Belgacom Twist 499

01236KA(0)

Handleiding

Page 45

Friday, April 30, 2010

11:38 AM

ENGLISH

Twist499_Uniden_part_code_FR&NL.fm

UFZZ01236KA(0)

Inhoud
1

Belangrijk

4

1.1

Stroomvereisten

4

1.2

Toepassing van de GAP-norm 5

1.3

Hergebruik en verwijdering

6

1.4

Milieu-informatie

6

2

Uw telefoon

8

2.1

Wat zit in de verpakking

8

3.8

Controle van de
signaalsterkte

14

3.9

Handset(s) zoeken

14

3.10

Menustructuur

15

4

Telefoneren

16

4.1

Telefoneren

16

4.2

Gesprek beëindigen

17

4.3

Beantwoorden van
de telefoon

17

2.2

Overzicht van uw telefoon

2.3

Overzicht van het basisstation 10

4.4

Tijdens een gesprek

17

2.4

Displaysymbolen

11

4.5

Handsfree gebruiken

18

2.5

De menu's

11

4.6

Gebruik van sneltoetsen

18

3

Beginnen

12

4.7

PhoneMail

18

3.1

Aansluiten van het basisstation 12

5

Intern gesprek en
Conferentiegesprekken

19

3.2

Sluit de oplader aan

12
5.1

Een andere handset bellen

19

3.3

Uw telefoon installeren

12
5.2

Gesprek doorschakelen

19

3.4

Het batterijniveau
controleren

13

5.3

Een conferentiegesprek
voeren

19

3.5

Instellen van uw Twist 499

13

3.6

De klok instellen

13

6

Tekst en nummers

21

3.7

Wat is de wachtstand
(of standby modus)?

6.1

Tekst en nummers invoeren

21

14

Inhoud

9

1

Inhoud
7

Telefoonboek

22

7.1

Het telefoonboek openen

22

7.2

Bellen vanuit het
telefoonboek

9.3
9.4

25

Gegevens in de herhaallijst
wissen

25

Alle gegevens in de
herhaallijst wissen

25

22
9.5

7.3

Gegevens van de herhaallijst
in uw telefoonboek opslaan

Een contactpersoon
toevoegen

22

7.4

Gegevens bewerken

23

10

Persoonlijke instellingen

26

7.5

Gegevens wissen

23

10.1

Het display van de telefoon
aanpassen

26

7.6

Alle gegevens wissen

23

Het geluid van de telefoon
aanpassen

26

8

Bellijst

24

8.1

Gegevens uit de bellijst
oproepen

Intrusie (automatische
conferentie)

26

24

8.2

Terugbellen

24

8.3

Gegevens van een gesprek in
telefoonboek opslaan
24

8.4

Gegevens van een gesprek
wissen

24

Alle gegevens uit de
gesprekkenlijst wissen

24

9

Herhaallijst

25

9.1

Gegevens uit de herhaallijst
oproepen

25

Een nummer terugbellen

25

10.2
10.3

8.5

9.2

2

11

Geavanceerde instellingen 27

11.1

ECO-modus

27

11.2

Handset aanmelden

27

11.3

Flashduur (Recall) instellen

28

11.4

Standaard instellingen
herstellen

28

Inhoud

Inhoud
12

Standaard
(voorgeprogrammeerde)
instellingen
29

13

Technische gegevens

30

14

Veelgestelde vragen

31

15

Verklaring van
conformiteit

33

16

Garantievoorwaarden

34

17

Index

35

Inhoud

3

1

Belangrijk

Deze apparatuur kan tijdens
stroomstoringen niet gebruikt worden
voor het bellen naar hulpdiensten. Er
moeten andere
communicatiemogelijkheden beschikbaar
zijn om in noodgevallen te kunnen bellen.
1.1
Stroomvereisten
• Dit product vereist netspanning van
100-240 volt, enkelfazige
wisselstroom, exclusief IT-installaties
gedefinieerd in norm EN 60950.
• Het elektrische netwerk is volgens de
richtlijnen in de norm EN 60950 als
gevaarlijk geclassificeerd. De voeding
kan alleen ontkoppeld worden door
de stekker uit het stopcontact te
verwijderen. Gebruik een contactdoos
dicht bij het toestel zodat deze binnen
handbereik is.
• De spanning op het netwerk is
geclassificeerd als TNV-3
(Telecommunications Network
Voltage, zoals is gedefinieerd in de
norm EN 60950). Bij een
stroomstoring wordt het gesprek
afgebroken, en de instellingen van
datum en tijd gaan verloren.
! Waarschuwing
• Voorkom dat de handset in contact
komt met vloeistoffen of vocht.
• De handset, het basisstation of de
oplader niet openen. Dit kan u
blootstellen aan schokgevaar.
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• Voorkom dat de oplaadcontacten of
de batterij met geleidend materiaal in
contact komen.
• Er bestaat een kleine kans dat het
toestel beschadigd kan worden tijdens
onweer. Wij raden u aan het toestel
tijdens onweer los te koppelen van het
stopcontact.
• De handset niet gebruiken in
omgevingen waar gevaar bestaat op
explosies of wanneer er een gaslek is.
• Het wordt aanbevolen het toestel niet
te gebruiken in de nabijheid van
medische apparatuur die voor
intensive care gebruikt wordt of in de
nabijheid van mensen met een
pacemaker.
• Dit toestel kan storingen veroorzaken
als het te dicht bij elektrische
apparatuur zoals televisies, radio's, en
computers geplaatst wordt. Wij raden
aan dit toestel minstens een meter van
dergelijk apparatuur te installeren.
• Gebruik uitsluitend de
voedingsadapter die met het toestel
werd meegeleverd. Een verkeerde
adapterpolariteit of elektrische
spanning kan het toestel ernstig
beschadigen.
Basisadapter:
Belgacom S005CV0500050
Voeding: 100-240 Volt wisselstroom /
150mA, 50/60 Hz
Vermogen: 5 Volt gelijkstroom, 500 mA
Voedingsadapter:
Belgacom S002CV0500021
Voeding: 100-240 Volt wisselstroom /
100mA, 50/60 Hz
Vermogen: 5 Volt gelijkstroom, 210 mA
Belangrijk

• OPGELET: GEVAAR VOOR
EXPLOSIES ALS DE BATTERIJ DOOR
EEN VERKEERD TYPE VERVANGEN
WORDT. Gebruik alleen: Multi-Life
600mAh (2x 1.2V AAA 600mAh NiMH) oplaadbare batterijen van
Belgacom. Gebruik alleen het type
batterij dat met dit product werd
meegeleverd. Lege batterijen inleveren
bij de daarvoor bestemde
inzamelingsplaatsen.
Aanbevolen type:
Belgacom 1.2V 600mAh AAA oplaadbare
batterijen, Multi-Life 600mAh
• Het inschakelen van de handsfree
(handenvrij) modus kan het volume
van de luidspreker sterk verhogen: de
handset niet te dicht bij het oor
houden.
• Deze apparatuur kan tijdens
stroomstoringen niet gebruikt worden
om naar hulpdiensten te bellen. Zorg
ervoor een alternatief voorhanden te
hebben voor noodgevallen.
• De telefoon niet blootstellen aan
overmatige hitte van
verwarmingsbronnen, of aan direct
zonlicht.
• De handset niet laten vallen of aan
zware schokken blootstellen.
• Geen schoonmaakmiddelen gebruiken
die alcohol, ammoniak, of schurende
stoffen bevatten, omdat deze het
toestel kunnen beschadigen.
• Het toestel niet gebruiken op plaatsen
waar gevaar bestaat op explosies.
• Het toestel niet blootstellen aan kleine
metalen deeltjes. Dit kan de
geluidskwaliteit van het product
nadelig beïnvloeden.
Belangrijk

• Gebruik van mobiele telefoons in de
nabijheid kan storingen veroorzaken.
Omgevingstemperaturen voor gebruik en
opslag:
• Gebruikstemperatuur van het toestel
is tussen de 0 en 35º C.
• Opslagtemperatuur van het toestel is
tussen de -20 en 45º C.
• De gebruiksduur van de batterijen kan
door lage temperaturen nadelig
beïnvloed worden.
! Waarschuwing
Metalen voorwerpen kunnen
aangetrokken worden als ze bij of op de
handset geplaatst worden.

1.2

Toepassing van de GAPnorm
De GAP-norm garandeert dat alle
DECT™ GAP handsets en basisstations
voldoen aan minimale gebruiksfuncties
ongeacht de fabrikant van het toestel.
De Twist 499 handset en het basisstation
voldoen aan de GAP-norm, wat betekent
dat ze de volgende functies garanderen:
aanmelden van een handset, verbinding
maken, telefoneren en gebeld worden.
De geavanceerde functies zijn mogelijk
niet beschikbaar als het toestel in
combinatie met andere modellen gebruikt
wordt.
Om een Twist 499 aan te melden en te
gebruiken met een basisstation van een
andere fabrikant die voldoet aan de GAPnorm, moet u eerst de aanwijzingen van
de fabrikant opvolgen en vervolgens de
procedure voor het aanmelding van een
handset in deze gebruikershandleiding.
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Om een handset van een andere fabrikant
op het Twist 499 basisstation aan te
sluiten zet u het basisstation in de
aanmeldingsmodus en voert u de
procedure uit die beschreven is in de
handleiding van de fabrikant van de
andere handset.
1.3
Hergebruik en verwijdering
Verwijderingsinstructies voor oude
producten:
De bepaling WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment Directive;
2002/96/EC) is opgesteld om te verzekeren
dat producten hergebruikt worden met de
best mogelijke verwerking, herwinning en
recyclagetechnieken om schade aan de
volksgezondheid te voorkomen en het
milieu te beschermen. Uw product is
ontworpen en vervaardigd met hoge
kwaliteit materialen en componenten die
opnieuw gebruikt kunnen worden.
Uw oude producten niet met het normale
huisvuil meegeven.
Neem kennis van de plaatselijke regels
voor het apart inzamelen van elektrische
en elektronische producten die voorzien
zijn van dit symbool.

Gebruik een van de onderstaande
mogelijkheden:
• Verwijdering van het complete
product (inclusief snoeren, stekkers,
en accessoires) in de aangewezen
WEEE-inzamelplaatsen.
6

• Bij de aankoop van een vervangend
product, kunt u het oude product bij
uw leverancier inleveren. De
leverancier is in overeenstemming met
de WEEE-bepaling verplicht het
product aan te nemen.
Verwijderingsinstructies voor batterijen:
Batterijen mogen niet
meegegeven worden met het
normale huisvuil.
Verpakkingsmaterialen:
Belgacom heeft de
verpakking gemarkeerd met standaard
symbolen voor hergebruik en correcte
verwijdering van uw afval.
Een financiële bijdrage is
overgemaakt aan de nationale
vereniging voor verwijdering en
hergebruik.
De gemarkeerde
verpakkingsmaterialen kunnen
worden hergebruikt.
1.4
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.
Belangrijk

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

Belangrijk
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2

Uw telefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Belgacom!
2.1

Wat zit in de verpakking

Voedingsadapter

Handleiding

Batterijklep

Handset

Basisstation

Telefoonsnoer*

NiMH AAA oplaadbare
batterijen x 2

5-polige stekker

Opmerking
* Het is mogelijk dat het telefoonsnoer niet op de adapter is aangesloten. Mogelijk vindt
u een telefoonadapter in de verpakking. Als dat het geval is, dan moet het snoer eerst
op de adapter aangesloten worden voordat het snoer op de telefoonaansluiting wordt
aangesloten.
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Uw telefoon

2.2

Overzicht van uw telefoon

D

E

F

G

H
I
J
K
A
B

Handsetluidspreker
Geheugentoetsen

MN

Snel bellen naar opgeslagen
nummers
C

Linker wisseltoets (
Selecteert de functie direct
daarboven op het display van de
handset.
Opent binnengekomen gesprekken
en herhaallijst
Microfoon uit/inschakelen

Uw telefoon

Rechter wisseltoets (
Selecteert de functie direct
daarboven op het display van de
handset.
Hoofdmenu openen
Menu / functie sluiten
Lagertoets <
Lager in menu bladeren
Volume van hoorn en luidspreker
verlagen
Hogertoets C
Hoger in menu bladeren
Volume van hoorn en luidspreker
verhogen
Spreek/Eindetoets :
Bellen en gesprekken aannemen
Gesprek beëindigen
Speaker-toets v
Luidspreker aan/uitschakelen
Telefoonboektoets e
Telefoonboek openen
Sterretjetoets *
Het * invoeren

Intern gesprek /
Conferentietoets 0
Bel 0
Intern gesprek voeren
Een conferentiegesprek voeren

L

Pauzetoets #
Het # en pauze invoeren

M

Microfoon
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2.3

A

N

Luidspreker

O

Batterijklep
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Overzicht van het
basisstation

Pagingtoets _
Handset(s) zoeken
Aanmeldingmodus inschakelen

Uw telefoon

2.4

Displaysymbolen

2.5
De menu's
Uw telefoon heeft een aantal functies die
in de menu's zijn gegroepeerd.
2.5.1 In de menu's bladeren
De belangrijkste menu's zijn voor Datum
& Tijd, Beltonen, Taal, Toetstoon en
Conferentie.

De symbolen geven een visuele melding
over de toestand van uw handset.
Batterij is volledig opgeladen
Batterij is leeg
Gesprek wordt gevoerd
Voicemail-indicator
Bellijst
Speaker uit
Beltoon uit
Signaalsterkte
ECO-modus*

Vanuit de standby (wachtstand) modus:
• Druk op de rechter wisseltoets
(MENU om het hoofdmenu te
openen.
• Druk op de linker wisseltoets
(GESPR. om lijst met
ontvangen gesprekken en de
herhaallijst te openen.
• Druk op e om het telefoonboek
te openen.
Tip
Gebruik C of < om door de
menu's te navigeren.
Tip
Terug naar vorige menu. Druk op de
rechter wisseltoets
TERUG om

)

terug te gaan naar het vorige menu. Alle
wijzigingen die niet bevestigd zijn worden
niet bewaard.

* Als de ECO-modus geactiveerd is,
verschijnt dit symbool op het display in
plaats van het
symbool.

Uw telefoon
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3
3.1

1

Beginnen
Aansluiten van het
basisstation
Sluit de stekker van de
voedingsadapter aan op de
onderkant van het basisstation.

3.2

Sluit de oplader aan
(Alleen voor multipack
uitvoeringen)
Sluit de stekker van de voedingsadapter
aan op een stopcontact.

2 Sluit de stekker van de
3

voedingsadapter aan op een
stopcontact.
Sluit het telefoonsnoer aan op de
telefoonaansluiting aan de onderkant
van het basisstation en op de
telefoonaansluiting in de muur.

3.3

Uw telefoon installeren

!

Waarschuwing
OPGELET: GEVAAR VOOR EXPLOSIES
ALS DE BATTERIJ DOOR EEN
VERKEERD TYPE VERVANGEN
WORDT. Gebruik alleen: Multi-Life
600mAh (2x 1.2V AAA 600mAh Ni-MH)
oplaadbare batterijen van Belgacom.
Gebruik alleen het type batterij dat met
dit product werd meegeleverd. Lege
batterijen inleveren bij de daarvoor
bestemde inzamelingsplaatsen.
Opmerking
De handset(s) voor gebruik 24 uur
opladen!
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Beginnen

1 De batterijen zijn al in uw handset
aangebracht. Voor het opladen eerst
de beschermende sticker met
opdruk van de handset verwijderen.

2 Plaats de handset op het
basisstation.

Opmerking
De handset kan bij het opladen warm
worden. Dit is echter normaal. Het kan
enkele seconden duren voordat de
handset wordt ingeschakeld.
3.4

Het batterijniveau
controleren
Het batterijsymbool toont het huidige
batterijniveau.
Batterij vol
Batterij leeg. Opladen
vereist.
Uw handset wordt uitgeschakeld als de
batterij leeg is en niet tijdig opgeladen
wordt. Als u de telefoon gebruikt
wanneer de batterij bijna leeg is, zult u
Beginnen

een waarschuwingstoon horen. Kort na
de waarschuwing kan de telefoon
uitgeschakeld worden.
3.5
Instellen van uw Twist 499
Wanneer de telefoon in gebruik wordt
genomen, wordt u gevraagd de gewenste
taal te selecteren. Nadat het toestel voor
enkele minuten opgeladen wordt,
verschijnt de taalkeuze op het display.
Gebruik C of < om de gewenste
taal te kiezen en druk op OK om te
bevestigen.
Tip
U krijgt een melding om de datum en tijd
voor uw handset na de eerste instelling te
configureren. (Zie “De datum en tijd
instellen” in sectie 3.6.1)
Als gedurende 15 seconden geen toetsen
worden ingedrukt, schakelt de handset
automatische terug in de wachtstand. Het
toestel schakelt ook automatisch terug in
de wachtstand als de handset terug wordt
geplaatst op het basisstation.
3.6
De klok instellen
Uw telefoon beschikt over een digitale
klok. Stel de klok in alvorens de telefoon
te gebruiken.
3.6.1

De datum en tijd instellen

1 Druk op MENU.
2 Selecteer DATUM & TIJD. Druk op
OK en ga naar DATUM INSTELL.

3 Gebruik de cijfertoetsen om de
datum in te voeren.

4 Druk op OK.
• De handset toont de
tijdsaanduiding.
13

5 Gebruik de cijfertoetsen om de tijd
6

in te voeren.
Druk op OK.
• De instelling wordt opgeslagen.

3.7

Wat is de wachtstand
(of standby modus)?
Als uw telefoon niet wordt gebruikt staat het
toestel in de wachtstand. In de wachtstand
toont het display de handsetnaam, het
nummer van de handset, het signaalsymbool,
en het batterijsymbool.
Opmerking
Als de telefoon enkele seconden niet
gebruikt wordt, gaat de verlichting van het
scherm uit. Als de telefoon gedurende 20
seconden niet wordt gebruikt, wordt de
SCREENSAVER modus met de digitale
tijdsaanduidingen geactiveerd.

Opmerking
Als de verbinding verbroken is, kunt u
niet bellen en geen gesprekken
ontvangen. Ook kunnen de meeste
functies van de telefoon niet gebruikt
worden.
3.9

Handset(s) zoeken

1 Druk op _ op het basisstation.
2

• Alle handsets die bij het basisstation
zijn aangemeld worden gebeld.
Druk op _ op het basisstation om
de oproep te stoppen.
• Het bellen naar de handset stopt.
OF

Druk op een willekeurige toets op
de handset om het zoeken naar
handsets to stoppen (als u op STIL
drukt, wordt alleen de oproep voor
die handset gestopt).

3.8

Controle van de
signaalsterkte
Het signaalsymbool
toont de
verbinding van uw handset met het
basisstation. Als het symbool continu
oplicht, zijn de handset en het basisstation
verbonden. Als het symbool knippert, zijn
de handset en het basisstation niet
verbonden.
Als u te ver van het basisstation
verwijderd bent terwijl u de handset
gebruikt, hoort u een waarschuwingstoon
dat uw handset bijna buiten het bereik van
het basisstation is. Ga dichterbij het
basisstation staan om te voorkomen dat
de verbinding verbroken wordt.
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Beginnen

3.10 Menustructuur
De onderstaande tabel toont de menustructuur van uw telefoon. Vanuit de standby
(wachtstand) modus:
• Druk op de rechter wisseltoets (MENU om het hoofdmenu te openen.
• Druk op de linker wisseltoets (GESPR. om de lijst met ontvangen gesprekken
en de herhaallijst te openen.

• Druk op e om het telefoonboek te openen.
Gebruik de C of < toetsen om tussen de menu's te schakelen en druk op de
linker wisseltoets (OK om uw keuze te selecteren.
Om het menu of de functie te verlaten drukt u op de rechter wisseltoets (TERUG.
MENU

DATUM & TIJD
BELTONEN

TAAL

KEUZE

Melodielijst

BELTOON VOLUME

UIT/NIVEAU 1/NIVEAU 2/
NIVEAU 3/NIVEAU 4/NIVEAU 5

Taallijst

TOETSTONEN

AAN/UIT

CONFERENTIE

AAN/UIT

GEAVANC.INST

ECO

AAN/UIT

AANMELDEN
FLASHDUUR

KORT/MIDDEL/LANG

RESETTEN
GESPR.

TELEFOONBOEK

Beginnen

AUT.NR.H.LIJST

Herhaallijst

WEERGEVEN/NUMMER
OPSLAAN/WISSEN/
ALLES WISSEN

INKOMEND

Lijst van ontvangen

WEERGEVEN/NUMMER
OPSLAAN/WISSEN/
ALLES WISSEN

Lijst telefoonboek

TOEVOEGEN/LEZEN/
WIJZIGEN/WISSEN/
ALLES WISSEN
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4

Telefoneren
Opmerking

Bellen bij noodgevallen. Deze telefoon kan

tijdens stroomstoringen niet gebruikt
worden om naar hulpdiensten te bellen.
Er moeten andere
communicatiemogelijkheden beschikbaar
zijn om in noodgevallen te kunnen bellen.
4.1
Telefoneren
Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende
manieren waarop gebeld kan worden.

4.1.1 Pre-dialing
Met pre-dialing kunt u het nummer
controleren en desgewenst veranderen
voordat het gebeld wordt.
1 Voer het telefoonnummer in. Het
nummer verschijnt op het display. U
kunt het nummer veranderen
alvorens te bellen.
2 Druk op : om te bellen.
Tip
Druk op WIS om een cijfer te wissen.
De toets # ingedrukt houden om een
pauze in te voegen. P verschijnt op het
display.

Opmerking
Signaalsterkte. Controleer de

4.1.2

signaalsterkte voor en tijdens het bellen.
Zie “Controle van de signaalsterkte” op
pagina 14 voor bijzonderheden.
1 Druk op :.
2 Kies het nummer. Het gekozen
nummer verschijnt op het display en
wordt gebeld.

1 Druk op GESPR..
2 Selecteer AUT.NR.H.LIJST.

Opmerking
Gesprekstimer. De gesprekstimer toont

de tijdsduur van het huidige gesprek.
Opmerking
Zwakke batterij. Tijdens een gesprek

hoort u waarschuwingstonen als de
batterij van uw handset zwak is. De
handset snel opladen om te voorkomen
dat een gesprek wordt afgebroken. Zie
“Het batterijniveau controleren” op
pagina 13 voor bijzonderheden.
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Bellen uit de herhaallijst

Druk op OK.

3 Selecteer gewenste naam of
nummer.

4 Druk op : om te bellen.
4.1.3

Bellen vanuit het
telefoonboek
Zie “Telefoonboek” op pagina 22 voor
bijzonderheden over het telefoonboek.
1 Druk op e om het
telefoonboek te openen.
2 Selecteer gewenste naam of
nummer.
3 Druk op : om te bellen.

Telefoneren

4.1.4 Bellen vanuit de bellijst
U kunt een nummer (van een
beantwoord gesprek of gemiste oproep)
vanuit de bellijst terugbellen. Zie “Bellijst”
op pagina 24 voor bijzonderheden.
1 Druk op GESPR..
2 Selecteer INKOMEND. Druk op OK.
3 Selecteer gewenste naam of
nummer.
4 Druk op : om te bellen.

4.3.1 De beltoon uitschakelen
U kunt de beltoon voor inkomende
gesprekken uitschakelen.
Zie “Het geluid van de telefoon
aanpassen” op pagina 26 voor
bijzonderheden over het instellen van de
beltoon.
Tip
Beltoon uitschakelen. Druk als gebeld
wordt op STIL om de beltoon van de

huidige oproep uit te schakelen.
4.2
Gesprek beëindigen
Druk op :.
Tip
Automatisch ophangen. Plaats de handset
op het basisstation of de oplader om een
gesprek te beëindigen.

4.3

Beantwoorden van de
telefoon
Een beltoon is te horen en de LED licht
op : en het icoontje knippert op het
display als er opgebeld wordt. Druk op de
: om te bellen.
! Waarschuwing
Bij een inkomend gesprek de handset niet
te dicht bij uw oor houden, omdat het
volume van de beltoon uw gehoor zou
kunnen beschadigen.

Opmerking
Nummerweergave. Abonneren bij

Belgacom.
Tip
Melding voor gemiste gesprekken. Uw

handset toont een melding als u een
gesprek gemist hebt. Het
symbool
knippert.
Telefoneren

4.4
Tijdens een gesprek
Deze sectie beschrijft de functies die
tijdens een gesprek beschikbaar zijn.
4.4.1

Volume van hoorn of
luidspreker instellen
Druk op C of < om het volume
tijdens een gesprek bij te stellen.
• Het volume wordt bijgesteld en het
display keert terug naar de
gesprekstand.
4.4.2 De microfoon uitschakelen
Met deze functie kunt u met iemand in de
kamer overleggen zonder dat de beller u
kan horen.
1 Druk tijdens een gesprek op
DEMPEN om de microfoon uit te
schakelen.
• De beller kan u niet horen maar u
kunt de beller wel horen.
2 Druk op MC AAN om de microfoon
weer in te schakelen.
• Nu kunt u weer met de beller
spreken.
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4.5
Handsfree gebruiken
Druk op r om de luidspreker aan/uit
te schakelen.
Opmerking
Handsfree. Het inschakelen van de

handenvrij (handsfree) modus kan het
volume van de luidspreker sterk
verhogen. De handset niet te dicht bij uw
oor houden.
4.6
Gebruik van sneltoetsen
U kunt maximaal 2 sneltoetsen in uw
telefoon opslaan. Door lang op de toetsen
M of N te drukken wordt het
nummer op het display van de telefoon
opgeslagen als sneltoetsnummer.
Opmerking
Geheugen vrijmaken. Als het

4.7
PhoneMail
Van zodra er een nieuw spraakbericht is,
knippert het symbool
en de
boodschap NW VM BERICHT verschijnt
op het scherm van uw twist.
In de wachtstand (standby modus) druk
op de linkse toets onder de tekst GESPR,
het nummer 1230 wordt onmiddellijk
gevormd. Volg vervolgens de instructies
om uw berichten te beluisteren te
bewaren of te wissen.
Of
u kunt eveneens lang drukken op de toets
1. Het nummer 1230 verschijnt op
het scherm. U roept dit op en volg
vervolgens de instructies om het
bericht te beluisteren, te bewaren of
te wissen.

geselecteerde geheugen al aan een ander
nummer is toegewezen, wordt een
bevestigingsmelding getoond als u een
nieuw nummer probeert toe te wijzen.
Druk op JA om het huidige nummer te
vervangen met een nieuw nummer.
4.6.1 Sneltoetsnummers bekijken
Druk op M of N.
• Het huidige nummer wordt getoond.
Opmerking
Druk op de : om het getoonde
nummer te bellen.
4.6.2

Sneltoetsen gebruiken

1 Druk op :.
2 Druk op M of N om het
nummer te bellen.
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5

Intern gesprek en
Conferentiegesprek
ken

Een intern gesprek is een gesprek van
twee handsets die bij hetzelfde
basisstation zijn aangesloten. Bij een
conferentiegesprek wordt een gesprek
met een of meerdere externe bellers
gevoerd.
5.1

Een andere handset bellen

Opmerking
Als slechts 2 handsets bij het basisstation
zijn aangemeld (uw eigen handset en een
tweede handset), kunt u op 0 drukken
om de andere handset te bellen.
1 Houd 0 langer dan 2 seconden
ingedrukt. De handset(s) die voor
intercom beschikbaar zijn worden
getoond.
2 Selecteer of druk op het gewenste
handsetnummer. Druk op OK.
• De opgeroepen handset belt.
3 Druk op : op de gewenste
handset.
• De intercomverbinding wordt
gemaakt.
4 Druk op : om te annuleren of om
het interne gesprek te beëindigen.
Opmerking
U hoort een in gesprek toon als de
gebelde handset niet beschikbaar is.

Intern gesprek en Conferentiegesprekken

5.1.1 Terwijl u belt
U kunt een andere handset bellen terwijl
u in gesprek bent.
1 Houd 0 tijdens een gesprek langer
dan 2 seconden ingedrukt.
• De externe beller wordt automatisch
in de wacht gezet.
2 Selecteer of druk op het gewenste
handsetnummer. Druk op OK.
3 Wacht totdat de gebelde handset
opneemt.
5.1.2

Schakelen tussen
gesprekken
Druk op 0 om tussen externe
gesprekken en het interne gesprek te
schakelen.
5.2

Gesprek doorschakelen

1 De toets 0 tijdens een gesprek
ingedrukt houden.

2 Selecteer of druk op het gewenste
handsetnummer. Druk op OK.

3 Druk op : als de gebelde handset
opneemt.
• Het externe gesprek wordt nu
doorgeschakeld naar de andere
handset.
5.3

Een conferentiegesprek
voeren
Een 3-weg conferentiegesprek is een
gesprek tussen u, de externe beller(s), en
een andere handset aangemeld bij uw
basisstation.
Opmerking
Een 3-weg conferentiegesprek vereist 2
handsets die bij hetzelfde basisstation zijn
aangemeld.
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Tijdens een extern gesprek,

1 Houd 0 langer dan 2 seconden

2
3

4

5

ingedrukt om intern te bellen. De
handset(s) die voor intercom
beschikbaar zijn worden getoond.
• De externe beller wordt automatisch
in de wacht gezet.
Selecteer of druk op het gewenste
handsetnummer. Druk op OK.
• De opgeroepen handset belt.
Druk op : op de gewenste
handset.
• De intercomverbinding wordt
gemaakt.
Druk op CONF. om de
conferentiefunctie in te schakelen.
• Nu wordt een 3-weg
conferentiegesprek met een externe
beller en de geselecteerde handset
tot stand gebracht.
Druk langer dan 2 seonden op 0
om het conferentiegesprek te
beëindigen en terug te keren naar
een extern gesprek.

Opmerking
Als een handset tijdens een
conferentiegesprek ophangt, blijft de
verbinding van de andere handset met de
externe beller gehandhaafd.

Tip
Automatische conferentie. U kunt

deelnemen aan een extern gesprek dat al
met een andere handset gevoerd wordt
door op : te drukken. Zie “Intrusie
(automatische conferentie)” op
pagina 26.
Tijdens een conferentiegesprek,
Druk op INTERN om een extern gesprek
in de wacht te zetten en terug te gaan
naar een intern gesprek.
•
De externe beller wordt automatisch in
de wacht gezet.
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6

Tekst en nummers

U kunt tekst en nummers invoeren voor
de handsetnaam, telefoonboek, en andere
menugegevens.
6.1

Om bijv. "PAUL" in te voeren
Druk een keer op 7 :
P
Druk een keer op 2 :
A
Druk twee keer op 8 : U
Druk drie keer op 5 : L

Tekst en nummers invoeren

1 Zoek de toets met het gewenste
leesteken.

2 De toets het vereisten aantal keren
indrukken om het leesteken in te
voeren.
Tip
Bewerken. Gebruik WIS om te wissen en

C of < om de cursor te
verplaatsen.
Invoertabel
Toets

Leestekens (Hoofdletter)

0

. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + % \^ ~ |

1

Spatie 1 @ _ # = < > ( )
& € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …

2

ABC2ÀÂÆÁÃĂÄÅ
ĄÇĆČ

3

DEF3ĎĐ ĚÈÉÊËĘ∆Φ

4

GHI4ĞÍÌÎÏİΓ

5

JKL5ΛŁĹĽ

6

MNO6ÑŇŃÓÔÕÖŐ

7

PQRS7ŘŞŠŚβΠΘΣ

8

TUV8ŢŤÙÚÛÜŮ

9

WXYZ9ÝŽ
ΞΨ

Tekst en nummers

Ż

Ű

ØΩ
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7

Telefoonboek

Uw telefoon heeft en telefoonboek voor
maximaal 100 nummers. U kunt het
telefoonboek op uw handset openen. De
naam van elk contactpersoon kan uit 14
karakters bestaan en het nummer kan uit
24 cijfers bestaan.
7.1

Het telefoonboek openen

Opmerking
Het telefoonboek kan gelijktijdig door
slechts één handset geopend worden.
1 Druk op e.
2 Selecteer gewenste naam of
nummer.
Tip
Optiemenu. U kunt tijdens het bladeren in
het telefoonboek op OPTIE drukken om

de menu opties van het telefoonboek te
openen.
7.1.1 Gegevens opzoeken
U kunt in het telefoonboek zoeken door
te bladeren of door de eerste letter van
het contactpersoon in te toetsen.
7.1.1.1
Zoeken door te bladeren
Druk terwijl het telefoonboek open is op
C of < om te bladeren.

7.1.2 Tijdens een gesprek
Tijdens een gesprek kunt u het
telefoonboek openen en gegevens bekijken.
1 Druk tijdens een gesprek op e
2 Selecteer gewenste naam of
nummer.
7.2

Bellen vanuit het
telefoonboek
Zie “Bellen vanuit het telefoonboek” op
pagina 16.
7.3

Een contactpersoon
toevoegen
Opmerking

Geheugen is vol. Een melding verschijnt op

het display van uw handset als het
telefoonboek vol is. Wis gegevens om
nieuwe gegevens te kunnen invoeren.
1 Druk op e.
2 Druk op OPTIE. Selecteer
TOEVOEGEN. Druk op OK.
Opmerking
Bewerken van tekst en nummers.

Zie “Tekst en nummers” op pagina 21.

3 Voer de naam in. Druk op OK.
4 Voer het nummer in.
Opmerking
Dubbele gegevens. Contacten met

identieke nummers kunnen niet
opgeslagen worden.
Tip

7.1.1.2

Zoeken op de eerste
letter
Druk terwijl het telefoonboek geopend is
op de toets met de letter waarop u wilt
zoeken.
22

# ingedrukt houden
om een pauze in te voegen.
5 Druk op BEWAAR om te
bevestigen.
• Uw nieuwe gegevens zijn
opgeslagen.
Pauze. De toets

Telefoonboek

7.4

Gegevens bewerken

1 Druk op e.
2 Selecteer de naam die u wilt
3
4

7.5

bewerken. Druk op OPTIE.
Selecteer WIJZIGEN. Druk op OK.
Verander de naam indien nodig.
Druk op OK.
Verander het nummer indien nodig.
Druk op BEWAAR om te
bevestigen.
• De gegevens worden opgeslagen.
Gegevens wissen

1 Druk op e.
2 Selecteer de naam die u wilt wissen.
Druk op OPTIE. Selecteer WISSEN.
Druk op OK.
• De gegevens worden gewist.
7.6

Alle gegevens wissen

1 Druk op e.
2 Druk op OPTIE. Selecteer ALLES

3

WISSEN. Druk op OK.
• De handset toont een
bevestigingsverzoek.
Druk op OK om te bevestigen.
• Alle gegevens worden gewist.

Telefoonboek
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8

Bellijst

De bellijst bewaart een overzicht van
gesprekken (ontvangen of gemist). De
inkomende gesprekken bevatten de naam
van de beller, het nummer, en de tijd en
datum van het gesprek. Deze functie is
alleen beschikbaar als u zich hebt aangemeld
voor nummerweergave (CLI) bij Belgacom.
Uw telefoon kan maximaal 20
gespreksgegevens in het geheugen
opslaan. Het symbool van de bellijst
knippert om aan te geven dat u een
gesprek hebt gemist. Als de identiteit van
de beller niet verborgen is, wordt de
naam (of het nummer) van de beller
getoond. De oproepen worden in
chronologische volgorde getoond, met de
meest recente oproepen bovenaan de
lijst.
Opmerking
Terugbellen van de bellijst is niet mogelijk
als het ongeldige nummers betreft (zoals
bijv. privé-nummers).
8.1

1
2
3
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Gegevens uit de bellijst
oproepen
Druk op BEKIJK. (of druk op GESPR.
als alle gesprekken al eerder zijn
bekeken)
Selecteer INKOMEND, en druk
vervolgens op OK om de bellijst met
ingekomen gesprekken te openen.
Selecteer de gewenste gegevens.
Druk op OPTIE. Selecteer
WEERGEVEN. Druk op OK.

8.2
Terugbellen
Zie “Bellen vanuit de bellijst” op
pagina 17 om terug te bellen naar een
ingekomen gesprek in de bellijst.
8.3

1
2
3
4
5

8.4

1
2
3

8.5

1
2
3

4

Gegevens van een gesprek in
telefoonboek opslaan
Open de INKOMEND lijst.
Blader door de lijst en selecteer de
gewenste gegevens. Druk op OPTIE.
Selecteer NUMMER OPSLAAN.
Druk op OK.
De naam invoeren en bewerken
indien nodig. Druk op OK.
Het nummer invoeren en bewerken
indien nodig. Druk op BEWAAR.
• De gegevens worden opgeslagen.
Gegevens van een gesprek
wissen
Open de INKOMEND lijst.
Blader door de lijst en selecteer de
gewenste gegevens. Druk op OPTIE.
Selecteer WISSEN. Druk op OK.
• De gegevens worden gewist.
Alle gegevens uit de
gesprekkenlijst wissen
Open de INKOMEND lijst.
Druk op OPTIE om het optiemenu
te openen terwijl de lijst geopend is.
Selecteer ALLES WISSEN.
Druk op OK.
• De handset toont een
bevestigingsverzoek.
Druk op OK om te bevestigen.
• Alle gegevens worden gewist.

Bellijst

9

Herhaallijst

De herhaallijst bewaart gegevens van
inkomende en uitgaande gesprekken. De
gegevens bevatten de naam en het
gebelde nummer. Uw telefoon kan
maximaal 10 herhaalgegevens opslaan.

9.4

1
2
3

9.5
9.1

1
2
3

Gegevens uit de herhaallijst
oproepen
Druk op GESPR..
Selecteer AUT.NR.H.LIJST, en druk
vervolgens op OK om de herhaallijst
te openen.
Selecteer de gewenste gegevens.
Druk op OPTIE. Selecteer
WEERGEVEN. Druk op OK.

1
2
3

4

Gegevens in de herhaallijst
wissen
Open AUT.NR.H.LIJST.
Blader door de lijst en selecteer de
gewenste gegevens. Druk op OPTIE.
Selecteer WISSEN. Druk op OK.
• De gegevens worden gewist.
Alle gegevens in de
herhaallijst wissen
Open AUT.NR.H.LIJST.
Druk op OPTIE om het optiemenu
te openen terwijl de lijst geopend is.
Selecteer ALLES WISSEN.
Druk op OK.
• De handset toont een
bevestigingsverzoek.
Druk op OK om te bevestigen.
• Alle gegevens worden gewist.

9.2
Een nummer terugbellen
Zie “Bellen uit de herhaallijst” op
pagina 16 om een nummer in de
herhaallijst te bellen.
9.3

1
2
3
4
5

Gegevens van de herhaallijst
in uw telefoonboek opslaan
Open AUT.NR.H.LIJST.
Blader door de lijst en selecteer de
gewenste gegevens. Druk op OPTIE.
Selecteer NUMMER OPSLAAN.
Druk op OK.
De naam invoeren en bewerken
indien nodig. Druk op OK.
Het nummer invoeren en bewerken
indien nodig. Druk op BEWAAR.
• De gegevens worden opgeslagen.

Herhaallijst
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10 Persoonlijke
instellingen
Het display en het geluid van uw telefoon
aanpassen aan uw persoonlijke eisen en
voorkeuren.
10.1

Het display van de telefoon
aanpassen

10.2.2 Beltoonvolume van uw
handset instellen
Er zijn 6 belvolumeniveau's (inclusief bel
uit).
1 Druk op MENU.
2 Selecteer BELTONEN > BELTOON
VOLUME. Druk op OK.
3 Selecteer de nieuwe instelling.
Druk op OK.
• De instelling wordt opgeslagen.

10.1.1 Instellen van de taal op het
display
Uw Twist 499 ondersteunt verschillende
talen voor het display.
1 Druk op MENU.
2 Selecteer TAAL. Druk op OK.
3 Selecteer de nieuwe instelling.
Druk op OK.
• De instelling wordt opgeslagen.

10.2.3 Instellen van de toetstoon
De toetstoon is het geluid dat u hoort als
een toets op de handset ingedrukt wordt.
1 Druk op MENU.
2 Selecteer TOETSTONEN.
Druk op OK.
3 Selecteer de nieuwe instelling.
Druk op OK.
• De instelling wordt opgeslagen.

10.2

10.3

Het geluid van de telefoon
aanpassen

10.2.1 De belmelodie van de
handset instellen
U kunt kiezen uit 10 polyfonische
belmelodieën en 5 standaard
belmelodieën.
1 Druk op MENU.
2 Selecteer BELTONEN > KEUZE.
Druk op OK.
3 Selecteer de nieuwe instelling.
Druk op OK.
• De instelling wordt opgeslagen.
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Intrusie (automatische
conferentie)
Met intrusie of automatische conferentie
kunt u deelnemen aan een gesprek die
een andere handset met een externe
beller voert door op : te drukken.
10.3.1 Auto conferentie activeren/
desactiveren
1 Druk op MENU.
2 Selecteer CONFERENTIE.
Druk op OK.
3 Selecteer de nieuwe instelling.
Druk op OK.
• De instelling wordt opgeslagen.

Persoonlijke instellingen

11 Geavanceerde
instellingen
Ontdek en probeer de vele extra functies
die uw telefoon te bieden heeft! Ontdek
hoe u deze functies kunt gebruiken om
optimaal van uw telefoon te profiteren.
11.1 ECO-modus
De ECO-modus vermindert het
transmissievermogen van de handset en
het basisstation.
1 Druk op MENU.
2 Selecteer GEAVANC.INST > ECO,
en druk op OK om te bevestigen.
3 Selecteer de nieuwe instelling en druk
op OK om te bevestigen.
• De instelling wordt opgeslagen.
• In de standby-modus verschijnt
in plaats van .
Opmerking
Als de ECO-modus is geactiveerd, kan
het bereik tussen de handset en het
basisstation verminderen.
11.2 Handset aanmelden
De hieronder beschreven procedures zijn
van toepassing op deze handset. De
procedures voor andere handsets kunnen
verschillend zijn. Zie in dat geval de
aanwijzingen van de fabrikant van de
handset.
Extra handsets moeten bij het
basisstation aangemeld worden voordat u
ze kunt gebruiken. U kunt maximaal 5
handsets bij het basisstation aanmelden.
De PIN van het toestel kan vereist zijn om
handsets aan- en af te melden.
Geavanceerde instellingen

11.2.1 Automatisch aanmelden
Plaats de handset op het basisstation. De
handset detecteert de basis en begint het
aanmelden automatisch.
• Het aanmelden neemt minder dan
2 minuten in beslag. Het
basisstation wijst automatisch een
handsetnummer toe aan de
handset.
11.2.2 Handmatig aanmelden
Als het basisstation van een andere
fabrikant is dan de Twist 499, dan is het
mogelijk dat de koppeling tussen de
handset en het basistation niet
automatisch tot stand komt. Volg de
onderstaande aanwijzingen op om de
handset handmatig bij het basisstation aan
te melden.
1 Druk op MENU.
2 Select GEAVANC.INST >
AANMELDEN. Druk op OK.
• Het display toont PAGE-TOETS
CA. 5 SEC. INDRUK.

3 Druk op OK om door te gaan.
4 De toets _ op het basisstation
5
6

ongeveer 5 seconden ingedrukt
houden.
De PIN invoeren (standaard
instelling: 0000). Gebruik WIS om
correcties te maken.
Druk op OK om de PIN te
bevestigen.
• Het aanmelden neemt minder dan
2 minuten in beslag. Het
basisstation wijst automatisch een
handsetnummer toe aan de
handset.
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Opmerking
Als de PIN incorrect is of als binnen een
bepaalde tijd geen basisstation gevonden
wordt, toont de handset een melding op
het display. Herhaal bovenstaande
stappen als het aanmelden mislukt.
Opmerking
De vooraf ingesteld systeem PIN code is
0000 en kan niet gewijzigd worden.

Opmerking
Uw handset wordt na het resetten
uitgeschakeld. Hij schakelt na een paar
seconden weer aan als de instellingen
bijgewerkt zijn. Alle handset keren terug
naar de taalinstelling na het resetten.
Zie “Standaard (voorgeprogrammeerde)
instellingen” op pagina 29 voor een lijst
met standaard instellingen.

11.3 Flashduur (Recall) instellen
Flashduur (Recall) is een signaal dat naar
een netwerk verstuurd wordt bij het
bellen of beantwoorden van een tweede
gesprek. De telefoon is al voor uw land
ingesteld. Neem contact op met Belgacom
voor nadere bijzonderheden.
11.3.1 Flashduur wijzigen
Er zijn 3 flashduur opties: Kort, Midden,
en Lang. Het aantal beschikbare opties
verschilt per land.
1 Druk op MENU.
2 Select GEAVANC.INST >
FLASHDUUR. Druk op OK.
3 Selecteer de nieuwe instelling.
Druk op OK.
• De instelling wordt opgeslagen.
11.4

Standaard instellingen
herstellen
U kunt de telefoon terugzetten in de
originele fabrieksinstellingen.
1 Druk op MENU.
2 Selecteer GEAVANC.INST >
RESETTEN. Druk op OK.
• De handset toont een
bevestigingsverzoek.
3 Druk op OK om te bevestigen.
• Alle instellingen zijn teruggezet.
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12 Standaard (voorgeprogrammeerde) instellingen
Taal

Engels

Handsetnaam

BELGACOM

Datum

01/01/10

Datumformaat

MM/DD

Tijd

00:00

Tijdformaat

24-uur

Lijst telefoonboek

Ongewijzigd

Automatisch
ophangen

Aan

Flash Tijd

Kort

Handset
Niveau 3
luidsprekervolume
Conferentie

Verschilt per land

Volume ontvanger Volume 3
Handset belvolume Niveau 3
Belmelodie
handset

Melodie 1

Toetstoon handset Aan
Bellijst inkomende
gesprekken

[Leeg]

Herhaallijst

[Leeg]

Standaard (voorgeprogrammeerde) instellingen
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13 Technische
gegevens
Display
•
Blauwe LCD verlichting
Functies van de telefoon
•
Dual modus bellernaam &
nummeridentificatie
•
10 polyfonische belmelodieën en 5
standaard belmelodieën
•
Conferentiegesprek en voicemail
•
Intercom

Bedrijfstemperatuur
•
Gebruik: 0°C tot +35°C
(32°F tot 95°F).
•
Opslag: -20°C tot +45°C
(-4°F tot 113°F).
Vochtigheidsgraad
•
Gebruik: Tot 95% bij 40°C
•
Opslag: Tot 95% bij 40°C

Telefoonboek, Herhaallijst en Bellijst
•
Telefoonboek met 100 namen
•
Herhaallijst met 10 nummers
•
Bellijst met 20 nummers
Batterij
•
2 x AAA NiMH oplaadbare 600 mAh
batterijen
Stroomverbruik
•
Stroomverbruik in de wachtstand:
ongeveer 600 mW
Gewicht en afmetingen
•
Handset: 138,4 gram
174,0 x 56,3 x 30,0 mm (H x L x B)
•
Basisstation: 103,7 gram
100,5 x 99,5 x 72,5 mm (H x L x B)
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14 Veelgestelde vragen
Dit hoofdstuk bevat een lijst met veel
gestelde vragen en antwoorden over uw
telefoon.
Aansluiting

Andere storingen

Signaalsymbool knippert
• De handset is mogelijk buiten bereik.
Ga dichterbij staan.
• De handset aanmelden als deze
HANDSET AANMELDEN aangeeft.
Zie pagina 27.

Ik kan de instelling van mijn
voicemail niet veranderen
• De voicemail wordt beheerd door uw
telecomaanbieder en niet door de
handset. Neem contact op met
Belgacom als u de instellingen wilt
veranderen.
Handset op de oplader laadt niet op
• Controleer of de batterijen op de
juiste manier zijn ingebracht.
• Controleer of de handset correct op
de oplader is geplaatst. Het
batterijsymbool beweegt tijdens het
opladen.
• De batterijen kunnen defect zijn. Koop
nieuwe batterijen bij uw leverancier.

Instellen
Aanmelden mislukt herhaaldelijk
• Het geheugen van uw basisstation kan
vol zijn. Een ongebruikte handset
afmelden en opnieuw proberen.
Zie pagina 27.
Geluid
Geen gesprekstoon
• Controleer de aansluitingen van uw
telefoon.
• De handset is mogelijk buiten bereik.
Ga dichterbij staan.
Geen parkeertoon
• De handset is mogelijk niet goed in de
cradle geplaatst. Probeer het opnieuw.
• De oplaadcontacten kunnen vuil zijn.
Verwijder de stekker uit het
stopcontact en reinig de contacten
met een vochtige doek.
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Display werkt niet
• Controleer of de batterijen zijn
opgeladen.
• Controleer de voeding en de
aansluitingen.
Slecht geluid (kraken, echo's, etc.)
• De handset is mogelijk buiten bereik.
Ga dichter bij het basisstation staan.
• De telefoon wordt gestoord door
andere elektrische apparaten in de
nabijheid. Verplaats het basisstation.
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• De telefoon wordt gehinderd door
dikke muren. Verplaats het
basisstation.
De bel van de handset werkt niet
• Controleer of de beltoon van de
handset is ingeschakeld. Zie pagina 26.
Nummerweergave (Caller ID)
werkt niet
• De service is mogelijk niet geactiveerd.
Controleer uw abonnement met
Belgacom.
• De informatie van de beller is mogelijk
verborgen of niet beschikbaar.
Het is niet mogelijk een 2de
nummer te bellen of aan te nemen
• De service is mogelijk niet geactiveerd.
Controleer uw abonnement met
Belgacom.
• Controleer of de herhaalfunctie
correct is ingesteld. Zie pagina 28.
De verbinding tussen de handset en
het basisstation gaat verloren of het
geluid is vervormd tijdens een
gesprek
• Controleer of the ECO-modus is
geactiveerd. ECO uitschakelen om het
bereik te verhogen en de kwaliteit van
de verbinding te optimaliseren.
Opmerking
Als bovenstaande handelingen geen
uitkomst bieden kunt u proberen de
voeding van de handset en het
basisstation los te koppelen. Wacht 1
minuut en probeer het opnieuw.
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15 Verklaring van conformiteit
Ondergetekende,
PHILIPS Consumer Lifestyle
Glaslaan 2
5616LW Eindhoven
The Netherlands
Verklaart dat het productmodel TWIST 499 voldoet aan ANNEX IV van de R&TTERichtlijn 1999/5/EC en met de onderstaande essentiele voorwaarden:
Artikel 3.1 a : (bescherming van de gezondheid & veiligheid van de gebruiker)
Veiligheid : EN 60950-1 (2001) / A11 (2004)
Artikel 3.1 b : (beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische
compatibiliteit)
EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 (2005)
Artikel 3.2 : (efficiënt gebruik van het radiospectrum zonder schadelijke interferentie
te veroorzaken)
Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)
De conformiteitsveronderstelling van het apparaat aan de essentiële eisen van de
Richtlijn 1999/5/EG van de Raad wordt gegarandeerd.
Product is gemarkeerd met de Europese goedkeuring CE en het nummer van de
aanmeldende instantie is als volgt:

Datum : 16/03/2009, Eindhoven

Karel Rysman
Audio Video & Communication
Verklaring van conformiteit
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