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Gebruikershandleiding

U bent in het bezit van een draadloos toestel (een van de modellen 4074 GB,
4074 CC, 4074 GI, of 4074 GH).  

Om ervoor te zorgen dat u onmiddellijk aan de slag kunt, bieden wij u een
stap voor stap methode.

U zal stap voor stap de talrijke functies van uw toestel ontdekken, van de meest
eenvoudige mogelijkheden, die u meteen zal leren, tot de meest ingewikkelde, waarmee
u zich via onze gebruikersvriendelijke functies vertrouwd zal maken.

Hoe veeleisend u ook bent de Belgacom DDS 4074 biedt overal een antwoord op.

Bepaalde in deze handleiding beschreven functies kunnen afhankelijk zijn van de
versie of de configuratie van uw systeem. Raadpleeg bij twijfel de persoon die
verantwoordelijk is voor uw installatie.
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Presentatie van het toestel

Programmeerbare toetsen
Uw toestel heeft twee toetsen die door de installateur
geprogrammeerd kunnen worden.

Hiermee kan u :
rechtstreeks het interne of externe nr. oproepen
toegang krijgen tot een functie

Standaardwaarde :

Berichtendienst (lang indrukken)

Conferentie

Micro

Groen lampje dat aangeeft :
Binnenkomen van een oproep : knipperen volgens het
ritme van de oproep. Verlaten van de dekkingszone :
Snel knipperen.

Functietoetsen :
De functie wordt beschikbaar na langer indrukken
(2 bieps zijn te horen) op de toets.

Multifunctietoetsen:
De eerste functie wordt verkregen door eenmaal
indrukken (1 uitgezonden biep) en de twee functie
door langer in te drukken (2 bieps uitgezonden).

In gesprek : instellen van het geluidsniveau
van de hoorn.
In wacht : vergrendelen/ontgrendelen van het
klavier, aan- en uitzetten van de
achtergrondverlichting 4074 GI (lang indrukken).

Individueel repertorium.
Oproep via de naam (lang indrukken).

Een oproep doorschakelen.
Heroproep laatst uitgezonden nummer
(lang indrukken).

De zoemer activeren en tegelijk de bel
uitschakelen en omgekeerd (lang indrukken).

Instellen van uw toestel (lang indrukken).

Aanpassing van het toestel (lang indrukken).

FM codes verzenden (lang indrukken).
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Presentatie van het toestel

Hoofdtelefoonaansluiting :
(modellen 4074 GH, 4074 GI)

Tekstscherm en bijbehorende iconen :
Heeft 2 regels en 16 letters.
De eerste regel geeft algemene informatie,
de tweede toont de iconen bij de functietoetsen :

Gespreksiconen :

Ontvangsticonen :

Batterij-iconen :

Iconen voor opties :

Geluidsniveau van de bel (GAP mode).

Zoemer aan/uit (bij 4074 GC
en 4074 GI).

Uitgezonden/niet uitgezonden bieps
wegens verlaten dekkingszone.

Geluidsniveau (1 t/m 4).

Uitgezonden/niet uitgezonden bieps
bij de toetsen.

Bel aan/uit.

Batterij wordt opgeladen (knipperend).
Batterij opgeladen (ononderbroken).

Batterij leeg of defect (knipperend).

Correcte ontvangst (ononderbroken).

Grens dekkingszone (knipperend).
Zwakke ontvangst (ononderbroken).

In wacht plaatsing.

Gesprek in gang.

Binnenkomende oproep.

Navigator :
Hiermee kunnen enkele bladzijden van het
tekstscherm worden doorgebladerd en de
invoer bevestigd :

Gesprekstoetsen :

Hoorn neerleggen of einde invoeren.
Uitschakelen (lang indrukken).

Een invoer 
bevestigen of een
oproep via de naam 

in gang zetten.

Door de
bladzijden van
het tekstscherm
bladeren.

De vorige keuze weergeven. 
De laatste letter van een invoer wissen.

De volgende keuze in een lijst weergeven
of een gekalibreerde onderbreking uitzenden

(afhankelijk van de context).

Lijntoetsen

FL
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Presentatie van het toestel
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Gebruiksprincipes

Zendbereik :
De DECT mogelijkheden die in uw Forum IS16/48/80/160 systeem zijn geïntegreerd
maken vooral het beheer mogelijk over de mobiliteit van de abonnees, met behulp van
de draadloze DECT-toestellen.

Het zendbereik van het Forum IS16/48/80/160 systeem wordt gewaarborgd door een
geheel van basisstations die met een straal van 20 tot 50 m uitzenden (al naar de
aard van de omgeving) uitzenden. Het zendbereik van een basisstation wordt cel
genoemd.

Gebruik bij verplaatsingen :
Een gebruiker kan een oproep buiten elke cel doen of een oproep binnen elke cel ontvangen..

Overschakeling naar een ander radiobereik :
Door de overschakeling van basisstation naar basisstation kan een gebruiker zich tijdens
een gesprek verplaatsen en van de ene naar de andere cel gaan. Deze komt automatisch
en zonder gevolgen voor de verbinding tot stand. In sommige gevallen kan in het
audiogedeelte van het toestel tijdens de overdracht een licht gekraak worden gehoord.

Gebruiksvoorwaarden van uw toestel

Gebruik van een goedgekeurde DECT installatie :
U gaat een goedgekeurde uitrusting gebruiken van het DECT type waarmee voor
privé-doeleinden onderlinge communicatie mogelijk is tussen draadloze telefoontoestellen
en een draadloze automatische schakeleenheid (PABX) die niet aan huiselijke
beperkingen onderworpen is.

Gebruiksvoorwaarden :
Behalve de goedkeuring voor de apparatuur moeten de volgende gebruiksvoorwaarden
in acht worden genomen, met name wat betreft het gebruik van de radiofrequenties :

Het gebruik van DECT apparatuur is niet gewaarborgd tegen storing veroorzaakt
door gebruik van radiofrequenties door andere zendgemachtigden.
DECT apparatuur mag slechts worden gebruikt voor het tot stand brengen van
verbindingen tussen vaste punten voor zover deze verbindingen niet permanent zijn
en het isotrope antennevermogen lager is dan 250 mW.
De installatie van DECT apparatuur (van het draadloze type PABX met meer dan twee
toegangslijnen tot het net) mag slechts worden verricht door de met telecommunicatie
belaste minister, aangezien deze installaties ressorteren onder complexe installaties.
De voorwaarden voor toelating tot een TelePoint net met DECT installaties zijn
onderworpen aan een getekende overeenkomst met de exploitant van het betreffende
TelePoint net met zendmachtiging.



Presentatie van het toestel

Gebruiksvoorwaarden van uw toestel (vervolg)

Gebruik van uw toestel

Laad het toestel door dit in zijn houder te plaatsen (zie blz.14).

Inbedrijfstelling van uw toestel:

Indien echter :

Hoorn opnemen :        Hoorn neerleggen :      Uw toestel uitzetten :

Toetsen met een dubbele functie :
Linker functie : Rechter functie :

ten minste een
seconde

eenmaal
drukken

een tweede (heftiger)
biep wordt

uitgezonden

een biep
wordt

uitgezonden

Als de vermelding “OUT” op het tekstscherm verschijnt, bevindt u zich buiten het
zendbereik.

knipperende icoon

de batterij weer
opladen

het tekstscherm
niet gaat branden

de ononderbroken iconen
van de batterij en de dekking
worden weergegeven

wacht enige
ogenblikken

een biep wordt
uitgezonden

uw toestel
staat aan

het
tekstscherm

licht op 

U mag uw toestel niet aanzetten of gebruiken in de nabijheid van ontvlambare
vloeistoffen of gassen.

Tussen -5°C en -20°C is uw tekstscherm wellicht niet meer te lezen, wat van tijdelijke
aard is en geenszins de goede werking van uw toestel in de weg hoeft te staan.

De goede werking van uw toestel wordt niet gegarandeerd wanneer de
omgevingstemperatuur lager is dan - 20 °C of hoger dan +55 °C.

Vermijd uw toestel bloot te stellen aan ongunstige omstandigheden
(regen, zeelucht, stof...).

Dit toestel mag uitsluitend worden gebruikt met een Belgacomsysteem.

9
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Presentatie van het toestel

Reinigen van uw toestel

Uw toestel vereist geen bijzonder onderhoud. Mocht een schoonmaakbeurt
noodzakelijk blijken, gebruik dan een zachte vochtige doek.

Vervoer van uw toestel

Neem om uw toestel niet te verliezen de gewoonte aan dit met de clip aan uw
ceintuur te bevestigen.

Raadpleeg uw installateur

Om onbedoeld indrukken van de toetsen te voorkomen:

Gebruik dezelfde procedure om het klavier te ontgrendelen.

Achtergrondverlichting van het tekstscherm*

Hierdoor kan men het toestel in een schaars verlichte omgeving gebruiken :

Door niet meer te toetsen te gebruiken : Door opnieuw een toets in te drukken :

Gebruik dezelfde procedure om de achtergrondverlichting te deactiveren.

* Voor de toestellen 4074 GH en 4074 GI, achtergrondverlichting van tekstscherm en toetsen.

Gebruik deze functie met mate, zo verlengt u de bedrijfsduur van de batterij van het toestel.

15 seconden

de verlichting gaat
automatisch aan

gaat de verlichting
automatisch uit

- in wacht : 2 bieps uitgezonden
- in gesprek :

geen bieps uitgezonden

u bent in gesprek
of in wacht

Het klavier wordt automatisch ontgrendeld als u wordt opgebeld en wordt na het
gesprek weer vergrendeld.

het klavier is vergrendeld

in wacht

De toestellen 4074 GH en 4074 GI is voorzien van een beschermhoes
die het tegen schokken beschermt. Verschillende modellen beschermhoezen
zijn verkrijgbaar.

Gebruik geen zeep of schoonmaakmiddel waarmee de kleuren en het oppervlak van
het toestel zouden kunnen worden beschadigd.
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Presentatie van het toestel

Bieps buiten de gesprekssituatie

Bieps inzake de dekking :               Bieps inzake de batterij :

Plaatsing van de batterij in het toestel

Om beschadiging van uw toestel te voorkomen moeten de batterijen zonder forceren
aangebracht worden.

Deze handeling moet zonder overmatige kracht
worden uitgevoerd door eerst de onderzijde in het
toestel aan te brengen (1), druk daarna licht tegen
de bovenzijde (2) totdat de clip sluit.

knipperende icoon

de batterij moet
worden

opgeladen

4 bieps
uitgezonden

de gebruiker
verlaat de

dekkingszone

2 bieps
uitgezonden

11
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Presentatie van de toebehoren

Presentatie van de oplaadhouders

Oplader 4071 DA :
De oplader  4071 DA fungeert als steun voor uw toestel en laadt tegelijkertijd de
batterij op. Het toestel kan aan- of uitgezet worden.

Opladers 4071 BA en 4071 BC :
Twee andere modellen batterijhouder, zonder ruimte voor de extra batterij en zonder leds
(de aanwijzingen voor het opladen staan op het tekstscherm van het toestel) zijn eveneen
leverbaar met de referentienummers 4071BA en 4071 BC.
Met de oplader van het type 4071 BC in combinatie met het toestel 4074 GC kan men
handenvrij telefoneren. 

Presentatie van de batterijen

Uw toestel wordt geleverd met een batterij NiMh met een capaciteit van 1200 mAh
of NiCd, met een capaciteit van 600 mAh.

Levensduur van uw toestel met de batterij NiMh :

Levensduur van uw toestel met de batterij NiCd :

4 uuru bent voortdurend in
gesprek25 uuru bent in wacht in

de dekkingszone

10 uuru bent voortdurend in
gesprek55 uuru bent in wacht in

de dekkingszone

Het stopcontact voor de oplader moet zich in de nabijheid van de oplaadhouder bevinden en
gemakkelijk toegankelijk zijn, om de voedingsstroom gemakkelijk aan en uit te kunnen zetten.

De aanwijzing dat het opladen gereed is, vermeld op het tekstscherm van het toestel,
en die op de oplader kunnen één à twee minuten verschillen, zonder dat dit gevolgen
heeft voor het opladen van de batterij.  Als het toestel zonder batterij in de houder
4071DA is geplaatst, hebben de aanwijzingen van de led geen betekenis.
Er bestaat een kit om uw 4071DA aan de wand te bevestigen.

De oplader bevat :

1. een plaats voor het toestel,
2. een led die de status weergeeft van het

opladen van het toestel,
3. een plaats voor de extra batterij,
4. een led die de status weergeeft van het 

opladen van de extra batterij,
5. snoer voor aansluiting op het net.
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Presentatie van de toebehoren

Presentatie van de batterijen (vervolg)

Eerste keer opladen :

Als er niets op het scherm verschijnt dient u de batterij alleen in de achterzijde
van de oplader te plaatsen en daar minimaal 2 uur te laten
(een hele nacht wordt aangeraden).

Voorkom dat de batterij zijn capaciteit verliest :

Zorg ervoor dat de batterij ten minste eenmaal per maand geheel wordt ontladen :

Opladen van het toestel

Vermijd dat het toestel nodeloos vaak in en uit de houder te wordt gedaan.

toestel opgeladen
en beschikbaar

ongeveer
90 minuten

de led wordt groen,
fase van voortdurend

opladen

toestel gedeeltelijk
ontladen, in de stand
uit of aan

toestel geheel
ontladen, in
de “uit” stand

fase van snel
opladen

de led licht heel even
groen op en wordt rood

de led licht rood
op

plaats het toestel in de
steun

langzaam laden
wordt weergegeven

laat de batterij geheel
opladen

zet uw toestel niet in de
houder

Aangezien deze batterijen verontreinigende stoffen bevatten mag u deze niet in de
vuilnisemmer gooien maar dient u deze in te leveren bij een speciaal ophaalpunt.

Elke batterij bereikt pas na ongeveer tien cyclussen laden/ontladen
zijn optimale rendement.

2 uur
minimaal

knipperende
icoon

5 minuten

de batterij is
opgeladen

tijdens
opladen

plaats het toestel in
de oplader

15
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Presentatie van de toebehoren

Opladen van het toestel (vervolg)

Toestel gedurende lange tijd niet gebruikt (langer dan 8 dagen) :

Opladen van de extra batterij

Plaats de batterij, bij voorkeur geheel ontladen, in de houder :

Batterij defect of verkeerd geplaatst :

Gebruik van houder voor gewone batterijen

Afhankelijk van het model bevat de verpakking van het toestel een batterijhouder ;
met deze houder hoeft u nooit gebrek aan batterijen te hebben. U kunt hiermee
immers elke oplaadbare batterij uit de handel gebruiken van NiCd 1,2 V type AA.
Het opladen duurt dan echter minstens 4 uur.

Maak, om oplaadbare batterijen in de houder te plaatsen, de sluitstift los en plaats
2 batterijen AA waarbij op de polariteiten moet worden gelet die onder in de houder
staan aangegeven. Breng de stift weer op zijn plaats. U kunt de batterijhouder
nu opladen, hetzij in het toestel, hetzij in de ruimte voor de extra batterij in uw oplader.

Aangezien deze batterijen verontreinigende stoffen bevatten mag u deze niet in de
vuilnisemmer gooien maar dient u deze in te leveren bij een speciaal ophaalpunt.

De batterij kan warm zijn tijdens het opladen, wat niet betekent dat er van een storing
sprake is. Er bestaat een bescherming tegen oververhitting van de batterij om de
levensduur veilig te stellen (uitsluitend voor het gesloten batterijblok).

de led wordt
niet rood

de led knippert
tussen groen en

rood
de led licht niet op

8 uur

batterij beschikbaarde led wordt
groen

batterij wordt
langzaam
opgeladen

de led licht
rood op

Wanneer het toestel 4074 GC handenvrij wordt gebruikt, wordt de batterij niet meer
opgeladen. Vermijd lange gesprekken in deze periode wanneer de batterij van het
toestel bijna leeg is. Na het handenvrij gesprek wordt het toestel weer snel opgeladen.

Verwijder de batterij-unit als het toestel niet in de oplader opgeborgen kan worden.
Berg de batterij-unit apart op of breng deze in de achterzijde van de oplader
4071 DA aan.

laat toestel in de
houder

16



Presentatie van de toebehoren

Gebruik van de behuizing voor gewone batterijen (vervolg)

Beschermhoezen

Verschillende modellen beschermhoezen kunnen worden geleverd voor de
serie DDS 4074 toestellen.
Deze hoezen bieden een uitstekende bescherming van uw toestel tegen vallen, stof,
vloeistoffen… Het wordt dringend aanbevolen deze in een ruwe omgeving te gebruiken.
Neem contact op met uw installateur voor informatie over de eigenschappen
van elk model.

Om uw toestel gemakkelijk in en uit de hoes te halen moet u de clip-ceintuur
verwijderen.
Schroef daarvoor bij de toestellen 4074 GB, GB Ex ent GC de bevestigingsschroef los
en berg de clip-ceintuur op voor later gebruik. Maak bij de toestellen 4074 GH en GI
eerst de clip-ceintuur los met het uiteinde van een balpen door het lipje
aan de bovenkant naar achteren te drukken, achter de klem.

Gebruik geen niet oplaadbare batterijen. Iedere poging tot geforceerd opladen blijft
namelijk zonder resultaat en kan uw toestel of de oplader ernstig beschadigen.

U mag uitsluitend door Belgacom aanbevolen batterijen gebruiken en deze mogen
uitsluitend met door Belgacom geleverde opladers worden opgeladen.
Belgacom wijst iedere aansprakelijkheid af wanneer hiervan wordt afgeweken.

Plaats geen batterijen met andere eigenschappen in de houder noch batterijen
waarvan de restladingen verschillend zijn.

17
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Opbellen

Een oproep uitvoeren

Een oproep beantwoorden :            Om een gesprek te beëindigen :

Oproepen van een extern nummer

Oproep van een intern nummer

Neem, om de operator op te roepen, de hoorn van de haak en toets 11
in (standaardcode van de functie "Operatoroproep").

nummer van
uw correspondent

de identiteit van de correspondent
en de toestand van zijn toestel

worden weergegeven

0 is de standaardkode om toegang te verkrijgen tot het publieke telefoonnetwerk.

nummer van uw
correspondent

intoetsen 0

het nummer van de
correspondent wordt

weergegeven

hoorn neerleggenhoorn opnemen

rechtstreeks
intoetsen

de hoorn
opnemen

u heeft verbinding

20



Opbellen

Uw correspondent via zijn naam oproepen
(bedrijfstelefoonlijst)

Wanneer u deze naam wenst :

Als de weergegeven naam niet overeenkomt met uw correspondent :
Kunt u verder zoeken door een nieuwe letter van de naam toe te voegen of door
verschillende getoonde namen te raadplegen.

Oproepen via uw individueel repertorium *

* Voor het programmeren van de nummers (zie bladzijde 52).

Een nummer van het algemeen repertorium oproepen

Uw toestel heeft toegang tot een algemeen repertorium met verkorte externe nummers :

verkort nr.

nr. van het gewenst
repertorium (0 t/m 9)

het systeem vormt
automatisch het nummer

om de laatst ingevoerde letter in te toetsen

om de verschillende mogelijke namen te lezen

verlaat deze
mode

zend uw
oproep

eerste letters van de naam van
uw correspondent *
(ten minste 2)

het nummer van de correspondent en
de toestand van zijn toestel worden

weergegeven
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Opbellen

Oproepen via een geprogrammeerde toets *

* Bij de volgende door de installateur geprogrammeerde functie : "Rechtstreeks een intern of een
extern nummer oproepen"

Een oproep beantwoorden

Bij het binnenkomen van een oproep wordt u op 4 manieren gewaarschuwd :

Om te antwoorden :                      

* Bij de toestellen 4074 GC en 4074 GI

Heroproep van het laatst gevormde nummer (Redial)

Automatische heroproep van uw interne correspondent op bezette lijn

in wacht blijven

zodra uw correspondent zijn
gesprek heeft beëindigd wordt

uw oproep herhaald

het tekstscherm en een
kiestoon geven aan dat uw

correspondent bezet is

u roept een interne
correspondent op

het laatst gevormde nummer
wordt opnieuw opgeroepen

Wanneer u buiten zendbereik bent of wanneer uw toestel is uitgeschakeld zien uw
correspondenten uw lijn als onbezet. Zorg er in zo’n situatie voor dat een afleiding van
de oproepen wordt geactiveerd (zie bladzijde 38) of "Niet storen" (zie bladzijde 40).

de hoorn opnemen

knipperen van het
groene lampje

zoemer* (als deze
is geactiveerd)

bel (als deze niet
uitgeschakeld is)

geprogrammeerde
toets 2

geprogrammeerde
toets 1

nummer wordt gevormd
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Opbellen

Automatisch teruggebeld worden door uw interne bezette correspondent

U kunt automatisch teruggebeld worden zodra uw correspondent
de hoorn heeft neergelegd :

Om een verzoek om een automatische heroproep te annuleren :

Ontvangen van de oproepen van het aan uw toestel gekoppelde draadtoestel

U kunt beschikken over een mobiel toestel gekoppeld aan een draadtoestel.

Om de oproepen te ontvangen :      Om een oproep te beantwoorden :

Een interne correspondent oproepen via zijn personenzoeker (biep)

Het toestel van uw correspondent antwoordt niet en u weet dat hij een
personenzoeker bezit :

Uw correspondent kan beantwoorden vanop om het even welk toestel van het bedrijf.

geprogrammeerde toets of code
van de functie

“Activeren van de personenzoeker"

het tekstscherm meldt de
zoekactie

geprogrammeerde toets*
“Selectieve controle
van individuele oproepen"

geprogrammeerde toets* of code
van de functie

“Wissen van een automatische heroproep"

bijbehorende
geprogrammeerde toets*

het tekstscherm meldt de
aanvaarding van de oproep

het tekstscherm en een
kiestoon geven aan dat uw

correspondent bezet is

u roept een intern
correspondent op

23

FL



Opbellen

De "biep" van uw personenzoeker beantwoorden

U verplaatst zich in het bedrijf, uw personenzoeker laat een biep horen, u kunt de
oproep beantwoorden vanop om het even welk toestel in het bedrijf :

Overgaan in DTMF mode

Tijdens een gesprek moet u soms codes in DTMF mode uitzenden (bijvoorbeeld
vanwege een voice server, een automatische centrale of van een op afstand
geraadpleegd antwoordapparaat) :

Volg dezelfde procedure om de functie te deactiveren.

Oproep van een ISDN correspondent

Een subadres verzenden :
Het kan nodig blijken om aan het nummer van uw correspondent een “sub-adres"
van 4 cijfers toe te voegen (om u rechtstreeks te verbinden met zijn fax, P.C., telefoon...).
Vorm eerst het nummer van de bestemming :

de oproep
verzenden

bevestigentoets het
subadres van de
correspondent in

geprogrammeer
de toets
“Subadres"

verzend de
oproep

nr. van uw
correspondent

geprogrammee
rde toets
“ISDN"

code van de functie
“Overgaan in DTMF
mode"

alle gevormde cijfers worden
dan in DTMF mode

uitgezonden

nr. van uw toestelgeprogrammeerde toets
of code van de functie

“Antwoord op een
personenzoeker"
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Opbellen

25

Uw identiteit geheim houden

Wanneer u een interne of externe correspondent met ISDN oproept, wordt uw nummer
automatisch naar hen overgezet.

Uw identiteit geheim houden:

Voer dezelfde handelingen uit om deze functie te annuleren.

geprogrammeerde toets
“Identiteitsgeheim"

FL
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Behandeling van meer dan één oproep

Tijdens een gesprek een tweede correspondent oproepen

Om naar de eerste correspondent terug te keren :

Leg bij een verkeerde handeling de hoorn neer. Uw toestel belt en u vindt uw eerste
correspondent weer terug.

Tijdens een gesprek een tweede oproep opvangen

Een tweede correspondent probeert u te bereiken :

Om naar de eerste correspondent terug te keren :

Een oproep doorschakelen

U wilt uw correspondent naar een ander toestel doorschakelen :

U hoeft niet op het antwoord van de bestemming te wachten.

Het doorschakelen tussen twee externe correspondenten is in het algemeen niet
toegestaan (hangt van het betreffende land af).

als de configuratie van
uw systeem dit toelaat

nr. van het toestel
van de bestemming

uw correspondent wordt
in wacht geplaatstu bent in gesprek

naar de eerste
terugkeren

uw tweede
correspondent

verlaten

uw tweede correspondent
in wacht plaatsen

lijntoets waarvan de icoon
knippert

gedurende 3 seconden de identiteit van
de correspondent

de eerste
correspondent
wordt in wacht

u bent in gesprek en u
hoort een biep

naar de eerste
terugkeren

uw tweede
correspondent

verlaten

uw tweede correspondent
in wacht plaatsen

rechtstreeks intoetsen
(DTMF mode)

de eerste correspondent
wordt in wacht geplaatstu bent in gesprek
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Behandeling van meer dan één oproep

Van de ene correspondent naar de andere gaan (ruggespraak)

Tijdens een gesprek staat een tweede correspondent in wacht ; om van de ene
naar de andere correspondent te gaan :

Gelijktijdig met 2 interne en/of externe
correspondenten spreken (conferentie)

U bent in gesprek met een correspondent en een tweede correspondent is in wacht geplaatst :

Om met drie correspondenten te spreken : Om de verbinding met al uw 
correspondenten te verbreken :

Om de conferentie te annuleren en naar uw eerste correspondent terug te keren :

Om na de conferentie met uw correspondenten in verbinding te blijven :

Uw correspondent in wacht plaatsen (wacht)

Exclusieve wacht :
U bent in gesprek met een externe of een interne correspondent.
U wilt hem in wacht plaatsen en hem later weer op hetzelfde toestel terugnemen :

vrije lijntoets

uw correspondent wordt
in wacht geplaatst

code van de functie
“Conferentie"

toets 1 standaard
geprogrammeerd

“Conferentie"

code van de functie
“Conferentie"

toets 1 standaard
geprogrammeerd

“Conferentie"

het tweede gesprek wordt
in wacht geplaatst

code van de functie
“Conferentie"

toets 1 standaard
geprogrammeerd

“Conferentie"

lijntoets waarvan
de icoon knippert

de andere correspondent
wordt in wacht geplaatst
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Behandeling van meer dan één oproep

Uw correspondent in wacht plaatsen (wacht) (vervolg)

Om naar hem terug te keren :

Uw externe correspondent in wacht plaatsen (Parkeren van een oproep)

U kunt een externe correspondent in wacht plaatsen om later weer vanop een
ander toestel naar hem terug te keren :

Om uw correspondent uit wacht te nemen :

Informeren naar oproepen in wacht

Een correspondent probeert u te bereiken :

icoon bij in wacht
plaatsen knippert

lijntoets waarvan
de icoon knippert

hij wordt automatisch in
wacht geplaatst 

u bent in gesprek, u
hoort een biep 

Indien het in wacht geplaatste gesprek niet binnen een bepaalde tijd
(1.m.30s standaardinstelling) wordt hervat, wordt het naar de telefoniste afgeleid.

nr. van het toestel
waarop de lijn werd
geparkeerd

geprogrammeerde toets of code van de
functie “Parkeren van een oproep/

terugnemen van een geparkeerde oproep"

geprogrammeerde toets of code van de functie
“Parkeren van een oproep/terugnemen van een

geparkeerde oproep"

uw correspondent wordt in
wacht geplaatst en hoort de

wachttoon
u bent in gesprek

lijntoets waarvan
de icoon knippert
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Behandeling van meer dan één oproep

Informeren naar oproepen in wacht (vervolg)

Om hem meteen te beantwoorden :

Druk op de betreffende lijntoets om weer naar uw eerste correspondent terug te keren.

Betekenis van de tijdens een gesprek ontvangen bieps

Het is mogelijk dat u tijdens een gesprek "bieps" hoort :
Als deze aanhouden betekent het dat een interne gebruiker of een
operator wil inluisteren.
Als er maar een biep klinkt betekent het dat een andere correspondent u wil bereiken.

Inluisteren in een intern gesprek

Het toestel van uw correspondent is bezet. Als dit toestel niet "beschermd" is,
kunt u, als u ertoe gemachtigd bent, inluisteren in het in gang zijnde gesprek :

Volg dezelfde procedure om “Inluisteren" te deactiveren.

Zich tegen inluisteren beschermen alvorens een oproep uit te voeren :

De bescherming verdwijnt wanneer u de hoorn neerlegt.

Uw correspondent zal onderbroken “bieps" horen die aangeven dat iemand
wil inluisteren.

nummer van uw
correspondent

geprogrammeerde toets of
code van de functie
“Bescherming tegen

inluisteren"

geprogrammeerde toets of
code van de functie

“Inluisteren"

Wanneer er meer dan een oproep tegelijk binnenkomt wordt alleen de laatste
weergegeven.

lijntoets bij
zijn oproep

uw eerste correspondent wordt
automatisch in wacht geplaatst
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Afleiding van de oproepen zodra u in gesprek bent
(Afleiding bij bezet)

2 seconden

de aanvaarding van de
afleiding wordt zichtbaar

zo nodig nummer van
de bestemming

geprogrammeerde toets of
code van de functie
“Afleiding bij bezet"

zo nodig het nummer
van de bestemming

32
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Werken in teamverband
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Toestelgroep .................................................................................................................................. p. 34
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Werken in teamverband

Beantwoorden van een algemene oproep (algemene bel)

De oproepen bestemd voor het operator toestel, kunnen naar de algemene bel
worden afgeleid.

Om te antwoorden :

Opvang van een oproep

U hoort de beltoon van een toestel in een kantoor waar niemand kan antwoorden.
Als u hiertoe de bevoegdheid heeft, kunt u met behulp van uw eigen toestel antwoorden.

Als het toestel tot dezelfde groep behoort als uw eigen toestel :

Als het bellende toestel niet tot dezelfde groep behoort als dat van u :

Toestelgroep

Oproep van toestelgroepen :
Bepaalde toestellen kunnen deel uitmaken van een groep. U kunt deze bereiken
door het groepsnummer te vormen.

Het feit dat een toestel tot een groep behoort heeft geen enkel gevolg voor het beheer
van de rechtstreekse oproepen ervan. U kunt altijd een bepaald toestel van een groep
bereiken via zijn eigen nummer.

Via programmering van het systeem kunnen sommige toestellen tegen de
opvang beveiligd worden.

nummer van het
toestel dat u hoort

geprogrammeerde toets of code
van de functie “Opvang van een

toesteloproep"

geprogrammeerde toets of code
van de functie “Opvang van een

groepsoproep"

geprogrammeerde toets of code
van de functie “Opvang van de

algemene bel"
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Werken in teamverband

Toestelgroep (vervolg)

Uw toestelgroep tijdelijk verlaten :

Terugkomen in uw groep :

Afleiden van de groepsoproepen

U kunt de oproepen van de groep waarvan u deel uitmaakt afleiden :

Raadpleeg voor het annuleren van deze functie “Wissen van alle afleidingen"
(zie bladzijde 40).

De “biep" van uw personenzoeker beantwoorden

U verplaatst zich in het bedrijf, uw personenzoeker laat een biep horen, u kunt de
oproep beantwoorden vanop om het even welk toestel in het bedrijf:

nr. van uw toestelgeprogrammeerde toets
of code van de functie

“Antwoord op een
personenzoeker"

nr. van de bestemming
van de afleiding

geprogrammeerde toets of
code van de functie “Afleiding

van de groepsoproepen"

de aanvaarding van de
afleiding wordt
weergegeven

nr. van de groepgeprogrammeerde toets
of code van de functie “Terug in

de groep komen"

nummer van
uw groep

geprogrammeerde toets of code
van de functie

“Verlaten van een groep"
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Werken in teamverband

Een geschreven bericht naar een interne correspondent sturen

Als het bericht moet worden aangevuld :

*De 27 berichten zijn de volgende :
1 BEL ME TERUG 15 VERGADERING OP  xx.xx.xx (*)
2 BEL MORGEN TERUG 16 VERGADRNG OP xx xx xx OM xx : xx (*)
3 BEL ME TERUG OM xx : xx (*) 17 EVENTJES AFWEZIG
4 BEL TERUG NAAR xx xx xx (*) 18 AFWEZIG VOOR DE REST VAN DE DAG
5 BEL TELEFONIST 19 AFWEZIG, IK BEN TERUG OM xx : xx (*)
6 BEL DE SECRETARESSE 20 AFWEZIG, TERUG xx xx xx OM xx : xx (*)
7 IK BEL U TERUG OM xx : xx  (*) 21 MET VAKANTIE, TERUG OP xx xx xx  (*)
8 BEREIKBAAR VIA PERSONENZOEKER 22 IN VERGADERING - EXTERN
9 GELIEVE UW FAX OP TE HALEN 23 VERGADERING EXT. TERUG xx xx xx (*)

10 GELIEVE UW MAIL OP TE HALEN 24 IN VERGADERING - ZAAL Nr. xxxx (*)
11 GELIEVE UW AFLEIDING TE WISSEN 25 IN VERGADERING - NIET STOREN
12 UW BEZOEKERS ZIJN AANGEKOMEN 26 IN MIDDAGPAUZE
13 U WORDT VERWACHT 27 NIET STOREN
14 VERGADERING OM xx : xx (*) (*) Berichten aan te vullen op het numeriek klavier.

Een bericht uitzenden

Met deze functie kunt u een bericht over de luidsprekers van de toetsen uitzenden :

Alleen de toestellen in wacht horen het bericht.

nr. van uw
uitzendgroep

spreek, u beschikt over
20 seconden

de nodige gegevens
invoeren

de keuze
bevestigen

een bericht
helemaal lezen

door de berichten
bladeren

nr. van het toestel van
de bestemming

standaard geprogrammeerde toets 
2 of code van de functie 

“Geschreven berichtendienst"

het eerste bericht van de
lijst (27 in totaal)*  wordt

weergegeven
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Wanneer u afwezig bent - Bij uw terugkeer 

Keuze van af te leiden oproepen

Bij de instelling van een afleiding kunt u het type oproepen kiezen dat u wenst
af te leiden : extern, intern, alle... :

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

Dit nummer kan zijn van een van een woning, een personenzoeker, een mobilofoon,  
van uw gesproken berichtendienst of dat van een intern toestel (operator, enzovoort) :

Afleiding van de oproepen naar een gesproken berichtendienst

oproepnummer
van de gesproken
berichtendienst

geprogrammeerde toets of
code van de functie van het
type afleiding dat u wenst uit

te voeren

Algemene opmerking betreffende afleidingen : tijdens het programmeren kunt u de
bestemming van de afleiding kiezen. Wanneer deze echter afwezig is dient de keuze
tijdens het activeren van de functie te geschieden.

U kunt uw oproepen blijven doen. Alleen het toestel van de bestemming
kan u bereiken.

nummer van
de bestemming

geprogrammeerde toets of
code van de functie

“Onmiddellijke afleiding van
individuele oproepen"

de aanvaarding
van de afleiding
wordt zichtbaar

nr. van het
toestel van de
bestemming

de aanvaarding van
de afleiding wordt

zichtbaar

bevestigende interne
oproepen
afleiden

de externe
oproepen
afleiden

alle oproepen
afleiden
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Wanneer u afwezig bent - Bij uw terugkeer

Afleiden van uw oproepen naar uw personenzoeker

Uw correspondenten kunnen u bereiken wanneer u zich in het bedrijf verplaatst:

Zijn oproepen laten doorsturen vanop een ander toestel

U wilt uw oproepen afleiden vanop een ander toestel :
U moet de functie activeren vanaf het toestel waarvoor de afleiding bestemd was.

Een selectieve afleiding uitvoeren

U kunt uw oproepen selectief afleiden afhankelijk van de identiteit van de degene die belt :

Om deze functie te kunnen gebruiken moeten eerst lijsten van de afleidingen worden
geprogrammeerd.

geprogrammeerde toets
of code van de functie
“Selectieve afleiding"

Raadpleeg voor het annuleren van de afleiding “Wissen van alle afleidingen"
(zie volgende bladzijde).

nr. toestel doel
van afleiding

geprogrammeerde toets of code van
de functie “Afleiding “Volg-mij" (eigen

oproepen laten doorsturen)"

nr. toestel doel
van afleiding

Voor het beantwoorden van de “biep" van uw personenzoeker  (zie bladzijde 35).

geprogrammeerde toets
of code van de functie “Afleiding naar

personenzoeker"

de aanvaarding van
de afleiding wordt

zichtbaar
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Wanneer u afwezig bent - Bij uw terugkeer

Wissen van alle afleidingen

Om uw toestel opnieuw beschikbaar te maken :

Voor alle oproepen :

Niet gestoord worden

U kunt uw toestel tijdelijk ontoegankelijk maken voor iedere oproep :

Uw gesproken berichten raadplegen

Raadpleeg voor meer informatie het gespecialiseerde handboek over de gesproken
berichtendienst.

volg de instructies van de
gesproken handleiding

standaard geprogrammeerde toets
2 of code van de functie

“Geschreven berichtendienst"

knipperende icoon

geeft aan dat er een
bericht is

Om deze functie te annuleren zie het hoofdstuk “Wissen van alle afleidingen"
hierboven.

geprogrammeerde toets of code
van de functie

“Afleiding Niet Storen"

"Niet storen"
wordt

weergegeven 

"Niet storen"
wordt

weergegeven

U kunt slechts een type afleiding op uw toestel activeren.
De programmering van een nieuw type afleiding annuleert dus de vorige.

geprogrammeerde toets of code
van de functie

“Alle afleidingen wissen"

de aanvaarding van
de annulering wordt

weergegeven
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Wanneer u afwezig bent - Bij uw terugkeer

Een bericht van afwezigheid achterlaten voor uw interne correspondenten

U kunt op uw toestel een bericht achterlaten dat naar het tekstscherm wordt gestuurd
van het toestel dat u belde of in de brievenbus van uw correspondent wordt gedeponeerd :

* Als de door de installateur geprogrammeerde functie “Tekst" is.

De tijdens uw afwezigheid achtergelaten berichten lezen

Met het terugbellen van de persoon wordt ook het bericht gewist.

het beluisteren
verlaten

door de
berichten
bladeren

het bericht
wissen

uw
correspondent
terugbellen

het vervolg
van het
bericht
weergeven

het vervolg
van het
bericht
weergeven

de inhoud van
het bericht
weergeven

nr. van de
afzender
weergeven

de identiteit van de eerste
correspondent wordt

weergegeven

standaard geprogrammeerde toets
2 of code van de functie “Geschreven

berichtendienst"

knipperende icoon

geeft aan dat er een berichten
zijn (10 maximaal)

De keuze van het bericht gebeurt op dezelfde manier als in “Een geschreven bericht
naar een interne correspondent sturen" (zie bladzijde 36).

geprogrammeerde
toets "Tekst"

keuze van het bericht door
de geschreven aanwijzingen

te  volgen

het eerste van de
27 berichten wordt

weergegeven 

keuze van het bericht
door de geschreven

aanwijzingen te  volgen

het eerste van de
27 berichten wordt

weergegeven
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Uw toestel aanpassen en instellen

Uw toestel instellen

Wanneer uw toestel in wacht staat kunt u sommige van de audio functies aanpassen :

Achtergrondverlichting (4074B GH, GI) :

Programmering van uw individuele code

De standaardcode van uw toestel is 0000. Met deze code kunt u uw toestel
vergrendelen (zie bladzijde 48) :

Ieder cijfer wordt gesymboliseerd door een asterisk.

in wacht terugkerenbevestigen

nieuwe code
(4 cijfers)

oude code of
standaardcode

(4 cijfers)

De selectie van een functie in een lijst kan op 2 manieren worden gedaan :
hetzij door rechtstreeks de code bij de functie in te voeren
(1 in het voorbeeld hierbeneden) 
hetzij door te bladeren door de verschillende voorstellen door te drukken op
en door de gewenste functie te bevestigen met 

Om de iconen bij de functies te zien, zie "Iconen voor opties", bladzijde 6.

doorbladeren

programmering
bevestigen en
verlaten

volgende
of vorige
keuze

nieuw
geluidsnivea
u kiezen(1
t/m 4)

doorbladeren
(uitgezonder de
geluidsniveau)

doorbladeren

de iconen bij de functies
worden weergegeven

u heeft de keuze tussen
verschillende opties*
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Uw toestel aanpassen en instellen

Regelen van uw beltoon

U kunt de melodie van uw toestel kiezen (6 mogelijkheden) en het geluidsnivea
instellen (7 niveaus) :

Om naar de verschillende voorgestelde melodieën te kunnen luisteren :

Om het geluidsniveau in te stellen :           Om uw keuze te bevestigen :

Het luisterniveau van uw toestel kiezen

Wanneer het maximum niveau is bereikt wordt een biep uitgezonden.

Taalkeuze

Kies de taal :

in wacht
terugkeren

bevestigen

u heeft de keuze tussen
4 voorgeprogrammeerde

talen

achtereenvolgens
indrukken (van 1 t/m 4)

tijdens een gesprek

achtereenvolgens
indrukken

achtereenvolgens
indrukken

het nummer van de melodie
en het geluidsniveau worden

weergegeven
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Uw toestel aanpassen en instellen

De waarde bij een toets van uw toestel wijzigen

U kunt bij het programmeren de waarde bij een van de 2 programmeerbare
toetsen wijzigen (toets afleiding, toets rechtstreeks oproepen…).

Programmering van uw individueel repertorium

Dit repertorium, met ten hoogste 10 nummers, wordt samengesteld met behulp
van de toetsen van het numeriek klavier (van 0 t/m 9).

*Een naam invoeren : met de tekens van het alfanumeriek klavier die u door
achtereenvolgens te drukken kunt weergeven:

Laat een extern nummer voorafgaan door het prefix waarmee de externe lijn wordt verkregen.

Als het nummer van het repertorium al geprogrammeerd is wordt zijn inhoud weergegeven.

eenmaal drukken voor “A",
twee maal drukken voor “B",
drie maal drukken voor “C".

verlatenuw keuze
bevestigen

vorm het te
bewaren nr.

de nieuwe naam
invoeren*

de huidige
waarde
wissen

de huidige waarde
wordt weergegeven

een naam
kiezen van
0 t/m 9

U kunt niet de taak van de toets wijzigen, alleen de installateur kan deze wijziging
uitvoeren.

verlatenuw keuze
bevestigen

voer de
nieuwe
waarde in

wis de huidige waarde
(n° bestemming van een

afleiding bijvoorbeeld)

voor de
geprogrammeerde
toets  2

voor de
geprogrammeerde
toets 1

geprogrammeerde
toets 2

geprogrammee
rde toets 1

"Toets 004"
wordt

weergegeven

"Toets 003"
wordt

weergegeven
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Uw toestel aanpassen en instellen

Programmering van een afspraak

Om een permanente afspraak te selecteren : 

“Permanente Afsprk" een permanente herinnering (elke dag op hetzelfde tijdstip)

Voor een tijdelijke herinnering :

“Tijdelijke Afsprk” tijdelijke afspraakherinnering
(herinnering eenmaal in de volgende 24 uur)

Op het geprogrammeerde tijdstip hoort u uw toestel bellen :

Om uw verzoek om teruggebeld te worden te wissen :

Als u verbonden bent knippert het tekstscherm, een toon wordt uitgezonden en u hoort een
biep. Na een derde heroproep zonder antwoord wordt een tijdelijk verzoek om teruggebeld
te worden geannuleerd, maar een permanente heroproep blijft in het geheugen. 
Als uw toestel afgeleid is naar een ander toestel, de afspraak volgt de afleiding niet

om het antwoord
te bevestigen

geeft aan “Afsprk: … : …" (uur van de afspraak)

in wacht
terugkeren

bevestigenuur van de
afspraak

2 cijfers voor de uren
2 cijfers voor de minuten

"Tijdelijke Afsprk" wordt
weergegeven
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Uw toestel aanpassen en instellen

Identificatie van het toestel dat u gebruikt

Vergrendelen van uw toestel

Deze functie biedt de mogelijkheid om ieder gesprek naar buiten toe te verbieden,
alsook iedere wijziging van de programmering van uw toestel :

Om de code voor het vergrendelen van uw toestel te kiezen of te wijzigen zie
“Programmering van uw individuele code" 44.

het tekstscherm geeft de vergrendeling
of de ontgrendeling van het toestel aan

ontgrendelenvergrendelenindividuele code
(4 cijfers)

standaard 0000

geprogrammeerde toets of
code van de functie

“Vergrendelen/ontgrendelen
van een toestel"

terugkeren
in wacht

de
bijbehorende
naam lezen

het nummervan het toestel
wordt weergegeven
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Gebruik van het toestel in de GAP mode

Gebruik van het toestel in de GAP mode

Alle modellen Belgacom DDS 4074, die aan de GAP norm beantwoorden en G. worden
genoemd in dit hoofdstuk, kunnen op vereenvoudigde wijze op een ander DECT/GAP
systeem worden gebruikt (andere privé schakelaar of residentiële basisstations).

Registreren van het toestel

De registratieprocedure dient verplicht als eerste uitgevoerd te worden.
Deze handeling vereist een bijzondere werkwijze zowel vanop het systeem
(radioverbinding) als vanop het toestel.

Systeem : Vraag al naar gelang het geval (individuele schakelaar of residentieel 
station) om inlichtingen bij de beheerder van de installatie of raadpleeg zorgvuldig de
gebruikshandleiding voor de noodzakelijke informatie. Noteer met name de
startprocedure en controleer of er voor de registratie een speciale toegangscode
(legalisatiecode) op het toestel ingevoerd dient te worden.

Toestel : Het toestel Belgacom DDS 4074 G. kan geprogrammeerd worden voor het
beheer van ten hoogste 5 verschillende DECT systemen (aangeduid als SYS1 t/m
SYS5). In het algemeen is de eerste ingang (SYS1) voorbehouden aan uw 
Forum IS16/48/80/160 systeem dat niet gewijzigd mag worden. De nieuwe
gegevens met betrekking tot een bijbehorend GAP systeem dienen ingevoerd te
worden op een vrije ingang (kies hiertoe voor het gemak bij voorkeur SYS5).

Activeer (of heractiveer) op het vaste systeem de startprocedure van de registratie
voor extra toestellen, vervolgens :

Als het systeem geen code gebruikt :

"1 : SYSTEM NUMBER"
wordt weergegeven

"ENTER 1-5 : 1"
wordt

weergegeven

toets de code
in (123456)

"1-SYSTEM NUMBER"
wordt weergegeven

"PASSWORD ?"
wordt

weergegeven

zet het toestel  4074
G.. op “Aan"

"SUBSCRIPTION OK?"
wordt weergegeven

Dit gebruik kan echter functiebeperkingen tot gevolg hebben, die geen aanleiding
kunnen geven tot aanspraken op garanties.
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Gebruik van het toestel in de GAP mode

Registreren van het toestel (vervolg)

Als het systeem een code gebruikt :

Succesvolle registratie : 

Niet succesvolle registratie :

Vraag bij eventuele problemen advies bij uw erkende installateur.

en voer dezelfde handelingen uit

"subscr. Rejected"
wordt weergegeven

"subscr. Accepted"
wordt niet weergegeven 

2 minuten
(max.)

uw 4074 G. toestel is gereed om in
de GAP mode te functioneren

"subscr. Accepted" en de icoon die het
zendbereik wordt weergegeven

"subscr. Running" wordt
weergegeven

"SUBSCR. # 5 OK ?"
wordt weergegeven

"1 : SYSTEM NUMBER"
wordt weergegeven

toets de
legalisatiecode in

"1 : TERMINAL TYPE"
wordt weergegeven

"SYS 5AC : 0000"
wordt weergegeven

"7 : AC"
wordt weergegeven

"1 : TERMINAL TYPE"
wordt weergegeven

4 achtereenvolgens
indrukken

"SYS 5 TYPE : UNDEF"
wordt weergegeven

"SYS 5 TYPE : FREE"
wordt weergegeven

toets de
code in"1 : TERMINAL TYPE"

wordt weergegeven

"3 CONFIG
SYSTEM" wordt
weergegeven

"PASSWORD ?"
wordt

weergegeven

"SUBSCRIPTION OK"
wordt weergegeven

"subscr. Running" wordt
weergegeven

"SUBSCR. # 5 OK ?"
wordt weergegeven
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Gebruik van het toestel in de GAP mode

Aanpassen van uw toestel

Wanneer uw toestel in wacht staat kunt u sommige van de audio functies aanpassen.

Raadpleeg voor het instellen van de bel, het uitzenden van de bieps bij de toetsen,
het geluidsniveau, het uitzenden van bieps bij het verlaten van het zendbereik
en de zoemer*  "Het luisterniveau van uw toestel kiezen" (zie bladzijde 45).

In de GAP mode kunt u ook het geluidsniveau instellen :

* Voor de toestellen 4074 GC, 4074 GI.

Programmering van het individueel repertorium

U kunt een repertorium van ten hoogste 12 nummers samenstellen,
(1 t/m 9, 0* en #). De programmering geschiedt met het toestel in wacht.

Om de naam in te voeren :
Door een of twee maal op de juiste toets te drukken
(op de toets staan alfanumerieke tekens).

1 maal drukken voor "A"
2 maal drukken voor "B"
3 maal drukken voor "C"
4 maal drukken voor "a"
5 maal drukken voor "b"
6 maal drukken voor "c"
7 maal drukken voor "2"

bevestigenvoer het
nummer in
(20 cijfers
maximaal)

knipperend

de geprogrammeerde
naam wordt
weergegeven

voer de naam
in (8 tekenss
maximaal)

kies een
kaart van het
repertorium

knipperend

bevestigen en
verlaten van de
programmering

achtereenvolgens
indrukken om het niveai
te kiezen (1 t/m 4)

nieuwe icoon
van de bel
(1 t/m 4)

de icoon
geluidsniveau

kiezen 
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Gebruik van het toestel in de GAP mode

Programmering van het individueel repertorium (vervolg)

Om een pauze in een nummer                   Om een flashing teken
in te lassen : in te voegen :

Gebruik van uw toestel

Behoudens bijzondere vermelding komen de hierna beschreven toepassingen overeen
met de door het toestel DDS 4074 G. geboden mogelijkheden in verband met de 
verplichte functies die beschikbaar zijn op uw vaste GAP systeem.

Automatisch schakelen naar andere cel :
Met deze functie, kan men zich van de ene naar de andere cel verplaatsen zonder dat
het gesprek onderbroken wordt. Deze mogelijkheid is echter onderworpen aan de
eigen beperkingen van het vaste systeem en met name aan de capaciteit hiervan
meer dan een basisstation te ondersteunen.

Taak van het tekstscherm :
Bij een oproep vanop het mobiele toestel worden de ingetoetste cijfers weergegeven.
Wanneer u een oproep ontvangt geeft het tekstscherm het nummer van de correspondent
aan als het systeem deze functie ondersteunt, anders blijft het tekstscherm leeg.

Ontvangen van een oproep :
Bij het binnenkomen van een oproep wordt u op 4 manieren gewaarschuwd :

* Bij de toestellen 4074 GC en 4074 GI

knipperen van
groene lampje

zoemer*
(als deze

geactiveerd is)

bel (als deze niet
uitgeschakeld is)

het laatst
ingevoerde teken
wissen

en wis door herhaaldelijk
indrukken de volledige invoer

Tijdens het invoeren van de naam of van het nummer :

indien nodig

het teken
wordt

weergegeven

een streepje
wordt

weergegeven
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Gebruik van het toestel in de GAP mode

Gebruik van uw toestel (vervolg)

Om te antwoorden : Om het gesprek te beëindigen :

Oproepen door handmatig in te toetsen :

Oproepen via het individueel repertorium :

Herhalen van het laatst uitgezonden nummer (redial) :

toestel in
wacht

het uit  te zenden
nummer bevestigen

een andere
ingang
selecteren

dit nummer
uitzenden

de eerste ingang van
het repertorium wordt

weergegeven

nr. van het op te
roepen toestel

Om bij een residentieel systeem dat interne gesprekken tussen toestellen
ondersteunt een oproep naar een andere mobiele telefoon van de installatie
uit te voeren :

het nr. rechtstreeks
vormen

de lijn wordt automatisch
genomen

het gewenste
nummer vormen

de icoon van de lijnverbinding
wordt weergegeven

Wanneer u buiten zendbereik bent of wanneer uw toestel is uitgeschakeld zien uw
correspondenten uw lijn als onbezet. Zorg er in zo’n situatie voor dat een afleiding van
de oproepen wordt geactiveerd (zie bladzijde 38) of "Niet storen" (zie bladzijde 40).

hoorn neerleggenhoorn opnemen
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Gebruik van het toestel in de GAP mode

Gebruik van uw toestel (vervolg)

Een flashing uitzenden (Gekalibreerde onderbreking) :
De flashing functie kan een noodzakelijke aanpak zijn om andere acties in gang te
zetten, (bijvoorbeeld bij het doorschakelen van een gesprek naar een ander toestel…).

Overgaan in DTMF mode :
Dit commando kan noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om toegang te verkrijgen tot on
line gesproken berichtendiensten of om een antwoordapparaat te raadplegen.

Selecteren van uw telefoonsysteem

Programmeren van de systeemingangen :
Uw mobiele telefoon DDS 4074 G. kan worden geprogrammeerd op met 5 verschillende
DECT systemen te kunnen functioneren (Belgacom of GAP). Ingang 1 wordt in het
algemeen gereserveerd voor het gebruik van uw hoofdsysteem Forum IS16/48/80/160.
Wat het gebruik van de andere ingangen betreft is het raadzaam een zeker systeem
aan te houden, bijvoorbeeld door de lagere nummers (ingangen 2 t/m 5)
voor de meest gebruikte systemen te reserveren.

Selectie automatisch/handmatig :
Ingeval de systemen op plaatsen op afstand zijn geïnstalleerd (van elkaar verwijderd
zonder overlappingszone) verloopt de selectie van het systeem automatisch bij het
aanzetten van het toestel. In het tegenovergestelde geval, dat de vaste systemen
gemeenschappelijke geografische zones bezitten, kan de selectie van het systeem op
de volgende manier door de gebruiker worden gewijzigd  :

"3 : SYS TO LOCK ?"
wordt weergegeven

"2 : SYSTEM TYPE"
wordt weergegeven

"Y" is de nieuwe
waarde

het nr. van het
nieuwe te
gebruiken
systeem invoeren

"1 : SYSTEM NUMBER"
wordt weergegeven

"ENTER 1-5 : Y"
wordt weergegeven

"X" is de waarde van 0 t/m
5 die het nummer van het
huidige systeem aangeeft

"ENTER 1-5 : X"
wordt weergegeven

"1 : SYSTEM NUMBER"
wordt weergegeven

alle later ingetoetse cijfers worden uitgezonden
in de DTMF moden met inbegrip van (*) en (#).
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Gebruik van het( toestel in de GAP mode

Selecteren van uw telefoonsysteem (vervolg)

Vergrendelen in geheugen opgeslagen (DEFAULT LOCK)

Deze functie is alleen bij bepaalde versies van toestellen beschikbaar. Men kan hierme
het systeemnummer programmeren waarop men het gebruik van de terminal wil
vergrendelen en deze vergrendeling in het geheugen wil opslaan (zelfs na uit en
weer aanzetten van het toestel).

Als het nummer van het geselecteerde systeem niet geldig is voor de in het
geheugen opgeslagen vergrendeling, zal het voor de terminal onmogelijk zijn
met het basisstations te communiceren.

Wanneer een nummer "Default lock" is geselecteerd worden alle andere eveneens
geprogrammeerde systemen genegeerd.

0 invoeren als waarde voor de parameter
“Default lock"

Om de vergrendeling op te heffen en naar een functionering terug te keren met
automatische selectie van het systeem :

om het toestel uit en weer aan te zetten
en de nieuwe programmering

werkzaam te laten zijn

om in wacht
terug te
keren

"1 :   System Number"
wordt weergegeven

"Y" is de nieuwe
waarde

nr. van het voor
vergrendeling te
programmeren
systeem

"X" van 0 t/m 5 geeft het nr. aan
van het huidige vergrendelde

systeem, 0 betekent geen
vergrendeling

"ENTER 0-5 : Y"
wordt weergegeven

"ENTER 0-5 : X"
wordt weergegeven

"4 : DEFAULT LOCK"
wordt weergegeven

"1 : System Number"
wordt weergegeven

het groene lampje blijft
gedoofd

het groene lampje
dooft

uw toestel is gereed om op
het geselecteerde systeem
te functioneren

"1 : SYSTEM NUMBER"
wordt weergegeven

de icoon van het
zendbereik

verschijnt weer

enige
seconden

de icoon van het zendbereik verdwijnt tijdelijk, het
groene lampje van het toestel begint te knipperen

"SYS Y OK ?"
wordt

weergegeven
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Definities

AFLEIDING VAN EEN GESPREK :
Mogelijkheid om een gesprek naar een andere gebruiker van de installatie
"over te zetten".

ALGEMEEN REPERTORIUM:
Dit repertorium bevat alle verkorte nummers, die voor de gebruikers van
een installatie toegankelijk zijn.

CONFERENTIE :
Dankzij deze service kan een gebruiker die in verbinding staat met twee
correspondenten, een gesprek voeren met drie deelnemers tegelijkertijd.

DECT :
Europese norm voor draadloze telefonie: Digital Enhaced Cordless
Telecommunication.
DECT toestel : draadloos toestel van het type Belgacom DDS 4074 en
beantwoordend aan deze norm.

GAP (Generic Access Profile) :
Bijzondere werking volgens de Europese DECT norm. De GAP mode van het
toestel is een vereenvoudigde basiswerking, die het gebruik met andere
DECT GAP systemen toestaat (andere individuele schakelaar of residentieel station).

GROEP VAN TOESTELLEN :
Meerdere toestellen die allemaal onder eenzelfde nummer van de telefoongids
vallen. Een oproep naar dit nummer komt terecht bij een van de beschikbare
lijnen van de toestellen van de groep.

INDIVIDUELE CODE :
Deze code werkt als wachtwoord ter bescherming van de programmerings-
en vergrendelingsfuncties van de gebruiker (ingestelde standaardcode : 0000).

INLUISTEREN :
Dienst die een verbinding tussen twee correspondenten mogelijk maakt.

INDIVIDUEEL REPERTORIUM :
Dit repertorium bevat de individuele nummers van de gebruiker van een toestel.

ISDN  :
Digitaal telefoonnet (Integrated Services for Digital Networking).
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Definities

LIJNTOETS :
Toets die een lijnverbinding tot stand brengt, zodra deze ingedrukt wordt.

MULTIFREQUENTIE (DTMF) :
Men dient soms tijdens een gesprek codes in multifrequentie te sturen (DTMF
codes). Dit wordt gedaan wanneer een gebruiker een ingesproken berichten-server
wenst te raadplegen of toegang wil krijgen tot een automated attendant of een op
afstand te raadplegen antwoordapparaat.

OPVANGGROEPEN :
Door deze dienst kan een oproep die bestemd is voor een ander toestel worden
beantwoord. De opvang van de oproep komt binnen een opvanggroep tot stand.

PARKEREN :
Met deze dienst kan een gesprek in wacht worden geplaatst om het later vanop
een "bevoegd" toestel weer te kunnen hervatten.

RUGGESPRAAK :
Mogelijkheid om van correspondent te wisselen wanneer men twee verschillende
correspondenten aan de lijn heeft.

SUBADRES :
Om via ISDN de fax, PC of telefoon van uw correspondent te bereiken, kan het
noodzakelijk blijken om aan het nummer een "subadres" van vier cijfers toe te
voegen.

WACHT :
Mogelijkheid om een correspondent in wacht te zetten om een tweede handeling te
kunnen verrichten alvorens vanop hetzelfde toestel het gesprek later te hervatten.

58



Index

Aanpassen van uw toestel ................................................................................................... p. 52

Achtergrondverlichting van het tekstscherm.............................................................. p. 10

Afbeelding met beschrijving................................................................................................. p. 6

Afleiden van de groepsoproepen...................................................................................... p. 35

Afleiding van oproepen naar een ander nummer
(onmiddellijke afleiding van individuele oproepen)................................................ p. 38

Afleiding van de oproepen naar een gesproken berichtendienst.................. p. 38

Afleiding van de oproepen zodra u in gesprek bent............................................. p. 32

Afleiden van uw oproepen naar uw personenzoeker .......................................... p. 39

Automatisch teruggebeld worden door uw interne bezette
correspondent .............................................................................................................................. p. 23

Automatische heroproep van uw interne correspondent
op bezette lijn ............................................................................................................................... p. 22

Beantwoorden van een algemene oproep (algemene bel) .............................. p. 34

Bieps buiten de gesprekssituatie...................................................................................... p. 11

Beschermhoezen ....................................................................................................................... p. 17

Betekenis van de tijdens een gesprek ontvangen bieps.................................... p. 31

De “biep" van uw personenzoeker beantwoorden................................................. p. 24

De “biep" van uw personenzoeker beantwoorden................................................. p. 35

De tijdens uw afwezigheid achtergelaten berichten lezen ................................ p. 41

De waarde bij een toets van uw toestel wijzigen................................................... p. 46

Een bericht uitzenden.............................................................................................................. p. 36

Een bericht van afwezigheid achterlaten voor uw interne
correspondenten......................................................................................................................... p. 41

Een geschreven bericht naar een interne correspondent sturen.................. p. 36

Een oproep beantwoorden................................................................................................... p. 22

Een oproep doorschakelen .................................................................................................. p. 28

Een oproep uitvoeren .............................................................................................................. p. 20

Een interne correspondent oproepen via zijn
personenzoeker (biep) ............................................................................................................ p. 23

Een nummer van het algemeen repertorium oproepen ..................................... p. 21

Een selectieve afleiding uitvoeren .................................................................................... p. 39

59

10 FL



Index

Gebruiksprincipes ...................................................................................................................... p. 8

Gebruik van houder voor gewone batterijen.............................................................. p. 16

Gebruik van uw toestel........................................................................................................... p. 53

Gebruiksvoorwaarden van uw toestel ........................................................................... p. 8

Gelijktijdig met 2 interne en/of externe correspondenten
spreken (conferentie)............................................................................................................... p. 29

Het luisterniveau van uw toestel kiezen ....................................................................... p. 45

Heroproep van het laatst gevormde nummer (redial) ......................................... p. 22

Identificatie van het toestel dat u gebruikt................................................................... p. 48

Informeren naar oproepen in wacht............................................................................... p. 30

Inluisteren in een intern gesprek ...................................................................................... p. 31

Keuze van af te leiden oproepen...................................................................................... p. 38

Niet gestoord worden .............................................................................................................. p. 40

Ontvangen van de oproepen van het aan uw toestel
gekoppelde draadtoestel........................................................................................................ p. 23

Opladen van de extra batterij.............................................................................................. p. 16

Opladen van het toestel ......................................................................................................... p. 15

Oproepen van een extern nummer ................................................................................. p. 20

Oproep van een ISDN correspondent ........................................................................... p. 24

Oproep van een intern nummer........................................................................................ p. 20

Oproepen via een geprogrammeerde toets ............................................................... p. 22

Oproepen via uw individueel repertorium ................................................................... p. 21

Opvang van een oproep ........................................................................................................ p. 34

Overgaan in DTMF mode ...................................................................................................... p. 24

Plaatsing van de batterij in het toestel .......................................................................... p. 11

Presentatie van de batterijen............................................................................................... p. 14

Presentatie van de oplaadhouders.................................................................................. p. 14

Programmering van een afspraak ................................................................................... p. 47

Programmering van het individueel repertorium..................................................... p. 52

Programmering van uw individueel repertorium..................................................... p. 46

Programmering van uw individuele code.................................................................... p. 44

60



Index

Regelen van uw beltoon ........................................................................................................ p. 45

Registreren van het toestel................................................................................................... p. 50

Reinigen van uw toestel ....................................................................................................... p. 10

Selecteren van uw telefoonsysteem............................................................................... p. 55

Taalkeuze......................................................................................................................................... p. 45

Tijdens een gesprek een tweede correspondent oproepen ............................. p. 28

Tijdens een gesprek een tweede oproep opvangen............................................. p. 28

Toestelgroep .................................................................................................................................. p. 34

Uw correspondent in wacht plaatsen............................................................................ p. 29

Uw correspondent via zijn naam oproepen
(bedrijfstelefoonlijst) .................................................................................................................. p. 21

Uw gesproken berichten raadplegen............................................................................. p. 40

Uw identiteit geheim houden .............................................................................................. p. 25

Uw externe correspondent in wacht plaatsen
(Parkeren van een oproep) .................................................................................................. p. 30

Uw toestel instellen................................................................................................................... p. 44

Van de ene correspondent naar de andere gaan (ruggespraak) ................. p. 29

Vervoer van uw toestel ........................................................................................................... p. 10

Vergrendelen in geheugen opgeslagen (DEFAULT LOCK)................................. p. 56

Vergrendelen van het klavier van uw toestel............................................................. p. 10

Vergrendelen van uw toestel............................................................................................... p. 48

Wissen van alle afleidingen ................................................................................................. p. 40

Zijn oproepen laten doorsturen vanop een ander toestel.................................. p. 39

61

FL



62



63

FL



64



NL 0800 22 500
UK 0800 44 500

Gratis

3AK 19043 BTAB Ed. 01


