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Twist 250
Inleiding
Geachte klant,
U hebt zonet een een DECT-telefoon gekocht en wij danken u voor uw vertrouwen in ons.
Dit toestel werd met de grootste zorg gefabriceerd; mocht u problemen ondervinden tijdens het
gebruik ervan, dan raden wij u aan deze handleiding door te nemen.
Voor uw comfort en veiligheid raden wij u ook aan om aandachtig de volgende paragraaf te
lezen:

Aanbevelingen en veiligheidsinstructies
Installeer uw DECT-telefoon niet in een vochtige ruimte (wasruimte, badkamer, washok,
keuken, enz...), op minstens 1,50 meter van een waterbron en ook niet buiten. Uw toestel
moet worden gebruikt bij een temperatuur tussen 5 en 45°C.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde netvoeding, sluit aan op het elektriciteitsnet
overeenkomstig de installatie-instructies in deze gebruiksaanwijzing en volgens de aanwijzingen
op het identificatielabel (spanning, stroom, netfrequentie). Uit voorzorgsmaatregel schakelen de
adapters bij gevaar de stroom uit. U moet de adapters in de buurt van het apparaat plaatsen en
ze moeten goed bereikbaar zijn.

Dit toestel werd ontworpen met het oog op aansluiting op het openbare geschakelde
telefoonnet (PSTN). Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoondraad.
Plaats voor uw eigen veiligheid de telefoon nooit in het basisstation zonder batterijen, of
zonder het klepje van het batterijcompartiment, u riskeert een elektrische schok.
Gebruik uitsluitend gehomologeerde oplaadbare batterijen NiMH 1.2 V 550 mAh van het formaat
AAA om beschadiging van uw telefoon te vermijden; gebruik nooit niet-oplaadbare
batterijen. Plaats de batterijen in de batterijhouder van de telefoon en respecteer
de polariteit.
Gebruikte batterijen moeten worden weggegooid in overeenstemming met de recyclageinstructies van het hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing!
Uw DECT-telefoon beschikt over een radiobereik van ongeveer 50 meter binnen en tot
300 meter buiten. De onmiddellijke aanwezigheid van metalen voorwerpen (bijvoorbeeld een
televisie) of van elektrische toestellen kan mogelijk het bereik verminderen.
Bepaalde medische, gevoelige of veiligheidsuitrustingen kunnen worden verstoord door de
radio-uitzendingen van uw toestel, wij vragen u om in alle gevallen de veiligheidsvoorschriften
te respecteren.
In zones met veelvuldige onweders raden we u aan om uw telefoonlijn te beveiligen met een
overspanningsafleider tegen elektrische overspanningen.
Deze uitrusting werkt niet in geval van een elektriciteitsonderbreking. Gebruik voor alle
noodoproepen een telefoon die wordt gevoed door de telefoonlijn.
Het CE-label bevestigt dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten van de richtlijn
1999/5/CE van het Europese parlement en de Europese Raad betreffende de radioapparatuur
en telecommunicatie-eindapparatuur, voor de veiligheid en gezondheid van de gebruikers, voor
de elektromagnetische storingen. Bovendien gebruikt het product op
doeltreffende wijze de frequenties toegekend aan de communicatie op aarde en in de ruimte
om schadelijke interferenties te vermijden
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1. Aan de slag
Plaats de doos voor u, open de verpakking en controleer of de volgende elementen
aanwezig zijn:
•
een basisstation,
•
een telefoon,
•
een vierpolige stekker,
•
een batterijhouder,
•
een telefoonkabel,
•
een netvoeding,
•
twee herlaadbare batterijen,
•
deze gebruikershandleiding.
Als u zich een DUO- of TRIO-pack hebt aanschaft, vindt u voor elk van de telefoons ook
het volgende:
•
een lader uitgerust met een netvoeding,
•
een batterijhouder,
•
twee herlaadbare batterijen.

1.1. Geautomatiseerd veiligheidssysteem
Uw telefoon is uitgerust met een veiligheidssysteem om kwaadwillige oproepen, nietgeautoriseerde toegang of hacken van uw telefoonlijn te verhinderen.
Als u uw telefoon op het basisstation plaatst, wordt de veiligheidscode gecontroleerd. Na
een stroomonderbreking of als u de batterijen vervangt, moet u uw telefoon ongeveer 20
seconden op het basisstation laten staan om de code opnieuw in te stellen.

1.2. Installatie van de telefoon

Telefoonaansluiting

NOOT:

Netaansluiting

Plaats uw telefoon op het basisstation met de bovenkant naar boven
gericht om hem te herladen.

1. Verwijder het batterijklepje van de telefoon.
2. Plaats de batterijen één voor één in het toestel en let daarbij op de polariteit zoals
aangegeven op de huls van de batterijen.
3. Breng het klepje opnieuw op zijn plaats.
4. Sluit de voeding aan op het elektriciteitsnet en verbind met het basisstation.
Plaats de telefoon op het basisstation om op te laden. Vóór het eerste gebruik moet de
telefoon 15 uren opladen.
-4-
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5. Plaats aan de achterzijde van het basisstation de telefoonkabel in de aansluiting
(zoals aangegeven in de illustratie) en plaats het andere uiteinde van de kabel in de
telefoonaansluiting in de muur.
6. Zodra de batterijen zijn opgeladen, drukt u op
kiestoon te horen krijgen.

. Als alles goed gaat, moet u een

Gebruik uitsluitend de meegeleverde netvoeding en sluit ze aan op het
elektriciteitsnet volgens de installatie-instructies in deze handleiding en de
aanwijzingen op het identificatielabel dat op de voeding kleeft (spanning,
stroom, netfrequentie). Uit voorzorgsmaatregel schakelen de adapters bij gevaar
de stroom uit. U moet de adapters in de buurt van het apparaat plaatsen en ze
moeten goed bereikbaar zijn.

1.3. Welkomstscherm

HANDSET 1
U kunt de weergave van de schermbeveiliging wijzigen.
Druk hiervoor op de

-toets en houd deze ingedrukt.

01/01 15:30
Om terug te keren naar de vorige weergave, drukt u op de
deze ingedrukt.

-toets en houdt u

1.4. Taalkeuze
Om uw telefoon gemakkelijker te kunnen gebruiken, wordt aangeraden om de taal te
wijzigen (standaardtaal is Engels).
1. Druk op Menu. Selecteer "SETTINGS" door middel van de
de Menu-toets.
2. Selecteer "LANGUAGE" door middel van de
3. Selecteer "NEDERLANDS" door middel van de
Menu-toets.

of

-toets en druk op

-toets en druk op de Menu-toets.
of

-toets en druk op de

Om de taal later te wijzigen, zie paragraaf 7.5 op pagina 17.
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1.5. De toetsen van uw telefoon
Hoorn
Scherm
Toegang tot het menu
uitgaande oproepen

De microfoon dempen
Wissen
Annuleren

Toegang tot het menu
Bevestigen
Inhaken
De telefoon
uitschakelen/inschakelen

Toegang tot het menu
ontvangen oproepen
Opnemen
Versterkte geluidsweergave

Toegang tot het
telefoonboek

Toegang antwoordapparaat
(lang indrukken)
Toetsenbord blokkeren

Een pauze inlassen
(lang drukken)

R-toets

Een telefoon oproepen

Microfoon

1.6. Basisstation

Plaats van het telefoontoestel

Toets om telefoontoestellen te zoeken (paging)
Registratie van telefoontoestellen
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1.7. Meldingspictogrammen
Netwerklampje (knippert als er geen signaal komt van het basisstation of als
het signaal te zwak is).
Telefoonoproep.
De beltoon van de telefoon is uitgeschakeld.
Gemiste oproep.
Telefoonboek.
Nieuw voicemailbericht.
Laadstatus van de batterijen (
: opgeladen;
+ geknipper: leeg;
tijdens het opladen knippert het laadniveau en wordt het bericht “laden”
weergegeven op het scherm).

Als het pictogram van de laadstatus
+ geknipper weergeeft, duidt dat erop dat
de batterij bijna leeg is en dat u het numerieke toetsenbord van uw telefoon niet meer
kunt gebruiken. Plaats de telefoon dus terug op het basisstation zodat de batterijen
kunnen opladen.

2. Menustructuur

TELEFOONBOEK

klok & alarm

NWe gegevens

datum / tijd

bellijst

formaat inst

bewerk gegev

alarm

WISsen

alarmmelodie

alles wissen

geavanc. inst

dir. geheugen

verander pin
registrering
afmelden

pers. instel

handsetnaam

resetten

melodie

voork. nr.

taal

flashduur

aut. ophang

iste beltoon
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3. Oproepen ontvangen
3.1. Basisfunctie
3.1.1. Versterkte geluidsweergave
Tijdens het gesprek met uw correspondent kunt u de telefoonluidspreker inschakelen.
om de telefoonluidspreker in te schakelen.

1.

Druk op

2.

Om de luidspreker uit te schakelen, drukt u opnieuw op de toets

3.1.2.

.

Een uitgaande oproep

Vergewis er u van dat de telefoon onder spanning staat.
1. Druk op . U hoort de kiestoon en het pictogram
2. Voer een telefoonnummer in. Dit wordt gevormd.
- OF -

wordt weergegeven.

1.

Voer een telefoonnummer in en druk op . Indien u zich heeft vergist,
drukt u op de C -toets om het laatst ingevoerde karakter te wissen.

2.

Om het gesprek te beëindigen, drukt u op
basisstation.

3.1.3.

Een inkomende oproep

1. Als de telefoon gaat, drukt u op
- OF 1.

om op te nemen.

Om het gesprek te beëindigen, drukt u op
basisstation.

3.1.4.

of plaatst u de telefoon op het

of plaatst u de telefoon op het

Telefoonvolume

U kunt op elk moment (tijdens het gesprek) het volume van de telefoonhoorn regelen
door op de
of
-toets te drukken. Bij elke druk op de toets klinkt een signaal. Een
dubbel signaal betekent dat u de instellingslimieten heeft bereikt.

3.1.5.

Tijdmeter

Zodra u op
drukt, wordt de geïntegreerde tijdmeter weergegeven (na
20 seconden) en wordt de duur van het huidige gesprek in uren, minuten en seconden
aangegeven.

3.1.6.

Automatisch ophangen

Door de telefoon tijdens een oproep (telefoon van de haak) op het basisstation te
plaatsen, wordt de telefoon automatisch ingehaakt.

3.1.7.

Een oproep herhalen

U kunt de 5 laatste op uw telefoon gevormde telefoonnummers gemakkelijk opnieuw
kiezen.
Om een nummer te herhalen vanuit de slaapstand:
1. Druk op . Het laatste telefoonnummer dat werd gekozen, wordt weergegeven.
2. Druk op
of
om de lijst met de 5 laatst gevormde telefoonnummers te
raadplegen.
3.

Druk op

om het gewenste telefoonnummer te vormen.
-8-
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3.1.8.

De microfoon uitschakelen

Tijdens het gesprek kunt u de microfoon uitschakelen. Uw correspondent kan u dan
niet meer horen.
-toets.

-

Om de microfoon uit te schakelen: druk tijdens het gesprek op de
Het bericht "GELUID uit" wordt op het scherm weergegeven.

-

Om de microfoon in te schakelen: druk op de
-toets om het huidige gesprek
te hernemen. Het bericht "GELUID uit" verdwijnt van het scherm.

3.1.9.

"Flashtoegang"

Druk op R om toegang te krijgen tot de door uw privécentrale (PABX) aangeboden
doorschakeling of om toegang te krijgen tot de Comfortdiensten van Belgacom (een
tweede oproep verrichten, tussen twee correspondenten schakelen, een
conferentiegesprek met drie).

3.1.10. Plaats van de telefoon (paging)
Om een telefoon terug te vinden:
Druk op
toets

op het basisstation, het bericht "paging" wordt weergegeven totdat u op de
drukt.

3.1.11. Voicemail (PhoneMail)
Om aan te geven dat een nieuw bericht is aangekomen knippert het bericht "VOICEmail "
en de envelop ter aanduiding van een spraakbericht
op het scherm van de hoorn.
Voor toegang tot uw voicemail (PhoneMail), druk lang op de toets

.

3.2. Nummerweergave oproeper (CLIP)
Deze telefoon registreert en geeft de nummers van de correspondenten weer die u willen
bereiken.
U moet op de dienst voor de nummerweergave van de oproeper zijn geabonneerd om
van deze functie te kunnen gebruikmaken.
Als u niet op deze dienst bent geabonneerd of als het nummer geheim is, wordt het als
onbekend weergegeven.

3.2.1.

De oproepenlijst

De nummers van de correspondenten die u hebben opgebeld, worden geregistreerd in
de oproepenlijst.
weergegeven.
Als u deze lijst raadpleegt, wordt het pictogram
De lijst bevat de nummers van de laatste 10 correspondenten die u hebt opgebeld.

3.2.2. Weergave van onbeschikbare nummers
NIET BESCH. : als de gegevens van uw correspondent niet op het netwerk beschikbaar
zijn.
VERB. NUMMER : uw correspondent wil niet dat zijn nummer wordt weergegeven.

3.2.3.

Toegang tot de oproepenlijst

1.

Druk op of
om toegang te krijgen tot de lijst van uitgaande of inkomende
oproepen. De laatst geregistreerde nummers (met maximaal 12 cijfers) worden
weergegeven.
Druk op
of
om de lijst door te nemen.
2. Wanneer het contact geregistreerd is in het toestel :
Druk op
, om het nummer weer te geven.
, om de dag en het uur van de ontvangen oproep weer te
Druk nogmaals op
geven.
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3. Wanneer het contact niet geregistreerd is in uw toestel :
Wordt het nummer onmiddellijk weergegeven. Druk op
van de ontvangen oproep weer te geven.

, om de dag en het uur

Deze functie werkt enkel als u de datum en de tijd van uw basisstation heeft
ingesteld (zie paragraaf 6.1 op pagina 14). Als de lijst leeg is, ziet u op het
scherm: "Geen nummer".
Als het oproepnummer langer is dan 12 cijfers, ziet u enkel de eerste 11 cijfers en
te drukken.
worden de andere weergegeven door op de toets
Als het nummer al werd geregistreerd in het telefoonboek, wordt de naam van de
betreffende persoon weergegeven.
Om het menu te verlaten, drukt u op de rode

3.2.4.
1.

toets.

Een correspondent terugbellen

2.

Druk op
ou
om toegang te krijgen tot de lijst van uitgaande of inkomende
oproepen.
Druk op
of
om een geregistreerd nummer te selecteren.

3.

Druk op

3.2.5.
1.
2.
3.

om het geselecteerde nummer te vormen.

Een gekozen of ontvangen nummer verwijderen

Druk op
ou
om toegang te krijgen tot de lijst van uitgaande of inkomende
oproepen.
Druk op
of
om een geregistreerd nummer te selecteren.
Druk op de Menu-toets.

Om een geselecteerd nummer te verwijderen, selecteer "wisSEN" door middel van de
of
-toetsen.
Om alle nummers uit de lijst te verwijderen, selecteer "ALLES wisSEN" om de lijst met
gevormde nummers te verwijderen.
Druk op de Menu-toets , op het scherm wordt een bevestigingsvraag weergegeven.

wissen ?
4.

Door middel van het toetsenbord van de telefoon:

5.

- om de verwijdering van het nummer te annuleren, drukt u op de
-toets.
- om de verwijdering van het nummer te bevestigen, drukt u op de Menu-toets.
De lijst met nummers wordt verwijderd. U hoort een bevestigingssignaal.

3.2.6. Een nummer aanmaken in het telefoonboek aan de hand van de
oproepenlijst
1.
2.
3.
4.

Druk op
of . De lijst met uitgaande of inkomende oproepen wordt
weergegeven.
Gebruik de
-of -toetsen om een nummer te selecteren.
Druk op de Menu -toets.
"NR OPSLAAN" komt op het scherm te staan, druk op de Menu -toets.

- 10 -
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5.

Voer de naam voor het nummer in. Druk op Menu. Het nummer wordt
weergegeven.
Druk op Menu om het nummer te bevestigen.
Het nummer wordt geregistreerd in het telefoonboek. Er wordt een
bevestigingssignaal gegeven.

6.

Let op!

Het scherm kan het nummer van uw correspondent niet volledig weergeven als
het nummer meer dan 12 cijfers lang is.
om de volgende cijfers te zien.
Druk op

4. Multihandsetfuncties
De multihandsetfuncties zijn toegankelijk zodra u binnen uw
telefoontoestellen hebt die aan hetzelfde basisstation zijn verbonden.

systeem

twee

4.1. Interne oproep/Intercom
1.

Druk op de toets
op de telefoon.
- Als uw systeem twee telefoons telt, wordt de tweede telefoon rechtstreeks gebeld,
"HANDSET" gevolgd door het nummer van de oproepende telefoon wordt op het
scherm weergegeven.
- Als uw systeem meer dan twee telefoons telt, knippert "INT" op het scherm en
worden de nummers van alle andere geregistreerde telefoons weergegeven.

int
- Voer het nummer van de telefoon in die u wilt bellen of druk op de
alle telefoons te bellen. De telefoon(s) rinkel(t)(en).
2.

Op de opgeroepen telefoon, neemt u op met de groene toets

Handset

-toets om

.

1

4.2. Ontvangst van een interne oproep
1.

De interne en externe oproepen onderscheiden zich door hun respectieve
beltonen. Het pictogram " " knippert op het scherm. “HANDSET” gevolgd door het
nummer van de oproepende telefoon worden weergegeven.

2.

Druk op

3.

Om een interne oproep te beëindigen, drukt u op

om op te nemen. Het pictogram " " stopt met knipperen.
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4.3. Oproepenbeheer
4.3.1. Een externe oproep en een interne oproep
Doorschakeling van een externe oproep
U kunt een externe oproep doorschakelen naar een andere op het basisstation
geregistreerde telefoon.
. De externe oproep wordt in wacht
1. Als u in verbinding staat, drukt u op
gezet.
2. Voer het nummer in van de telefoon waarnaar u de oproep wilt doorschakelen. Als
de gebruiker ervan antwoordt, kunt u de doorschakeling aankondigen.
3.

Druk op

om de oproep door te schakelen.

Let op!

Om van de ene correspondent naar de andere over te schakelen, houdt u
de
-toets ingedrukt tot u geluidssignaal hoort.

Let op!

Als de opgeroepen telefoon niet antwoordt, drukt u op de toets
oproep terug te nemen.

om de

Telefoonconferentie (met drie deelnemers)
Er kan een telefoonconferentie worden tot stand gebracht tussen een correspondent en
twee op het basisstation geregistreerde telefoons. De deelnemers kunnen tijdens het
gesprek op elk ogenblik tussenkomen.
Om een telefoonconferentie tot stand te brengen vanaf een externe oproep:
. De externe oproep wordt in wacht gezet.
1. Druk op de toets
2. Voer het telefoonnummer in. Wacht tot de gebruiker van de telefoon opneemt.
3. Houd de
-toets ingedrukt om het drieweggesprek te starten.

conferentie
4.

Houdt de
oproepen.

-toets ingedrukt om terug te keren naar de modus dubbele

4.3.2. Twee externe oproepen
Tijdens het gesprek kunt u een tweede inkomende oproep ontvangen of een tweede
correspondent bellen. U kunt dan van de ene correspondent naar de andere
overschakelen of een drieweggesprek tot stand brengen (afhankelijk van uw operator en
de gekozen optie).

Let op!

De hieronder beschreven funktie's zijn beschikbaar indien u bent geabonneerd
op de diensten "nummer aantoning" en "dubbel gesprek ".
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Ontvangst van een tweede oproep tijdens een gesprek
Tijdens het gesprek brengt een biepsignaal u ervan op de hoogte dat er een tweede
oproep in wacht staat. Een scherm geeft de gegevens weer van deze tweede
correspondent in wacht.
en dan op de toets
om deze nieuwe oproep aan te
drukt u op de toets R
nemen.
Uw eerste correspondent schakelt over in wacht en u kunt met de tweede correspondent
spreken.
Een tweede oproep uitvoeren tijdens een gesprek
Tijdens het gesprek, drukt u op R en vormt u het nummer dat u wilt bellen.
Het lopende gesprek schakelt over in wacht en de tweede oproep wordt gestart.
Overschakelen van de ene oproep naar de andere
Om over te schakelen van de ene oproep naar de andere, drukt u op de toets R en
.
dan op de toets
Het lopende gesprek schakelt over in wacht en u neemt de tweede oproep aan.
Eén van beide oproepen beëindigen
Om het ene gesprek te beëindigen en het andere voort te zetten, drukt u op de toets
R
en dan op de toets
.
Het lopende gesprek wordt dan definitief beëindigd en u neemt de tweede oproep terug.
Om een drieweggesprek te voeren (2 lijnen en uzelf)

Tijdens het gesprek drukt u op de toets R en dan op de toets
U kunt dan met twee correspondenten tegelijk een gesprek voeren.
Om het drieweggesprek te beëindigen, drukt u op de rode toets

.

.

5. Telefoonboek
U kunt in het telefoonboek tot 50 telefoonnummers opslaan (van 24 cijfers en
12 karakters).

5.1. Een geregistreerd nummer kiezen
1.

3.

Druk op Menu en "TelEFOOnboek" wordt op het scherm weergegeven, druk op de
Menu-toets.
Selecteer " bellijst " door middel van de toetsen
of
en druk op de
Menu-toets.
Druk op of
om de nummers in het telefoonboek te raadplegen.

4.

Druk op

2.

. Het weergegeven nummer wordt gekozen.

5.2. Een telefoonnummer aanmaken/opslaan
1.
2.
3.

Druk op Menu en "TelEFOOnboek" wordt op het scherm weergegeven, druk op de
Menu-toets.
Selecteer " NWE GEGEVENS " door middel van de toetsen
of
en druk op de
Menu-toets.
Het naaminvoerscherm van het telefoonnummer wordt weergegeven.
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4.
5.

Voer de naam in van de te creëren fiche. Druk op de Menu-toets om de
ingevoerde naam te bevestigen.
Voer het nummer in van het te creëren bestand. Druk op de Menu-toets om het
weergegeven nummer te bevestigen. Het telefoonnummer wordt geregistreerd in
het telefoonboek. U hoort een bevestigingssignaal.

5.3. Een telefoonnummer wijzigen
1.

Druk op Menu en "TelEFOONboek " wordt op het scherm weergegeven, druk op de
Menu-toets.

2.

Selecteer " BEWERK GEGEV " door middel van de toetsen
of
en druk op de
Menu-toets.
De lijst met telefoonnummers uit het telefoonboek wordt alfabetisch weergegeven.

3.

Selecteer het te wijzigen telefoonnummer door middel van

4.

Druk op de Menu-toets.

of

.

5.

Het naaminvoerscherm wordt weergegeven met de cursor op het einde van de
lijn:
- Als de getoonde informatie correct is, druk dan op de Menu-toets.
- Als de getoonde naam fout is, druk dan op de
wissen.

-toets om de karakters te

- Voer de nieuwe naam in en druk op de Menu-toets.
6.

Het nummerinvoerscherm wordt weergegeven met de cursor op het einde van de
lijn:
- Als de getoonde informatie correct is, druk dan op de Menu-toets.
- Als het nummer fout is, druk dan op de

-toets om de cijfers te wissen.

- Voer het nieuwe nummer in en druk op de Menu-toets.
7.

Het telefoonnummer werd gewijzigd. U hoort een bevestigingssignaal.

5.4. Een telefoonnummer / het hele telefoonboek verwijderen
1.

Druk op Menu en "TelEFOONboek " wordt op het scherm weergegeven, druk op de
Menu-toets.

2.

Selecteer " wisSEN " of "alles wisSEN " door middel van de toetsen
of
en druk
op de Menu-toets
De lijst met telefoonnummers uit het telefoonboek wordt alfabetisch weergegeven.

3.

Selecteer het te verwijderen telefoonnummer door middel van
of .Druk op de
Menu-toets, op het scherm wordt de bevestigingsvraag ’’WISSen ?’’ weergegeven.

wissen ?
4.

Door middel van het toetsenbord van de telefoon:
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- Om de verwijdering van het telefoonnummer te annuleren, drukt u op de
toets.

-

- Om de verwijdering van het telefoonnummer te bevestigen, drukt u op Menu.
5.

Het telefoonnummer of het telefoonboek wordt verwijderd. U hoort een
bevestigingssignaal.

5.5. Snelkiestoets aanleggen
In dit menu kunt u twee snelkiesnummers opslaan voor de twee toetsen 1 en 2 van het
toetsenbord.

Noot !
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Het nummer van uw voicemail (PhoneMail, het nummer is 1230) wordt in de
fabriek ingesteld en wordt toegewezen aan toets

.

Druk op Menu en "TelEFOONboek " wordt op het scherm weergegeven, druk op de
Menu-toets.
Selecteer " DIR. GEHEUGEN " door middel van de toetsen
of
en druk op de
Menu-toets.
Kies met de toetsen
of
de toets waaraan u een nummer wilt toewijzen (1 of 2)
en druk op de Menu-toets. Op het scherm verschijnt dan "GEEN NUMMER".
.
Druk op
Op het scherm verschijnt "BEWERK NR.". Druk op de toets Menu.
Het scherm voor het invoeren van de itemnaam verschijnt. Voer de naam in van het
item dat u wilt aanleggen. Druk op de Menu-toets om te valideren.
Het invoerscherm voor het itemnummer verschijnt. Voer het nummer in van het item
dat u wilt aanleggen. Druk op de Menu-toets om te valideren. U hoort een
bevestigingssignaal.

5.5.1. Een snelkiesnummer opbellen
Om een nummer te bellen dat u hebt toegewezen aan een van de snelkiestoetsen:
1. Druk op de toets waar het nummer werd geprogrammeerd (1 of 2) en houd hem
ingedrukt.
2. Het nummer verschijnt op het scherm en wordt automatisch gevormd.

5.6. Een (kies)pauze inlassen
U kunt een pauze inlassen in de kiesprocedure van een telefoonnummer indien u een
wachttijd wilt aangeven voorafgaand aan het voorkiesnummer.
Houdt de toets

ingedrukt om de pauze in te lassen tijdens het invoeren van het

nummer. ’’P ’’ wordt op het scherm weergegeven.

6. Tijd-/wekkerinstellingen
6.1. Tijd en datum
Met deze functie kunt u de datum en de tijd instellen.
1. Druk op de Menu-toets.
2. Selecteer "klok & alarm" door middel van de toetsen
of
en druk op de
Menu-toets.
3. Selecteer "datum/tijd" door middel van de toetsen
of
en druk op de
Menu-toets.
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4.

5.
6.

Op het scherm krijgt u de huidig ingestelde datum te zien in het formaat
DD/MM/AA.
Voer de nieuwe datum in en druk op de Menu-toets.
Op het volgende scherm krijgt u de huidig ingestelde tijd te zien.
Voer in het formaat UU-MM de juiste tijd in.
Druk op de Menu-toets om de instellingen te valideren.

6.2. Datum- / tijdformaat
6.2.1. Tijdformaat
1.
2.

Druk op de Menu-toets.
Selecteer "klok & alarm" door middel van de toetsen
of
en druk op de
Menu-toets.
Selecteer "FORMAAT INST " door middel van de toetsen
of
en druk op de
Menu-toets.
Selecteer "TIJDSFORMAAT" door middel van de toetsen
of
en druk op de
Menu-toets.
Een scherm toont het huidige formaat, gebruik de toetsen
of
om het te
wijzigen.
Druk op de Menu-toets om uw keuze te valideren. U hoort een bevestigingstoon.

3.
4.

5.

6.2.2. Datumformaat
Met deze functie kunt u het datumformaat vastleggen (DD/MM/AAAA ou AAAA/MM/DD).
1.
2.

Druk op de Menu-toets.
Selecteer "klok & alarm" door middel van de toetsen
of
en druk op de
Menu-toets.
Selecteer " FORMAAT INST " door middel van de toetsen
of
en druk op de
Menu-toets.
Selecteer "DATUMFORMAAT" door middel van de toetsen
of
en druk op de
Menu-toets.
Een scherm toont het huidige formaat, gebruik de toetsen
of
om het te
wijzigen.
Druk op de Menu-toets om uw keuze te valideren. U hoort een bevestigingstoon.

3.
4.

5.

6.3. Alarm
Met de wekfunctie kunt u de wekker eenmalig zetten of elke dag opnieuw (naar keuze)
op een uur dat u heeft ingesteld.
Als de wekker afgaat, weerklinkt de gekozen beltoon 60 seconden uit de luidspreker van
de telefoon en wordt een waarschuwingsscherm weergegeven. U kunt de wekker doen
ophouden door op een van de toetsen op de telefoon te drukken.
1.
2.
3.

Druk op de Menu-toets.
Selecteer "klok & alarm" door middel van de toetsen
of en druk op de
Menu-toets.
Selecteer "alarm" door middel van de toetsen
of en druk op de Menu-toets.
- Om de wekker eenmalig te activeren, selecteert u "EENMALIG AAN".
- Om de wekker elke dag op het ingestelde uur te laten afgaan, selecteert u
"DAGEL. AAN".
- Om de wekker uit te schakelen, selecteert u "uit".
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4.
5.

Tik de wekkertijd in
Druk op Menu om de instellingen te valideren. U hoort een bevestigingssignaal.

6.4. De beltoon van de wekker wijzigen
Met deze functie kunt u de geluidstoon wijzigen die zal weerklinken als de wekker afgaat.
1.
2.
3.
4.

Druk op de Menu-toets.
Selecteer "klok & alarm" door middel van de toetsen
of
en druk op Menu.
Selecteer "alarmmelodie " door middel van de toetsen
of
en druk op Menu.
Er zijn drie mogelijke beltonen: "melodie 1", "melodie 2" en "melodie 3".
Selecteer de gewenste melodie en druk op Menu om uw keuze te bevestigen.
U hoort een bevestigingssignaal.

7. Configuratie van de telefoon
7.1. De beltoon van de telefoon instellen
7.1.1. Het beltoonvolume van de telefoon wijzigen
Met deze functie kunt u het geluidsniveau van de beltoon voor inkomende oproepen van
uw correspondenten kiezen.
1. Druk op de Menu-toets.
Selecteer "PERS. INSTEL" door middel van de toetsen
of
en druk op de
Menu-toets.
2. Selecteer "melodIE " door middel van de toetsen
of
en druk op de Menu-toets.
3. Selecteer "bel volUME" door middel van de toetsen
of
en druk op de
Menu-toets.
4. Er zijn vier niveaus beschikbaar: “niva 1", …, “niva 4".
Om de beltoon van de telefoon te dempen bij inkomende oprepen, kiest u "uit".
5.

Het pictogram
wordt op het scherm weergegeven.
Kies het gewenste geluidsniveau en druk dan op de Menu-toets.
U hoort een bevestigingssignaal.

7.1.2. De beltoon van de telefoon wijzigen
Met deze functie kunt u een beltoon kiezen voor inkomende oproepen van uw
correspondenten.
1. Druk op de Menu-toets.
Selecteer "PERS. INSTEL" door middel van de toetsen
of
en druk op de
Menu-toets.
2. Selecteer "melodIE" door middel van de toetsen
of
en druk op de Menu-toets.
3. Selecteer "belTONEN" door middel van de toetsen
of
en druk op de
Menu-toets.
4. Er zijn tien beltonen beschikbaar: "melodie 1", …, "melodie 10".
Kies een belsignaal en druk dan op de Menu-toets.
U hoort een bevestigingssignaal.

7.1.3. Toetsenvolume inschakelen/uitschakelen
Met deze functie kunt u het toetsenvolume dempen.
1.

Druk op Menu.
Selecteer "PERS. INSTEL" door middel van de toetsen
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2.
3.

4.

Selecteer "melodIE" door middel van de toetsen
of
en druk dan
op Menu.
Selecteer "TOON OPSLAAN" door middel van de toetsen
of
en druk dan op
Menu.
Een informatiescherm toont u de huidige status. Gebruik de toetsen
of om
deze te wijzigen.
Druk op Menu om de instellingen te valideren.

7.2. Naam van de telefoon
Met deze functie kunt u de naam van uw telefoon wijzigen.
1.

2.
3.
4.

Druk op de Menu-toets.
Selecteer "PERS. INSTEL" door middel van de toetsen
of
en druk op de
Menu-toets.
Selecteer "handsetnaam " door middel van de toetsen
of
en druk op de
Menu-toets.
Een scherm toont u de huidige naam van de telefoon.
-toets om één karakter tegelijk te wissen.
Gebruik de
Voer de naam van de telefoon in met behulp van het toetsenbord (maximaal 10
karakters). Druk op de Menu-toets om de invoer te bevestigen.

7.3. Automatisch ophangen
Het automatisch ophangen maakt het mogelijk de verbinding automatisch te verbreken
wanneer u de hoorn op het basisstation legt.
1.

2.
3.

4.

Druk op de Menu-toets.
Selecteer "PERS. INSTEL" door middel van de toetsen
of
en druk op
de Menu-toets.
Selecteer "AUT. OPHANG" door middel van de toetsen
of
en druk op
de Menu-toets.
Selecteer:
- "uit" om de functie automatisch beantwoorden uit te schakelen.
- "aan" om de functie automatisch beantwoorden in te schakelen.
Druk op de Menu-toets om de instellingen te valideren.

7.4. De taal van de telefoon wijzigen
Met deze functie kunt u de taal wijzigen waarin de schermen worden weergegeven.
1. Druk op de Menu-toets.
Selecteer "PERS. INSTEL" door middel van de toetsen
of en druk op de
Menu-toets.
2. Selecteer "taal" door middel van de toetsen
of en druk op de Menu-toets.
3. U ziet nu een lijst van talen.
Kies in deze lijst de gewenste taal door middel van de toetsen
of en druk op
de Menu-toets.
U hoort een bevestigingssignaal.
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7.5. Toetsen blokkeren
Het toetsenbord van uw telefoon kan worden geblokkeerd om te vermijden dat toetsen
per ongeluk worden ingedrukt.
1.

1 seconde ingedrukt. U krijgt de melding dat de
Houd de toets
toetsenblokkering werd ingeschakeld.

toets.gebl.
2.

Om het toetsenbord te deblokkeren, houdt u de toets

1 seconde ingedrukt.

8. Geavanceerde configuratie
8.1. Koppeling van het basisstation en de telefoon
Met deze functie kunt u een nieuwe telefoon verbinden aan uw basisstation.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Druk op de Menu-toets.
Selecteer "geavANC. inst" door middel van de toetsen
of en druk op de
Menu-toets.
Selecteer "REGISTRERING" door middel van de toetsen
of en druk op de
Menu-toets.
Voer de viercijferige PIN-code van het basisstation in (standaardcode: 0000).
De ingevoerde cijfers worden onder de vorm van sterretjes weergegeven.
op het basisstation 5 seconden ingedrukt (als de
Houd de toets
koppelingsprocedure niet op de telefoon wordt gestart, gaat het basisstation in
minder dan een minuut over in slaapstand).
Het basissation geeft regelmatig waarschuwingssignalen om aan te geven dat het
in registreermodus is.
Druk op de Menu-toets om te bevestigen.
De melding "wacht…" knippert op het scherm.
Als de koppeling van het telefoontoestel en het basisstation is geslaagd.
De telefoon verlaat automatisch de koppelingsmodus en het nummer van de
telefoon wordt op de schermbeveiliging weergegeven.

8.2. Een telefoontoestel verwijderen
Met deze functie kunt u de verbinding van een telefoon aan uw basisstation ongedaan
maken. Dit kan nodig zijn als u een telefoontoestel bent kwijtgeraakt of als er al vijf
telefoontoestellen aan het basisstation zijn verbonden.
1.

2.
3.

Druk op de Menu-toets.
Selecteer "geavANC. inst" door middel van de toetsen
of en druk op de
Menu-toets.
Selecteer "afmelden" door middel van de toetsen
of en druk op de
Menu-toets.
Voer de viercijferige PIN-code van het basisstation in (standaardcode: 0000).
De ingevoerde cijfers worden onder de vorm van sterretjes weergegeven.
Druk op de Menu-toets om te bevestigen.
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4.
5.

Let op!

Voer het nummer van het te verwijderen telefoontoestel in. U hoort een
bevestigingssignaal.
In de slaapstand geeft de telefoon de melding "HANDS AANMLD".
Om een telefoontoestel van het basisstation te ontkoppelen, moet u de
procedure hieronder uitvoeren vanaf een ander toestel dat met hetzelfde
basisstation is verbonden.

8.3. PIN-code van het basisstation
De code van het basisstation (standaard 0000) is noodzakelijk om toegang te verkrijgen
tot bepaalde functies. Deze moet uit vier cijfers bestaan.
1.

2.
3.

4.

Druk op de Menu-toets.
Selecteer "geavANC. inst " door middel van de toetsen
of
en druk op de
Menu-toets.
Selecteer "VERANDER PIN" door middel van de toetsen
of
en druk op de
Menu-toets.
Voer eerst uw huidige PIN-code in. Na het invoeren van elk cijfer, wordt het
karakter “_” vervangen door het karakter “*”. Druk op de Menu-toets om te
bevestigen.
Voer uw nieuwe PIN-code in. Druk op de Menu-toets.

8.4. De standaardinstellingen van de telefoon en het basisstation
herstellen
Om de standaardinstellingen van de telefoon en het basisstation te herstellen:
1.

2.

Druk op de Menu-toets.
Selecteer "geavANC. inst" door middel van de toetsen
of en druk op de
Menu-toets.
Selecteer "resetTEN" door middel van de toetsen
of en druk op de
Menu-toets.
Er wordt gevraagd om uw aanvraag te bevestigen. Met behulp van de
telefoontoetsen:
-toets.
- om de herinitialisering te annuleren, drukt u op de
- om de herinitialisering te bevestigen, drukt u op de Menu-toets.
De telefoon en het basisstation krijgen nu opnieuw hun basisinstellingen.
U hoort een bevestigingssignaal.

8.5. Voorkiesnummer
Met dit menu kunt u het volgende instellen:
- voorkiesnummer: dit nummer zal worden toegevoegd vóór het nummer dat u hebt
gevormd.
- detectienummer: als het nummer dat u hebt gevormd begint met de opgeslagen
cijferreeks, dan zal die automatisch worden verwijderd en vervolgens worden
vervangen door het voorkiesnummer.
Die twee instellingen worden niet toegepast als het nummer dat u hebt gevormd begint
met «#» of «*».
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1.

2.

3.

Druk op de Menu-toets.
Selecteer "geavANC. inst" door middel van de toetsen
of
en druk op de
Menu-toets.
Selecteer "VOORK. NR." door middel van de toetsen
of en druk op de Menu-toets.
•
Selecteer "VOORKIEZEN" door middel van de toetsen
of
om het
voorkiesnummer vast te legen.
•
Selecteer "DETECT NR" door middel van de toetsen
of
om de cijferreeks
vast te leggen die door het voorkiesnummer moet worden vervangen.
Druk op Menu om de instellingen te valideren. U hoort een bevestigingssignaal.

8.6. De R-toets (flashing) instellen
Als uw telefoon met een PABX is verbonden, moet u mogelijk de flashduur wijzigen
zodat u uw telefoon op een correcte manier kunt gebruiken voor de volgende functies:
tweede oproep, drieweggesprek enz. Neem contact op met Belgacom voor u de
oorspronkelijke instellingen wijzigt.
1.

2.
3.

Druk op de Menu-toets.
Selecteer “geavANC. inst" door middel van de toetsen
of en druk op de
Menu-toets.
Selecteer "flashDUUR" door middel van de toetsen
of en druk op de
Menu-toets.
Er zijn drie mogelijke keuzes: "kort", "middeL" en "lang".
Selecteer de gewenste duur en druk op de Menu-toets om uw keuze te
bevestigen. U hoort een bevestigingssignaal.

8.7. Iste beltoon
Wanneer deze functie geactiveerd is, belt de hoorn zodra een oproep wordt ontvangen,
zonder te wachten op het doorgeven van het nummer.
U kunt deze functie activeren als u niet beschikt over de dienst doorgeven van het
nummer (dit is afhankelijk van uw netwerk en uw operator).
Als u deze functie hebt geactiveerd, zal die automatisch worden gedeactiveerd bij het
ontvangen van een oproep waarbij het nummer wordt doorgegeven.
1.

2.

3.

Druk op de Menu-toets.
Selecteer "geavANC. inst" door middel van de toetsen
of en druk op de
Menu-toets.
Selecteer "ISTE BELTOON" door middel van de toetsen
of en druk op de
Menu-toets.
- Selecteer "AAN" door middel van de toetsen
of
om de toestand te
veranderen.
- Selecteer "UIT" door middel van de toetsen
of
om de toestand te
behouden.
Druk op Menu om de instellingen te valideren. U hoort een bevestigingssignaal.

9. De batterijen vervangen
Vergewis u ervan de telefoon is UITGESCHAKELD voor u de batterijen vervangt.
1.
2.
3.
4.

Verwijder het batterijklepje.
Haal de oude batterijen uit het toestel.
Plaats de nieuwe batterijen één voor één en respecteer daarbij de polariteit, zoals
aangegeven op de huls van de batterijen.
Breng het batterijklepje opnieuw op zijn plaats.
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5.

Plaats de telefoon op het basisstation om de batterijen op te laden. Voor het
eerste gebruik moeten de nieuwe batterijen 15 uren opladen. Op die manier wordt
een optimaal gebruik van de batterijen verzekerd.
Om ontploffingsgevaar te vermijden, moet u zich ervoor zorgen dat de batterijen
correct worden ingebracht. Gebruik uitsluitend herlaadbare batterijen van het
type 1,2V 550mAh of gelijkwaardig. Gooi de batterijen niet in het vuur. Ze
kunnen ontploffen. Gooi de batterijen weg overeenkomstig de geldende
voorschriften.

9.1. Voorzorgen bij het gebruik van batterijen





Batterijen mogen niet in het vuur, niet worden ontmanteld, niet beschadigd en
niet doorboord worden. Ze bevatten immers gevaarlijke producten die ernstige
verwondingen kunnen teweegbrengen.
Om brandgevaar of lichamelijke schade te voorkomen, moet u de batterijen
gebruiken volgens de instructies in deze handleiding.
Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.
Als u de telefoon gedurende een langere periode niet gebruikt (meer dan dertig
dagen), haal dan de batterijen uit het telefoontoestel.

10. Onderhoudsvoorschriften








Om de goede werking van uw telefoon te garanderen en zijn uiterlijke aspect te
behouden, raden we u aan om de volgende aanwijzingen in aanmerking te
nemen:
Stel het apparaat niet bloot aan warmtebronnen of elektrische storingen (zoals
motoren of fluorescerende lampen).
Houd het toestel uit de zon en vermijd vochtige plaatsen.
Laat het toestel niet vallen en hanteer het met zorg.
Poets het met een zachte doek.
Gebruik geen sterke detergenten of schuurpoeder om het te poetsen. U kunt de
huls beschadigen.
Bewaar de oorspronkelijke verpakking. Deze kan bescherming bieden indien het
apparaat moet worden vervoerd.

11. In geval van problemen
11.1. Mogelijke oorzaken voor een slechte ontvangst











De aanwezigheid van aluminium in de structuur van een gebouw.
De aanwezigheid van metalen isolatiefolie.
De aanwezigheid van verwarmingsleidingen en metalen onderdelen in de
structuur van een gebouw.
Nabijheid van elektrische apparaten (zoals microgolfovens, radiatoren,
computers).
Slechte weersomstandigheden (zoals onweersbuien).
Het basisstation werd in de kelderverdieping of in het onderste gedeelte van een
gebouw geïnstalleerd.
Het basisstation werd verbonden met het elektriciteitsnet via een meervoudig
stopcontact.
Het gebruik van een babyfoon die op dezelfde frequentie uitzendt.
De batterij van het telefoontoestel is leeg.
De telefoon bevindt zich te ver van het basisstation.
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11.2. Zelfdiagnose
11.2.1. Nummerweergave
Probleem

Oplossing

•

Het scherm is leeg.

Bent u geabonneerd op de dienst nummerweergave?

11.2.2. Telefoon
Probleem

Oplossing

• Is het batterijblok volledig opgeladen? Vervang het batterijblok.
Het scherm is leeg.

•
•

•
Geen tonen.

•

Vergewis uzelf ervan dat het batterijblok juist is geïnstalleerd en
aangesloten.
Als u een voedingsblok gebruikt, zorg er dan voor dat het niet is
aangesloten op een stopcontact met een schakelaar. Ontkoppel de
voeding en sluit ze dan opnieuw aan.
Controleer de installatie van het apparaat:
- Wordt het stopcontact waarmee het basisstation is verbonden
correct gevoed?
- Is de telefoonkabel goed aangesloten tussen het basisstation en
het stopcontact in de muur?
Trek de kabel uit het stopcontact in de muur en sluit een andere
telefoon aan. Als er geen kiestoon is, kan het probleem worden
veroorzaakt door de bekabeling of door uw telefoonoperator.
Bevindt de telefoon zich op een aanvaardbare afstand van het
basisstation ?
Werd het batterijblok correct opgeladen (12 uren) ?
Is het batterijblok juist geïnstalleerd?
Probeer het batterijblok opnieuw op te laden.

•
•
•
• Vergewis uzelf ervan dat de beltoon van de telefoon is
ingeschakeld.

De telefoon rinkelt
niet.

• U beschikt misschien over te veel telefoons op uw lijn. Koppel
enkele telefoons af.

• Zie de oplossingen die worden aangereikt voor het probleem
"Geen tonen".

• Bevindt de telefoon zich op een redelijke afstand
De geluidskwaliteit is
middelmatig.

van het basisstation ?
Ga dichter bij het basisstation.
• Staat het basisstation op een geschikte plaats opgesteld?
• Herlaad de batterij.
• Vergewis u ervan dat het basisstation niet via een meerpolig
stopcontact met het elektriciteitsnet is verbonden.
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11.2.3. Waarschuwingstonen
-

Plaats de telefoon 20 seconden op het basisstation om de veiligheidscode opnieuw
in te stellen. Als het probleem blijft bestaan, laat de batterijen dan 15 uur opladen.
Poets de herlaadcontactpunten op het basisstation en de telefoon met behulp van
een zachte doek of een radeergom.
Zie ook de oplossingen voor het probleem “Geen tonen".
Vervang de batterijen.

11.2.4. Een nummer vormen aan de hand van het telefoonboek
-

Heeft u het juiste nummer gevormd?
Heeft u de nummers opnieuw geregistreerd na een stroomonderbreking of na
vervanging van de batterijen?
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12. Garantievoorwaarden
Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Belgacom zorgvuldig uitgezocht en wordt
gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon tegen materiële
gebreken en fabrieksfouten, behoudens andersluidende contractuele bepalingen. De waarborg
begint te lopen op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.
Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het kasticket en het volledige
toestel in zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde
bescherming waarborgt naar een van onze Teleboetieks of erkende agenten. De adressen van
onze Teleboetieks en erkende agenten zijn vermeld in de informatiebladzijden van de
telefoongidsen.
In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen
op vertoon van uw kasticket.
Belgacom alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De
waarborgtermijn van toepassing op een hersteld of vervangen toestel verstrijkt bij het vervallen
van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel, maar mag niet minder bedragen
dan drie maanden.
De waarborg dekt niet:
-

alle mogelijke schade die niet vóór de verkoop is veroorzaakt;

-

de schade, de storingen en de defecten te wijten aan een fout van de klant of
waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt : bliksem, overspanning, vocht, schade
door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-naleving van de
instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;

-

de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stekkers,
antennes, enz.), de vervanging van de bijbehorende onderdelen die op regelmatige
basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, etc.) en de
levering van reinigingsproducten.

De waarborg geldt niet:
-

indien de klant het eindapparaat zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van
de diensten van personen die niet door Belgacom werden gemachtigd;

-

of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het eindapparaat verwijdert
of vervalst.

Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstoffelijke
schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat,
zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van contracten.
De algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen op eenvoudige aanvraag worden
verkregen in alle diensten van Belgacom die voor het publiek toegankelijk zijn of op
www.belgacom.be

BELGACOM, naamloze vennootschap van publiek recht
Koning Albert II-laan 27 - B 1030 Brussel,
BTW BE 202.239.951, HR Brussel 587.163
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13. Milieu-Informatie
•

Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden
natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen
bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

•

Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terechtkomen en om tevens
verspilling van de natuurlijke rijkdommen tegen te gaan, verzoeken wij u de
geschikte inleverings- en inzamelingssystemen te benutten. Die systemen zullen
de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende
wijze hergebruiken of recycleren.

•

Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te
gebruiken.

•

Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en
recycleringssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of
regionale dienst voor afvalverwerking.

•

Gebruikte batterijen moeten worden weggegooid in overeenstemming met de
recyclage-instructies van het hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing.

•

U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de invloed van
onze producten op het milieu.
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