forum 500 - toe-
stellen bedienen” beschreven (bij het systeem bijgevoegd).

Menu ”Overzichtsmenu”

Dit menu bevat alle beschikbare eigenschappen. Een aantal
menupunten vindt u parallel ook in andere menu's terug. Eigen-
schappen die de bereikbaarheid van uw telefoon beïnvloeden
(bijv. Oproepblokkering ingeschakeld) vindt u in het Overzichts-
menu, dat u kunt oproepen door lang op de functietoets Menu te
drukken.

Oproepen: hier zijn de belangrijkste eigenschappen onderge-
bracht die met een oproep te maken hebben.
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Oproepomleidingen: in deze menugroep zijn alle manieren
van de oproepomleiding samengevat.

Meldingen: het ontvangen en zenden van berichten en het ont-
vangen van e-mails is in deze menugroep te vinden.

Telefooninstellingen: u kunt in deze menugroep de telefoon
aan uw persoonlijke eisen aanpassen, bijv. belinstellingen (melo-
die en volume), taal van het display enz.

Blokkeerfuncties: u kunt hier o.a. uw oproepblokkering active-
ren of de toestelblokkering inschakelen.

Verbindingen: alle eigenschappen die invloed op een verbin-
ding hebben, worden hier aangeboden. Deze eigenschappen
worden ook in de menu's die u tijdens een verbinding kunt
oproepen, afhankelijk van de status, weergegeven.

Telefoonboek: u kunt in deze menugroep uw telefoonboek pro-
grammeren.

Voice-mailbox: in dit menu kunt u berichten beluisteren die in
uw voice-mailbox staan en instellingen voor uw voice-mailbox
aanbrengen. Dit menupunt wordt alleen aangeboden als een
voice-mailbox ingesteld is.

Centrale inst.: hier kunnen door een geautoriseerde deelnemer
instellingen voor het systeem worden verricht.
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Menu ”Oproepen”

Oproeplijst selecteren, kies dan...

� Tijdens afwezigheid: u ziet de laatste 10 oproepnum-
mers van de bellers die geprobeerd hebben u te bereiken
(afhankelijk van het doorgeven van het oproepnummer
door de provider). In plaats van het oproepnummer wordt
de naam weergegeven, als de beller in het telefoonboek
van het systeem staat. Om opnieuw terug te bellen, kiest
u een item uit. Na OK kunt u met Kiezen het item kiezen,
met Wissen het item wissen, met Info het oproepnum-
mer (bij naamweergave), het tijdstip van de oproep en
het aantal oproepen bekijken, of met Alles wissen de
gehele lijst wissen.

� Aangenomen gesprekken: u ziet de laatste 10 oproep-
nummers van de bellers met wie u hebt gesproken
(afhankelijk van het doorgeven van het oproepnummer
door de provider). In plaats van het oproepnummer wordt
de naam weergegeven, als de beller in het telefoonboek
van het systeem staat. Om opnieuw terug te bellen, kiest
u een item uit. Na OK kunt u met Kiezen het item kiezen,
met Wissen het item wissen, met Info het oproepnum-
mer (bij naamweergave), het tijdstip van het gesprek en
het aantal gesprekken bekijken, of met Alles wissen de
gehele lijst wissen.

Voicebox bericht: u ziet een lijst met de aanwezige berichten.
Elk bericht wordt door het oproepnummer van de afzender of,
indien in het telefoonboek aanwezig, de naam weergegeven.
Voor berichten die u nog niet hebt beluisterd, staat een ‘+’,
reeds beluisterde berichten zijn herkenbaar aan een ‘-‘ aan het
begin van de regel. 

Kies Weergave om het geselecteerde bericht te beluisteren,
Kiezen om de beller terug te bellen, Verwijderen om het gese-
lecteerde item te wissen, Info om informatie over datum en
tijdstip van de ontvangst van het bericht te verkrijgen of Alles
wissen om alle berichten te wissen.

Kosten: u ziet de kosten van het laatste gesprek en het totaal-
bedrag voor uw toestel.
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Groepsaansluiting: als uw toestel deel uitmaakt van één of
meerdere groepsaansluitingen, wordt hier een selectielijst van
de overeenkomstige groepsaansluitingen weergegeven. U hebt
nu de mogelijkheid om uzelf één voor één uit de verschillende
groepsaansluitingen uit of in te schakelen, of ook uit alle groeps-
aansluitingen gelijktijdig. Uitschakelen heeft daarbij tot gevolg,
dat er geen groepsaansluitingsoproepen aan uw toestel worden
doorgegeven.

Menu ”Oproepomleidingen”

Oproepomleiding: kies Direct, Bezet of Na bepaalde tijd
voor het type afleiding. Voer vervolgens de bestemming in en
activeer de oproepomleiding.

Opmerking: omgeleid worden alle inkomende gesprekken naar
oproepnummers van uw toestel. Is een oproepnummer meerde-
re keren (dus ook op een ander toestel) aanwezig, dan worden
ook de gesprekken op het andere toestel omgeleid.
Alle drie de manieren van omleiden kunt u gelijktijdig activeren,
de directe oproepomleiding heeft daarbij de prioriteit.

MSN afleiden: u ziet eerst een lijst met de geprogrammeerde
MSN’s en MSN-groepen. Selecteer een item. Kies vervolgens
Direct, Bezet of Na bepaalde tijd voor het type afleiding.
Voer vervolgens als bestemmingsnummer een extern oproep-
nummer zonder toewijzing van een externe lijn in.

Opmerking: omgeleid worden alle externe gesprekken naar de
MSN.
Alle drie de manieren van omleiden kunt u gelijktijdig activeren,
de directe oproepomleiding heeft daarbij de prioriteit.

Deuropr. afleiden: hier kunt u de oproepomleiding voor deuro-
proepen programmeren. Kies Direct, Bezet of Na bepaalde
tijd voor het type omleiding. Voer ten slotte de bestemming in
en activeer de oproepomleiding.

Opmerking: alle oproepen die door de deurbel worden geacti-
veerd, worden omgeleid.
U kunt alle drie soorten oproepomleidingen gelijktijdig activeren,
de oproepomleiding Direct heeft daarbij voorrang. 

Follow me instel: deze manier van omleiden wordt op een
extern toestel ingesteld. Voor het gebruik van deze functie moet
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u de toestel-PIN van de bron weten (zie pagina 54). Kies op het
externe toestel uit de Menu-Card “Oproepomleidingen” 3 Follow
me instel. Geef als Bron het interne oproepnummer in vanwaar
de op-roepen naar deze telefoon moeten worden omgeleid. Voer
dan de Pin: van de bron in. Met Aan / Uit schakelt u Follow me
in of uit. Op de andere telefoon (bron) wordt Follow me door uit-
schakelen van Toestel omleiden gedeactiveerd. Is Follow me
geactiveerd, dan worden alle oproepnum-mers van het toestel
direct omgeleid (uitzondering: groepsnummers).

Menu ”Meldingen”

Korte berichten: u ziet de lijst (afzenders) met ontvangen
korte berichten die andere deelnemers u met behulp van de
Forum 500 CTI hebben opgestuurd. Kies een item: u krijgt een
selectiemenu te zien waarmee u het korte bericht kunt bekijken
(inhoud van het bericht, afzender, datum), het geselecteerde
bericht of de gehele lijst met korte berichten kunt wissen.

Gebruik voor het bladeren in de weergavefuncties de pijl-
tjestoetsen.

E-mail: u ziet de lijst (afzenders) met ontvangen e-mails. Kies
een item :u krijgt een selectiemenu waarmee u de e-mail kunt
bekijken (onderwerp, afzender, datum), de geselecteerde e-mail
of de gehele lijst met e-mails kunt wissen. 
Gebruik voor het bladeren in de weergavefuncties de pijl-
tjestoetsen.

Afspraken: u ziet de status van de beide afspraken. Kies met
de pijltjestoetsen en OK een afspraak uit om deze te program-
meren. Onder Tijd kunt u de tijd invoeren waarop het afgespro-
ken gesprek wordt geactiveerd. Kies Reden, om de reden van
de afspraak in te voeren. Kies Herhaling om vast te leggen, of
het afgesproken gesprek eenmalig, alleen op werkdagen, alleen
in het weekend of elke dag moet worden gestart. Met aan wordt
het afgesproken gesprek geactiveerd en met uit gedeacti-
veerd.

Berichten: hier kunt u een vooraf gedefinieerd bericht vastleg-
gen dat bij binnenkomende interne gesprekken wordt weergege-
ven op het display van de telefoon waar de oproep van uitgaat.
Indien er geen bericht moet worden weergegeven, stelt u de
tekst “Beschikbaar” in.
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Menu ”Telefooninstellingen”

Voor elke manier van opbellen (intern of extern, berichten en
VIP-oproep) kunt u een andere melodie instellen.

Belinst. selecteren en dan ...

Melodieën: kies de melodie voor intern(e) oproepen uit door
de cijfers 0…9 in te voeren
en ...
kies de melodie voor extern(e) oproepen uit door de cijfers
0…9 in te voeren
en ...
kies de melodie voor berichten uit door de cijfers 0…9 in te
voeren
en ...
kies de melodie voor VIP uit door de cijfers 0…9 in te voeren.

Volume: het volume van het belsignaal intern kunt u met de
cijfers 1 ... 7 wijzigen,
en ...
het volume van het belsignaal extern kunt u met de cijfers 1
... 7 wijzigen.

Type: Met deze instelling schakelt u de belsignalen uit (rust).
Op het display wordt het belsymbool } weergegeven. Voor
het inschakelen kiest u in het menu Melodie of piepen (zie
volgende menupunten),
of ...
Melodie: met deze functie wordt het belsignaal met een vol-
ledige melodie ingeschakeld,
of ...
Piepen: met deze functie wordt het belsignaal met een korte
melodie ingeschakeld.

Systeem: uw handset kan op maximaal 10 andere DECT-syste-
men worden gebruikt. Voordat u via het DECT-systeem kunt
telefoneren, moet u de handset bij het desbetreffende systeem
registreren (aanmelden). Voor de aanmelding hebt u in sommige
gevallen een systeem-ID en een toegangscode nodig. Vraag de
desbetreffende systeembeheerder naar de geldige code.
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Systeem selecteren en dan ...

Autom. zoeken: hebt u uw handset bij meerdere DECT-
systemen aangemeld, dan zal - voor zover ingeschakeld - de
handset één van de bereikbare DECT-systemen automatisch
selecteren. Uw handset wordt dus automatisch bij een ander
DECT-systeem ”ingelogd” zodra u zich buiten het bereik van
het huidige DECT-systeem bevindt.

Aanmeldingen: tijdens de aanmelding Nieuw moet u het
volgende invoeren:

PARK: een PARK hoeft u alleen in te voeren als uw handset
op een specifiek DECT-systeem moet worden gebruikt (bijv.
op plaatsen waar de zendbereiken van twee DECT-systemen
elkaar overlappen). Sla de instelling eventueel over door op
OK te drukken.

PIN invoeren: met deze code registreert u uw handset.

Syst.naam inv.: geef het DECT-systeem waarop u wordt aan-
gemeld een naam. Deze wordt altijd op het rustdisplay weer-
gegeven. Voor het invoeren van letters zie pagina 19.

Lokaal nr. invoeren: sommige DECT-systemen geven uw
gereserveerde oproepnummer door. Is dit niet het geval, dan
kunt u dit hier invoeren (het oproepnummer krijgt u van de
systeembeheerder).

Registratie - selecteren: hebt u de handset op meerdere
DECT-systemen aangemeld, dan kunt u selecteren, welk
systeem uw handset moet gebruiken. Kies het systeem met
de pijltjestoetsen voordat u op Select. drukt.

Registratie - wissen: hiermee wist u de registratie van het
DECT-systeem in de handset. De handset kan op dit systeem
pas weer na opnieuw aanmelden worden gebruikt. Kies het
DECT-systeem met de pijltjestoetsen voordat u op Wissen
drukt.
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Registratie - bew.: u kunt de naam van het DECT-systeem
en het in de ruststatus weergegeven oproepnummer (in de
regel het interne oproepnummer) op het gekozen DECT-
systeem wijzigen.

Toestel-ID: u kunt de internationale handsetidentificatie
aflezen (IPEI). Deze hebt u eventueel nodig voor de aanmel-
dingsprocedure op bepaalde basisstations.

Telefoonopties: kies met de pijltjestoetsen het desbetreffende
menupunt uit (of zet met de pijltjestoetsen de functie op Aan of
Uit).

Toets klik: u wilt een toon bij elke druk op de toets horen.
Functie In- of Uitschakelen door indrukken van de pijltjes-
toetsen.

Autom. beantwoorden: als u deze functie activeert, neemt
u inkomende gesprekken automatisch aan zodra u het rinke-
lende toestel van het laadstation optilt. 

Stil opladen: de handset meldt geen oproepen (en berich-
ten) zolang hij op het laadstation ligt. Zodra de handset eruit
wordt gehaald, worden oproepen weer gemeld. 

Opt. laad weergave: de laadtoestand wordt optisch door
een lichtgevende ring rond de luidspreker weergegeven. U
kunt de optische laadindicatie In- of Uitschakelen.

Bereik waarschuwing: bij een dreigend verlies van de
draadloze verbinding hoort u een waarschuwingssignaal.
Schakel dit al naar behoefte aan of Uit.

Gebruikersnaam: hier kunt u een naam invoeren, die dan
in de ruststatus op het display van uw toestel wordt weerge-
geven.

Taal: stel hiermee de gewenste taal van het display in.

Beveiliging: dit menu is door een PIN beveiligd. De PIN-
invoer is alleen nodig, als de gedeeltelijke blokkering (Alleen
lezen) ingeschakeld is. 
Standaard is de PIN op 0000 ingesteld. Om veiligheidsrede-
nen wordt tijdens de invoer de PIN door **** weergege-
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ven. Ingevoerde cijfers kunt u met c wissen. Mocht u uw PIN
zijn vergeten, wendt u zich dan tot uw systeembeheerder of
Belgacom.

Alleen lezen (gedeeltelijke blokkering activeren/deactive-
ren):

Is de gedeeltelijke blokkering actief, dan kunt u alle eigen-
schappen in het menu Telefooninstellingen oproepen en con-
troleren. Wijzigingen van de instellingen zijn niet mogelijk.

PIN wijzigen:
De nieuwe PIN moet u om veiligheidsreden twee keer invoe-
ren.

De cijfers van de PIN worden met **** weergegeven.
Deze PIN geldt alleen voor de gedeeltelijke blokkering.

Resetten:
Alle functies, eigenschappen uit het menu Telefooninstellin-
gen, de PIN en de systeemaanmelding worden gewist en in
de standaardinstelling teruggezet zodra u Zeker? met func-
tietoets OK bevestigen.

U kunt met de functietoets ESC dit menupunt verlaten zonder
de instellingen te resetten.

Menu ”Blokkeerfuncties”

Oproepblokkering: schakelt het oproepsignaal van alle oproep-
nummers van uw toestel Aan/Uit. Een beller krijgt net als voor-
heen de vrijtoon te horen.

Opmerking: is een oproepnummer meerdere keren (dus ook op
andere toestellen) aanwezig, dan wordt de oproepblokkering ook
op het andere toestel actief.

Toestelblokkering: voer uw PIN in. Met het inschakelen van de
telefoonblokkering wordt uw toestel in een lagere kiesautorisatie
geschakeld. U kunt eventueel niet meer of alleen beperkt naar
extern kiezen (de alarmnummers 100/101 blijft bereikbaar).
Vraag bij uw systeembeheerder na.
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Babyoproep: voer het bestemmingsnummer in en activeer of
deactiveer de babyoproep.

PIN wijzigen: voer uw huidige PIN in en vervolgens twee keer
de nieuwe PIN.

Bereikbaarheid: alle actieve eigenschappen (oproepblokkering,
oproepomleiding, aanklopblokkering), die uw bereikbaarheid
beperken, worden gewist.

2 de opr. Verw.: : uw telefoon wordt tijdens een verbinding
geblokkeerd voor andere bellers die bij u aankloppen.

Opmerking: is een oproepnummer meerdere keren (dus ook op
andere toestellen) aanwezig, dan wordt de aanklopblokkering
ook op het andere toestel actief.

Menu ”Verbindingen”

Opmerking: de volgende eigenschappen worden alleen aange-
boden als de huidige verbindingsstatus van uw telefoon het toe-
laat. Deze eigenschappen vindt u ook in de van de verbinding
afhankelijke menu's.

Oproepen ophalen selecteren, dan ...

Oproepovername: u neemt het gesprek voor een andere
telefoon van uw oproepovernamegroep aan.

Gerichte oproepovername: u neemt na invoer van het
oproepnummer het gesprek van een willekeurig andere tele-
foon aan. Is de andere telefoon al in de gesprekstatus (bijv.
een antwoordapparaat neemt het gesprek aan), dan neemt u
het gesprek over.

Kiezen selecteren, dan ...

Melding: na invoer van het oproepnummer kunt u een mel-
ding op een andere systeemtelefoon starten.

VIP-oproep: ook als de opgebelde interne deelnemer (alleen
met systeemtelefoon) zijn aanklopblokkering, oproepblokke-
ring of de oproepomleiding ingeschakeld heeft, wordt uw
oproep akoestisch gemeld.
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Deuropener: u bedient de deuropener.

Telefoonboek: u kunt vanuit het telefoonboek opbellen (zie
pagina 43).
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Menu ”Telefoonboek”

In dit menu kunt u uw persoonlijke telefoonboekitems vastleg-
gen, bewerken en wissen. De firma- en centrale telefoonboeki-
tems zijn alleen bereikbaar als de betreffende autorisatie in de
gebruikersgroep is ingesteld.

Voor het gebruik van een telefoonboek van een firma moet de
instelling “Meer firma’s” in het systeem zijn ingesteld.

De instellingen van het ”lokale telefoonboek” (alleen bruikbaar
als u uw Forum Free 560 NIET op een communicatiesysteem
van het type Forum 500 gebruikt) wijken van de hieronder
beschreven procedures af. U vindt de instellingen voor uw hand-
set in het hoofdstuk ”Instelvarianten op andere communicatiesy-
stemen” (zie pagina 59).

Nieuw invoer: kies Persoonlijk, Firma of Centraal. Voer de
naam, voornaam en voor de rubrieken ”Kantoor”, ”Mobiel” en
”Privé” het oproepnummer en snelkiesnummer in (naam en
snelkiesnummer mogen nog niet in gebruik zijn). Vervolgens
kiest u welk oproepnummer het standaardnummer is (Standaard
Kantoor, Standaard Mobiel of Standaard Privé) en bevestigt u
dat met OK.

Bewerken: kies Persoonlijk, Firma of Centraal. 
Voer bij Naam het begin van de naam in. Kies nu uit de lijst het
gewenste item en bevestig dat met OK.

Kies Wissen of Wijzigen. Bij Wijzigen kunt u de naam, voor-
naam en voor de rubrieken ”Kantoor”, ”Mobiel” en ”Privé” het
oproepnummer en snelkiesnummer wijzigen. Vervolgens kiest u
welk oproepnummer het standaardnummer is (Standaard Kan-
toor, Standaard Mobiel of Standaard Privé) en bevestigt u dat
met OK.
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Menu ”Voice-mailbox”

Opmerking: dit menupunt wordt alleen aangeboden indien er
een voice-mailbox is ingesteld!

In dit menu kunt u berichten die in uw voice-mailbox staan,
beluisteren en instellingen voor uw voice-mailbox aanbrengen.

Voicebox bericht: u ziet een lijst met de aanwezige berichten.
Elk bericht wordt door het oproepnummer van de afzender of,
indien in het telefoonboek aanwezig, de naam weergegeven.
Voor berichten die u nog niet hebt beluisterd, staat een ‘+’,
reeds beluisterde berichten zijn herkenbaar aan een ‘-‘ aan het
begin van de regel. 

Kies Weergave om het geselecteerde bericht te beluisteren,
Kiezen om de beller terug te bellen, Verwijderen om het gese-
lecteerde item te wissen, Info om informatie over datum en
tijdstip van de ontvangst van het bericht te verkrijgen of Alles
wissen om alle berichten te wissen.

Bel voicebox: onder dit menupunt kunt u zowel de berichten
beluisteren als de instellingen voor uw voice-mailbox aanbren-
gen. Hierbij wordt u door een stem geleid.

Menu ”Centrale inst.”

In dit menu kunt u de instellingen voor uw systeem uitvoeren. U
krijgt het menupunt Tijdsturing aangeboden als in de configu-
rator voor de gebruikersgroep van uw telefoon de autorisatie
“Tijdsturing” is ingesteld. U krijgt het menupunt Datum / Tijd
aangeboden als in de configurator voor de gebruikersgroep van
uw telefoon de instelling “Configurator” op “actief” staat. Indien
noch het menupunt Tijdsturing, noch het menupunt Datum /
Tijd beschikbaar is, verschijnt het menu Centrale instel. niet.

Centrale instel. selecteren, vervolgens …

Tijdsturing: Vervolgens Automatisch of een  
tijdsvariant kiezen. U wijzigt daarmee de oproepverdeling in
het systeem, zo worden in het dagbedrijf (tijdsvariant 1) bepaal-
de oproepnummers aan andere toestellen gemeld als in het
nachtbedrijf (tijdsvariant 2). Gelieve bij uw systeembeheerder
over de oproepverdeling te informeren.
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Datum/Tijd: u kunt de tijd en datumweergave van het systeem
instellen.
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Eigenschappen en menu's -
lokale handset

Instelvarianten op andere communica-
tiesystemen

Algemeen

U kunt uw handset natuurlijk ook op andere DECT-systemen
inloggen, dan beschikt u echter niet over alle eigenschappen en
instelvarianten. Alle invoer in de onderstaande hoofdstukken
begint u door indrukken van de functietoets Menu. Daarna kiest u
met de pijltjestoetsen het overeenkomstige menupunt uit.

Menu ”Toetsenblokkering”

Door dit menupunt te selecteren, blokkeert u uw telefoon tegen
per ongeluk indrukken.

Voor het deblokkeren drukt u (zoals op het display weergege-
ven), eerst op ¡ en dan op ‘. 

Met een geactiveerde toetsenblokkering kunt u gesprekken zoals
gebruikelijk aannemen en tijdens het gesprek alle toetsen
gebruiken. Na afloop van het gesprek is de toetsenblokkering
weer actief.

Menu ”Bellerslijst”

U ziet een lijst met de laatste 10 oproepnummers van mensen
die geprobeerd hebben u te bereiken (afhankelijk van het door-
geven van het oproepnummer door de provider). Met ”Hook-
toets” kiest u het nummer. Met Wissen wist u een item uit de
lijst. Met Gids kunt u het oproepnummer in het telefoonboek van
uw telefoon opnemen. Met Alles wi. wist u de hele lijst.
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Menu ”Belinstellingen”

Voor elke manier van opbellen (intern of extern) kunt u een
andere melodie instellen.

Melodieën: kies de melodie voor intern(e) oproepen uit door de
cijfers 0…9 in te voeren.
en
kies de melodie voor extern(e) oproepen uit door de cijfers 0…9
in te voeren.
en
kies de melodie voor berichten door de cijfers 0…9 in te voeren.
en
kies de melodie voor VIP uit door de cijfers 0…9 in te voeren.

Type: met deze instelling schakelt u de belsignalen uit (rust).
Op het display wordt het belsymbool } weergegeven. Voor het
inschakelen kiest u in het menu Melodie of Piepen (zie volgen-
de menupunten),

of ...
Melodie: met deze functie wordt het belsignaal met volledige
melodie ingeschakeld,
of ...
Piepen: met deze functie wordt het belsignaal met korte
melodie ingeschakeld.

Volume: het volume van het belsignaal intern kunt u met de
cijfers 1 ... 7 wijzigen.
Het volume van het belsignaal extern kunt u met de cijfers 1 ...
7 wijzigen.
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Menu ”Telefoonboek”

Het begin of het einde van de telefoonboeklijst wordt door een
speciale regel aangegeven. 

Als een beller in het telefoonboek is genoteerd en zijn oproep-
nummer* tijdens het opbellen werd doorgegeven, verschijnt op
het display zijn naam**.

Item zoeken: druk op Zoeken. U kunt dan de eerste letter van
het door u gezochte item aangeven en na korte tijd wordt het
gewenste item weergegeven.

Nieuw item aanmaken: kies met de pijltjestoetsen de positie
in de lijst waarboven u een item wilt invoegen, voordat u Nieuw
indrukt. Tijdens het invoeren van de naam wordt de cijfertoets
automatisch op invoeren van letters omgeschakeld (zie pagina
19). Het is niet mogelijk om een oproepnummer zonder naam
op te slaan.

Item wijzigen: selecteer vóór Bewerk. het te wijzigen item
met de pijltjestoetsen. Met de pijltjestoetsen kunt u voor het
wijzigen de cursor naar het begin of het einde van het item ver-
schuiven. Druk op OK als u een oproepnummer of een naam niet
wilt wijzigen.

Item wissen: selecteer vóór Wissen het te wissen item met de
pijltjestoetsen.

Alle items wissen: kies Alles wi. Deze functie wist alle items.

* functie wordt niet door alle providers ondersteund.

** functie wordt niet door elk communicatiesysteem onder-
steund.
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Menu ”Systeem”

Uw handset kan op maximaal 10 andere DECT-systemen worden
gebruikt. Voordat u via het DECT-systeem kunt telefoneren,
moet u de handset op het desbetreffende systeem registreren
(aanmelden). Voor het aanmelden hebt u in sommige gevallen
een systeem-ID en een toegangscode nodig. Vraag de desbe-
treffende systeembeheerder naar de geldige code.

Autom. zoeken: hebt u uw handset op meerdere DECT-syste-
men aangemeld, dan zal - voor zover ingeschakeld - de handset
één van de bereikbare DECT-systemen automatisch selecteren.
Uw handset wordt dus automatisch bij een ander DECT-systeem
”ingelogd” zodra u zich buiten het bereik van het huidige DECT-
systeem bevindt.

Aanmelden

Tijdens de aanmelding Nieuw moet u het volgende invoeren:

PARK: een PARK hoeft u alleen in te voeren als uw handset op
een specifiek DECT-systeem moet worden gebruikt (bijv. op
plaatsen waar de zendbereiken van twee DECT-systemen elkaar
overlappen). Sla de instelling eventueel over door op OK te
drukken.

PIN invoeren: met deze code registreert u uw handset.

Syst.naam inv.: geef het DECT-systeem waarop u wordt
aangemeld een naam. Deze wordt altijd op het rustdisplay
weergegeven. Voor het invoeren van letters zie pagina 19.

Lokaal nr. invoeren: sommige DECT-systemen geven uw
gereserveerde oproepnummer door. Is dit niet het geval, dan
kunt u dit hier invoeren (het oproepnummer krijgt u van de
systeembeheerder).

Registratie - selecteren: hebt u de handset op meerdere
DECT-systemen aangemeld, dan kunt u selecteren, welk
systeem uw handset moet gebruiken. Selecteer het systeem
met de pijltjestoetsen voordat u op Select. drukt.
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Registratie - wissen: hiermee wist u de registratie van het
DECT-systeem in de handset. De handset kan op dit systeem
pas weer na opnieuw aanmelden worden gebruikt. Kies het
DECT-systeem met de pijltjestoetsen voordat u op Wissen
drukt.

Registratie - bew.: u kunt de naam van het DECT-systeem
en het in de ruststatus weergegeven oproepnummer (in de
regel het interne oproepnummer) op het gekozen DECT-
systeem wijzigen.

Configuratie: op bepaalde GAP-systemen kunt u het
systeemmenu via dit menupunt bereiken.

Toestel-ID: u kunt de internationale handsetidentificatie
aflezen (IPEI).

Menu ”Telefoonopties”

Kies met de pijltjestoetsen het overeenkomstige menupunt uit
(of zet met de pijltjestoetsen de functie op Aan of Uit).

Toetsenklik: u wilt een toon bij elke druk op de toets horen.
Functie In- of Uitschakelen door indrukken van de pijltjestoet-
sen.

Normale ber.: als uw GAP-systeem het overbrengen van tekst-
berichten (LRMS) ondersteunt, kunt u hier de weergave van ont-
vangen berichten instellen.

Autom. opnemen: als u deze functie activeert, neemt u inko-
mende gesprekken automatisch aan zodra u het rinkelende toe-
stel van het laadstation optilt.

Alleen opladen: de handset meldt geen oproepen (en berich-
ten), zolang hij op het laadstation ligt. Zodra de handset eruit
wordt gehaald, worden oproepen weer gemeld. 

Opt. weergave: de laadtoestand wordt optisch door een licht-
gevende ring rond de luidspreker weergegeven. U kunt de opti-
sche laadindicatie In- of Uitschakelen.
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Bereik waarschuwing: bij een dreigend verlies van de draad-
loze verbinding hoort u een waarschuwingssignaal. Schakel dit al
naar behoefte In of Uit.

Gebruikersnaam: hier kunt u een naam invoeren, die dan in
de ruststatus op het display van uw toestel wordt weergegeven.

Taal: stel hiermee de gewenste taal van het display in.

Menu ”Blokkering”

Dit menu is door een PIN beveiligd. De PIN-invoer is alleen
nodig als de gedeeltelijke blokkering (Alleen lezen ) ingescha-
keld is. 

Standaard is de PIN op 0000 ingesteld. Om veiligheidsredenen
wordt tijdens de invoer de PIN door **** weergegeven.
Ingevoerde cijfers kunt u met c wissen. Mocht u uw PIN zijn
vergeten, wendt u zich dan tot uw systeembeheerder of Belga-
com.

Alleen lezen (gedeeltelijke blokkering activeren/deactiveren):
Is de gedeeltelijke blokkering actief, dan kunt u alle eigenschap-
pen in het menu Telefooninstellingen oproepen en controle-
ren. Wijzigingen van de instellingen zijn niet mogelijk.

PIN wijzigen: De nieuwe PIN moet u om veiligheidsreden twee
keer invoeren.

De cijfers van de PIN worden met **** weergegeven. Deze
PIN geldt alleen voor de gedeeltelijke blokkering.

Resetten: Alle functies, eigenschappen uit het menu Telefoon-
instellingen, de PIN en de systeemaanmelding worden gewist
en in de standaardinstelling teruggezet zodra u het zeker weet.
Met functietoets OK bevestigen. U kunt met de functietoets Esc
dit menupunt verlaten zonder de instellingen te resetten.
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Bijlage

Onderhoud

Uw telefoon is een product, dat wat design en uitvoering betreft
aan de hoogste eisen voldoet. Hij moet daarom met zorg wor-
den behandeld. De volgende suggesties moeten ervoor zorgen
dat u lang plezier van dit product hebt.

Neem alle veiligheidstips op pagina 6 in acht. Deze aanwijzingen
gelden zowel voor de handset, het laadstation en de accu's (de
complete telefoon) als ook voor de accessoires.

Voor het reinigen van de telefoon trekt u eerst de stekker van
het laadstation uit het stopcontact. Veeg de toestellen met een
antistatische doek of een enigszins vochtige, zachte zeem af en
droog ze vervolgens met een droge doek af.

Opmerking: besproei uw telefoon nooit met schoonmaak- of
oplosmiddelen.

Reinig de laadcontacten van de handset en van het laadstation
met een niet-pluizende doek.

Mocht uw telefoon of een van de accessoires niet goed functio-
neren, wendt u zich dan tot de klantenservice van Belgacom.
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Technische gegevens

Normen: DECT, GAP, CAP

Display: Grafisch display met 5 
regels

Gewicht handset: ca. 120 g

Afmetingen handset: 134 x 46 x 22 mm 
(L x B x H)

Accu: NiMH-accu

Stand-by: maximaal 80 uur

Gesprekstijd: maximaal 8 uur

Laadtijd: ca. 6 - 7 uur (lege accu op 
volle capaciteit)
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Overzichtsmenu (Forum Free 560)

Oproepen Oproeplijst
Kosten
Groepsaansluiting

Oproepomleiding Oproepomleiding
MSN omleiden
Deur omleiden
Follow me instel

Meldingen Korte berichten
E-mail
Afspraken
Berichten

Telefooninstel. Belinstellingen
Systeem
Telefoonopties

Blokkeerfuncties Oproepblokkering
Toestelblokkering
Babyoproep
Pin wijzigen
Bereikbaarheid
2 de opr. verw.

Verbindingen Oproepen overnemen
Kiezen

Telefoonboek Nieuw invoer
Bewerken

Voicebox Voicebox berichten
Bel Voicebox

Centrale inst. Tijdsturing
Datum/Tijd
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Lokale functies (op andere communica-
tiesystemen)

Toetsenblokkering

Bellerslijst

Belsignaalinst. Melodieën
Volume
Type

Telefoonboek Zoeken
Nieuw
Bew.
Wissen
Alles wi.
Terug

Systeem Autom. zoeken
Registraties
Configuratie
Toestel-ID

Telefoonopties Toetsenklik
Normale ber.
Autom. opnemen
Alleen opladen
Opt. weergave
Bereik waarschuwing
Gebruikersnaam
Taal

Blokkering Alleen lezen
PIN wijzigen
Resetten
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Wijzingen voorbehouden

Stand 04.2003

Voor meer informatie:

� belt u 0800 22 400

� www.belgacom.be/pabx

� Wendt u zich tot uw Belgacom-verkooppunt


