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4

1

Belangrijk

Neem de tijd om deze
gebruikershandleiding volledig door te
lezen alvorens de telefoon in gebruik te
nemen. De handleiding bevat belangrijke
informatie en aanwijzingen voor het
gebruik van uw telefoon.

1.1
Voeding
• Dit product moet worden gevoed uit
het lichtnet (100 - 240 V AC). Bij een
stroomstoring kan de verbinding
worden verbroken.
• Het lichtnet wordt aanzien als
potentieel gevaarlijk. De enige manier
om het toestel uit te schakelen, is
door de stekker uit het stopcontact
te trekken. Zorg ervoor dat het
stopcontact te allen tijde goed
toegankelijk is.
• De spanning op het netwerk is
geclassificeerd als TNV-3
(Telecommunication Network
Voltages) conform de richtlijn EN 60950.
Waarschuwing
Om schade of storingen te voorkomen:
• Voorkom dat de laadcontacten of de
batterijen in aanraking komen met
metalen voorwerpen.
• Open uw apparaat niet om het gevaar
op elektrische schokken te
voorkomen.
• Voorkom dat de lader in aanraking
komt met vloeistoffen.
Belangrijk

• Gebruik uitsluitend batterijen die met
dit product worden meegeleverd of
door Belgacom worden aanbevolen:
dit om explosiegevaar te voorkomen.
• Gebruik uitsluitend de met dit
product meegeleverde kabels.
• Bij het inschakelen van de handen vrijmodus kan het volume van de
luidspreker plotseling flink hoger
worden: Houd de handset niet te
dicht bij het oor.
• Deze apparatuur kan tijdens
stroomstoringen niet worden
gebruikt voor het bellen naar
hulpdiensten. Zorg ervoor een
alternatief voorhanden te hebben
voor noodgevallen.
• Stel de telefoon niet bloot aan
overmatige hitte van
verwarmingsbronnen of aan direct
invallend zonlicht.
• Laat de handset niet vallen of laat geen
zware voorwerpen op uw telefoon
vallen.
• Gebruik geen schoonmaakmiddelen
die alcohol, ammoniak, benzeen of
schurende stoffen bevatten, omdat
deze het toestel kunnen beschadigen.
• Gebruik dit product niet in
omgevingen waar gevaar bestaat op
explosies.
• Laat dit product niet in contact
komen met kleine metalen deeltjes.
Deze kunnen de
geluidsweergavekwaliteit nadelig
beïnvloeden en het product
beschadigen.
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• Het gebruik van mobiele telefoons in
de buurt van dit toestel kan storingen
veroorzaken.
• Gebruik uitsluitend goedgekeurde
batterijen.
• Informatie m.b.t. oplaadbare
batterijen: Ni-MH batterij, AAA × 2,
1,2 V, 600mAh
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde
netvoeding.
• Informatie m.b.t. netvoeding voor
basisstation
Primair: 100-240 V AC / 0,3 A, 50 Hz
/ 60 Hz
Secundair: 6 V DC / 0,5 A
JOD-SWR-07342
JODEN
• Informatie m.b.t. netvoeding voor
laadstation (alleen bij multi-handset
uitvoeringen)
Primair: 100-240 V AC / 0,3 A, 50 Hz
/ 60 Hz
Secundair: 6 V DC / 0,21 A
JOD-SWR-07343
JODEN
• Explosiegevaar indien batterijen
worden vervangen door een verkeerd
type.
Gooi gebruikte batterijen weg volgens
de geldende milieurichtlijnen.
Omgevingstemperaturen voor gebruik
en opslag:
• Gebruik het toestel in omgevingen
waarin de omgevingstemperatuur
tussen 0 en 35 ºC (32 en 95 ºF)
bedraagt.
• Bewaar het toestel in omgevingen
waarin de omgevingstemperatuur
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tussen -20 en 70 ºC (-4 en 158 ºF)
bedraagt.
• De gebruiksduur van de batterijen kan
nadelig worden beïnvloed door lage
temperaturen.

1.2
Toepassing van de GAP-norm
De GAP-norm garandeert dat alle
DECT™ GAP handsets en basisstations
voldoen aan de minimale gebruikerseisen
ongeacht het merk. Uw handset en
basisstation voldoen aan de GAP-norm,
hetgeen betekent dat u minimaal kunt
beschikken over de volgende functies:
handset aanmelden, verbinding maken,
een gesprek aannemen en kiezen. De
geavanceerde functies zijn mogelijk niet
beschikbaar als u een andere handset
gebruikt dan een Twist619 bij uw
basisstation.
Om de handset van uw Twist619 aan te
melden bij een basisstation van een ander
merk dat voldoet aan de GAP-norm,
dient u eerst de procedure in de
betreffende handleiding op te volgen en
dan de procedure zoals vermeld in het
gedeelte 7.6. Om een handset van een
ander merk aan te melden bij het
basisstation van uw Twist619, moet u het
basisstation eerst in aanmeldingsmodus
zetten en vervolgens de aanwijzing van
de fabrikant in de gebruikershandleiding
opvolgen.

Belangrijk

1.3

Recyclering en
afvalverwijdering
Instructies voor het op verantwoorde
wijze verwijderen van oude producten:
De WEEE-richtlijn (“Waste of Electrical
and Electronic Equipment Directive”,
richtlijn voor afval uit elektrische en
elektronische apparatuur; 2002/96/EC)
werd opgesteld ter bescherming van de
gezondheid van mensen en van het
milieu, om ervoor te zorgen dat
uitgediende producten worden
verwijderd onder gebruikmaking van de
beste technische mogelijkheden voor
hergebruik en recyclering. Uw product
werd ontwikkeld en gemaakt van
hoogwaardige materialen en
componenten die kunnen worden
gerecycleerd en hergebruikt.
Gooi uw oude product niet bij het
huisvuil. Stel u op de hoogte van de
plaatselijke inzamelpunten voor
elektrische en elektronische
afvalproducten die zijn voorzien van dit
symbool.

• Wanneer u een vervangend product
koopt, kunt u uw oude apparaat bij de
speciaalzaak afgeven. Overeenkomstig
de WEEE-richtlijn is de detailhandel
verplicht oude apparaten terug te
nemen.
Verwijderingsinstructies voor batterijen:
Batterijen mogen niet worden
meegegeven met het normale
huisvuil.
Verpakkingsmaterialen:
Belgacom heeft de verpakking
gemarkeerd met standaard symbolen
voor recyclering en correcte
verwijdering van uw afval.
Belgacom levert een financiële
bijdrage ten behoeve van de
nationale inzameling van afval en
recyclering daarvan.
De met dit symbool gemarkeerde
verpakkingsmaterialen kunnen
worden gerecycleerd.

Maak gebruik van één van de
onderstaande
verwijderingsmogelijkheden:
• Geef het complete product af
(inclusief de kabels, stekkers en de
accessoires) bij het bevoegde WEEE
inzamelpunt.
Belangrijk
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2

Uw telefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Belgacom!
2.1

Wat zit er in de verpakking

Handset

Basisstation met
beugel

Batterijklep

2 AAA oplaadbare
batterijen

Voedingsadapter

Telefoonsnoer*

Gebruikershandleiding

Telefoonstekker

Opmerking
* Het is mogelijk dat de telefoonstekker en het telefoonsnoer apart verpakt zijn. In
dat geval moet u het telefoonsnoer inpluggen in de telefoonstekker
voordat u de telefoonstekker in de telefoonaansluitdoos steekt.
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Uw telefoon

2.2

Overzicht van uw telefoon

A
B

C
D
E
F
G
H

A Voorval LED
De voorval LED op uw handset knippert
als er een nieuw bericht is opgenomen
op uw telefoonantwoordapparaat. Indien
u zich heeft opgegeven voor
Nummerherrkenning, knippert de
voorval LED ook als er een nieuwe
oproep is, een nieuwe SMS of een nieuw
voicemailbericht.
B Luidspreker

Uw telefoon

C Display
Zie hoofdstuk 2.3 voor een overzicht van
de display-icoontjes.
D Toets Selecteren o
Selecteer de functie die wordt
weergegeven op het scherm of ga naar
een lager niveau in een menu. Ook voor
het bevestigen van ingevoerde cijfers/
leestekens (bijv. bij het instellen van
datum en tijd).
E Terug/Wis-toets c
Druk op deze toets om een karakter of
cijfer bij het invoeren te wissen.
Ingedrukt houden voor het wissen van
alles.
Druk bij het navigeren door de menu's
op deze toets om naar een vorig hoger
menuniveau terug te keren (Terug
wordt weergegeven).
F Navigatietoetsen n
In stand-by modus: Blader omhoog u
naar de Bellijst en omlaag naar d voor
toegang tot het Telefoonboek.
Tijdens een gesprek: Blader n om het
volume van de luidspreker te verhogen of
te verlagen.
Invoer bewerken: Ga naar het vorige
karakter u of volgende karakter d.
In andere standen: Blader omhoog u en
omlaag d door een menulijst of ga naar
het vorige of volgende item in het
Telefoonboek, de Redial-lijst of de
Bellijst.
G Spreektoets t
In stand-by modus: Maak een extern
gesprek of beantwoord een inkomend
extern of intern gesprek.
Tijdens een gesprek: Activeer de herhaalfunctie.
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In andere modi: Kies het geselecteerde
nummer uit het Telefoonboek, de
Rediallijst of de Bellijst.
H Ophangtoets h
In stand-by modus: Lang indrukken (5
seconden) om de handset uit te zetten.
Als de handset is uitgeschakeld: Lang
indrukken (1 seconde) om deze weer in
te schakelen.
Tijdens een gesprek: Gesprek beëindigen.
In andere modi: Druk om terug te keren
naar de stand-by modus.
I
Menutoets m
In stand-by modus: Ga naar het
hoofdmenu.
J
Redial-toets r
Opent de Redial-lijst in stand-by modus.
K Luidsprekertoets l
In stand-by modus: Schakel de
luidspreker in en bel het nummer.
Beantwoord een inkomend gesprek.
Tijdens een gesprek: Zet de luidspreker
aan of uit.
L Nummertoetsen
Gebruik deze om nummers te kiezen en
karakters in te voeren.
Met toetsen 3 tot 9, lang in te
drukken, belt u naar een van de
toegangsnummers van uw directe
geheugen.
M */Toetsenslot *
In stand-by modus: Lang indrukken om
het toetsenslot te vergrendelen/
ontgrendelen.
Vooraf kiezen of bewerken: Druk op deze
toets om een “*” in te voegen.
N #/Beltoon aan/uit en
pauzetoets #
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In stand-by modus: Druk deze toets lang
in om de beltoon aan/uit te zetten.
Kiezen of bewerken: Lang indrukken om
een pauze in te voeren (tijdens vooraf
kiezen) en kort drukken voor het
invoeren van een “#”.
Bewerking: Kort indrukken om te
wisselen tussen hoofdletter/kleine letter.
O Mute-toets s
Bij uitgehaakte toestand: De microfoon
uitschakelen/inschakelen.
P Toets gesprek doorverbinden &
intercom-toets i
In stand-by modus: Voer een intern
gesprek.
Tijdens een gesprek: Druk de toets kort
in om het gesprek in de wacht te zetten
en een andere handset op te roepen.
Druk de toets lang in om een
conferentiegesprek op te zetten tussen
een externe beller en twee handsets.
Q Microfoon

R

I
J
K

L

S

M
N
O
P
Q

Uw telefoon

R

Luidspreker
Waarschuwing
Bij het inschakelen van de handen vrijmodus kan het volume van de
luidspreker plotseling flink hoger worden.
Houd de handset niet te dicht bij het oor.
S Batterijklep

Uw telefoon
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2.3

Geef icoontjes en berichten weer

Geeft aan dat de batterijen
volledig zijn geladen. Dit
icoontje knippert tijdens het
laden of wanneer de batterijen
te leeg zijn.
Wanneer het icoontje niet
meer gevuld is, zijn de batterijen
vrijwel ontladen.
Opmerking
Indien Batt. Leeg knippert
samen met een knipperend
batterij-icoontje, dan zijn de
batterijen die zijn geplaatst in het
toestel van het verkeerde type.
Vervang de batterijen door
batterijen van het juiste type.
Knippert zodra er een inkomend
gesprek is. Brandt continu
tijdens een gesprek.
Knippert als er een nieuwe
Phonemail of SMS-bericht in de
SMS-box is. Brandt continu als
er zich oude ontvangen SMSberichten in de SMS-box
bevinden.
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Geeft aan dat er een nieuwe
oproep is of dat gemiste
oproepen in de Bellijst staan.
Knippert wanneer oproepen
zijn gemist.
Verschijnt als de alarmfunctie is
geactiveerd. Knippert als de
alarmtijd komt.
Verschijnt zodra de luidspreker
is geactiveerd.
Verschijnt zodra de beltoon uit
is.
Brandt continu als het
antwoordapparaat is
ingeschakeld. Knippert wanneer
berichten op het
antwoordapparaat staan;
knippert snel wanneer het
geheugen van het
antwoordapparaat vol is.
Geeft aan dat de handset is
aangemeld en binnen het bereik
van het basisstation is. Dit
icoontje knippert als de handset
buiten bereik is of naar een
basisstation aan het zoeken is.

Uw telefoon

Selecteren/ Select verschijnt in
menumodus. Druk op de toets
OK
hier direct onder om naar het
vorige menuniveau te gaan of
om een selectie te bevestigen.
OK vraagt een bevestiging van
een handeling. Druk op de toets
er direct onder om te
bevestigen.
Geeft aan dat er meer opties
beschikbaar zijn in een scrolllijst of dat u het volume kunt
aanpassen.
Terug/ Terug verschijnt indien in
Wis- menumodus. Druk op de toets er
toets direct onder om terug te keren
naar het voorgaande menuniveau.
Wissen verschijnt tijdens het
invoeren. Druk op deze toets
direct hieronder om een karakter
of cijfer bij het invoeren te wissen.
Ingedrukt houden voor het
wissen van alles.

Uw telefoon
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2.4

Overzicht van het basisstation
TwistTM 619

A
B
C
D
E
F
G
H
I

A Paging-toets a
Roept de handset op.
Houd deze ingedrukt om de
aanmeldingsprocedure te starten.
B Luidspreker
C Berichtenteller
Brandt continu: toont het aantal oude
berichten.
Knipperen: Toont alleen het aantal nieuwe
berichten.
Twee horizontale balken “--” knipperend:
Geeft aan dat het geheugen van het
antwoordapparaat vol is.
Toont ook het basisvolumeniveau bij het
bijstellen van het volume.
D AAN/UIT-toets e
Druk deze kort in om het
antwoordapparaat aan/uit te zetten.
E Volumetoetsen -+
Verhoog of verlaag het luidspreker-volume.
Er zijn 5 volumeniveaus mogelijk tijdens
weergave. Er zijn 5 volumeniveaus plus
UIT mogelijk tijdens stand-by modus of
meeluisteren.
F Wis-toets x
Druk deze toets kort in om het bericht
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dat op dat moment wordt weergegeven
te wissen.
Druk deze toets lang in (2 seconden) in de
stand-by modus om alle oude berichten te
wissen. (Nieuwe berichten worden niet
gewist.)
G Toets vorige b
Ga naar het vorig bericht door binnen 1
sec. na de start van de weergave van het
huidige bericht op deze toets te drukken.
Geef het huidige bericht nogmaals weer
indien ingedrukt binnen 1 sec. na de start
van de weergave van het huidige bericht.
H Toets volgende f
Ga naar het volgende bericht tijdens
weergave van een bericht.
I
Afspeel/Stop-toets p
Ingekomen berichten beluisteren (de
berichten worden in volgorde van
binnenkomst weergegeven, van het
eerste tot het laatste). Tussen de
berichten hoort u een korte pieptoon,
terwijl een dubbele pieptoon wordt
weergegeven zodra alle berichten zijn
weergegeven.
Stop de weergave van de berichten.

Uw telefoon

3

Beginnen

3.1
Het basisstation aansluiten
1 Plaats het basisstation op een centrale
plaats in de buurt van een
telefoonaansluiting en een stopcontact.
2 Sluit het telefoonsnoer en het
adaptersnoer aan op de betreffende
connectorbussen aan de achterzijde
van het basisstation.
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Sluit het andere uiteinde van het
telefoonsnoer en de
voedingsadapter aan op de
betreffende aansluitpunten. .

Waarschuwing
Plaats het basisstation niet in de buurt
van grote metalen voorwerpen zoals
metalen archiefkasten en radiatoren of
elektrische apparaten. Dit kan het bereik
en de geluidskwaliteit negatief
beïnvloeden. In gebouwen met dikke
binnen- en buitenmuren is het mogelijk
dat de transmissie van signalen van en
naar het basisstation wordt gehinderd.
Waarschuwing
Het basisstation staat aan zodra de
voedingsadapter is verbonden met de
unit en het stopcontact. De enige manier
om het apparaat uit te schakelen, is om
de voedingsadapter uit het stopcontact
te trekken. Zorg er dan ook voor dat het
stopcontact goed bereikbaar is. De
voedingsadapter en het telefoonsnoer
moeten correct worden aangesloten om
schade aan het basisstation te
voorkomen. Gebruik uitsluitend het
telefoonsnoer dat wordt bijgeleverd.
Anders bestaat de mogelijkheid dat u
geen kiestoon krijgt.

3.2

De basis aan de muur
ophangen.
De basis is ontworpen om opgehangen te
kunnen worden aan de muur. Om de
basis aan de muur op te hangen volgt u
onderstaande instructies.

Beginnen
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1

Haal de beugel uit de achterkant van
het basisstation door ➀ te drukken
op de twee klinken aan de
binnenkant van de beugel en ➁ de
beugel naar buiten te draaien.

6

Schuif de basis terug op zijn plaats.
5.20

83.00

17.00

5.20

2

Draai de beugel rond.

3

Bevestig de beugel aan de andere
kant van het basisstation.

4
5
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Plaats de schroeven (niet
meegeleverd) in de muur.
Lijn het montagegat aan de
achterkant van de basis uit met de
schroeven op de muur.

3.3
Uw telefoon installeren
Voordat de handset kan worden
gebruikt, moeten de batterijen zijn
geïnstalleerd en volledig worden geladen.
Waarschuwing
Als de batterijen voor het eerst worden
geplaatst in de handset, zal deze niet
normaal kunnen opstarten omdat de
batterijen nog leeg zijn. Laad de
batterijen op het basisstation voordat u
de handset gaat gebruiken.

3.3.1 Batterijen plaatsen
Waarschuwing
Gebruik uitsluitend de AAA oplaadbare
batterijen die met het toestel zijn
meegeleverd. Indien alkaline-batterijen
worden gebruikt in plaats van oplaadbare
batterijen, verschijnt “Batt. Leeg” op
de display en knippert het batterijicoontje snel.

Beginnen

1

Schuif het batterijklepje open.

2

Plaats de batterijen zoals
aangegeven in het batterijvakje (let
op polariteit) en breng het
batterijklepje weer aan.

3.3.2 Batterijen opladen
Waarschuwing
De handset moet tenminste 24 uur
worden geladen voordat het toestel voor
het eerst kan worden gebruikt. Als de
batterijen leeg raken, wordt dat gemeld
door de batterijsensor middels het
knipperen van het batterij-icoontje. Als
dit tijdens een gesprek gebeurt, klinkt
een waarschuwingssignaal om u te
informeren dat de batterij bijna leeg is.
Zodra de batterijen te leeg worden,
schakelt de telefoon automatisch uit kort
nadat het icoontje begint te knipperen en
eventuele actieve functies worden
afgebroken.
1 Plaats de handset in de houder van
het basisstation. U hoort een
Beginnen

bieptoon zodra de telefoon correct
is geplaatst.
2 Het batterij-icoontje
op de
display knippert tijdens het laden.
3 Het batterij-icoontje
gaat
continu branden zodra de handset
volledig is geladen.
Opmerking
De optimale conditie van de batterijen
wordt bereikt na 3 keer volledig opladen
(meer dan 15 uur), telkens gevolgd door
volledige ontlading; hierna bedraagt de
spreektijd ca. 12 uur en de stand-by tijd
ca. 150 uur.
Het bereik van de telefoon binnen
bedraagt ca. 50 m en buiten ca. 300 m.
Als de handset buiten bereik van het
basisstation komt, gaat het antenneicoontje
knipperen.
Tip
Zodra u aan de grens van het bereik
komt, wordt gekraak hoorbaar. Ga dan
dichter in de buurt van het basisstation
staan.

3.4
Configuratie van uw Twist 619
Teneinde uw telefoon gemakkelijker te
kunnen gebruiken, raden wij aan de taal
te wijzigen (Engels is als standaard
ingesteld).
Druk op m, ga met n naar Personal
Set, druk op o Select, ga met n
naar Language, druk op o Select, ga
met n naar Nederlands en druk
o Select om te confirmeren.
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3.5
Menustructuur
De Twist619 heeft zeven menu's zoals weergegeven in de volgende tabel.
Menunaam
Icoon
1
Telefoonboek
2
Persoonlijke instellingen
3
Klok en alarm
4
Geavanceerde instellingen
5
Netwerkdiensten
6
SMS
7
Antwoordapparaat
Druk op de menutoets m om naar de menumodus te gaan. Gebruik navigatietoetsen
n om door de menu's en alle submenu's te stappen.
Druk op o Selecteren om naar een lager menuniveau te gaan. Druk op
c Terug om terug te keren naar het vorige menuniveau.
In onderstaande tabel zijn de menustructuren van uw telefoon weergegeven.
Telefoonboek
Telefoonboek
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Nwe Invoer
Bellijst
Bewerk Gegev.

Naam Invoeren:
Naar lijst op display

Voer Nummer In:

Select.Melodie

Naar lijst op display

Wissen
Alles Wissen
Dir. Geheugen

Details van melodie voor
geselecteerde gegevens
Wissen?

Alles Wissen?
Lijst van toets en status

Naar lijst op display

Lijst van melodieën

Bewerken
Wissen

Beginnen

Persoonlijke instellingen
Pers. Instel.

Handset Naam
Melodie

Naam Invoeren
Beltoon Volume

Geen balk (uit)
Één balk
…
Vijf balken
Oplopend

Beltonen

Toetstoon
Taal

Lijst van talen

Achtergrond

Verlichting

Achtergrond 1
Achtergrond 2
Achtergrond 3
Achtergrond uit
Kleurkeuze 1
…
Kleurkeuze 4
Niveau 1
…
Niveau 5
20 S

Aut. Ophangen

40 S
60 S
Aan

Kleurkeuze

Contrast

Naam van tonen 1
…
Naam van tonen 15
Aan
Uit

Uit

Beginnen
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Klok en Alarm
Klok & Alarm

Datum/Tijd

Datum & tijd invoeren

Formaat Instel

Tijdsformaat
Datumformaat

Alarm

Alarmmelodie
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12-Uur
24-Uur
Dd/Mm
Mm/Dd

Uit
Eenmalig Aan
Elke Dag
Melodie 1
Melodie 2
Melodie 3

Beginnen

Geavanceerde instellingen
Geavanc.Inst

Snelkiezen

Modus

Aan

Voer Nummer In:

Uit (standaard)
Conferentie

Nummer
Aan

Gesprek. Blok.

Uit (standaard)
Pin Invoeren

Voer Nummer In

Modus

Aan
Uit (standaard)

Nummer

Nummer 1
…
Nummer 4

Xhd Geluid

Aan (standaard)
Uit

Pin Wijzigen
Aanmelden
Afmelden
Resetten
Flashtijd
1Ste Beltoon

Beginnen

Resetten?
Kort
Lang
Aan
Uit
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Netwerkdiensten
Netwerkdienst

Onv. Doorsch

Activeren

Voer Nummer In:

Uitschakelen
Wijzig. Code

Activeren

Prefix (code invoeren)
Wijzig. Code

Activeren

Deactivering
Voer Nummer In:

Uitschakelen
Wijzig. Code

Activeren

Prefix (code invoeren)
Wijzig. Code

Activeren

Deactivering
Voer Nummer In:

Uitschakelen
Wijzig. Code

Activeren

Prefix (code invoeren)
Suffix (code invoeren)

Deactivering

Wijzig. Code

Suffix (code invoeren)
Doors. Bezet

Suffix (code invoeren)
Doors. Gn. Ant

Phonemail

Oproepen
Instellingen

Voer Nummer In

Ringback

Oproepen
Instellingen

Voer Nummer In

Ringbk. Uits.

Oproepen
Instellingen
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Voer Nummer In

Beginnen

SMS
SMS

Schrijf Sms
Inbox

Lezen

Beantwoorden
Doorsturen
Nummer Opslaan
Wissen
Alles Wissen

Ontwerpen

Instellingen

Lezen

SMS Ontvangst

SMS Center

Stand. Instel

Beginnen

Verzenden
Bewerken
Wissen
Alles Wissen
Aan (standaard)
Uit
Box Nr. Wijz.
SMS Center 1

Inkomende

SMS Center 2

& uitgaande nummers

SMS Center 3
SMS Center 1
SMS Center 2
SMS Center 3

invoeren
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Antwoordapparaat
Antwoord App.

Beluisteren

Herhalen
Volgende
Vorige
Wissen

Alles Wissen
Antw. Aan/Uit

Aan

Meldt. OPN

Uit
Antw & Opnem.

Beluisteren
Rec. Bericht
Wissen

Alleen Antw.

Beluisteren
Rec. Bericht
Wissen

Antw. Modus
Instellingen

Antw & Opnem.
Alleen Antw.
Belt.Vertra.

3 Belsignalen
4 Belsignalen
5 Belsignalen
6 Belsignalen
7 Belsignalen
8 Belsignalen

Afstandbedi.

Spaarfunctie
Activeren

Hs Meeluister.

Aan

Taal Meldtekst

Uit (standaard)
Lijst van talen

Uitschakelen (standaard)
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4

Uw telefoon
gebruiken

4.1

Telefoneren

4.1.1 Voorkiezen
1 Toets het nummer in. (Een
maximum van 24 getallen inclusief *
en # zijn toegestaan. Druk op c
Wissen om het laatst ingevoerde
cijfer of teken te wissen.) Of houd
de toets lang ingedrukt om alles te
wissen.
2 Druk op t.
• De oproep wordt opgebouwd.

4.1.2 Rechtstreeks bellen
1 Neem de handset en druk op t.
(op druk op l om een gesprek op
te bouwen in handenvrij-modus.)
2 Kies het nummer.
• De oproep wordt opgebouwd.

4.1.3 Bellen vanuit redial-lijst
1 Druk de toets r in stand-by
modus in.
2 Gebruik n om naar een item in de
redial-lijst te stappen.
3 Druk op t.
• De oproep wordt opgebouwd.
Opmerking
• U kunt ook eerst drukken op t en
dan drukken op c Herh. om naar
Uw telefoon gebruiken

de redial-lijst te gaan. Druk op n om
een nummer in de lijst te selecteren
en druk op o Selecteren. Het
nummer wordt automatisch gevormd.

4.1.4 Gesprek vanuit Bellijst
Opmerking
• U moet geabonneerd zijn op de
Nummerherkenning om het nummer
of de naam van de beller in de Bellijst
te kunnen zien. Zie paragraaf 5.9.1 “Bellijst openen”.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
u en gebruik n om naar een
invoerwaarde in de Bellijst te
stappen.
Opmerking
Als de lijst leeg is, wordt “Telboek Leeg”
weergegeven.
2 Druk op t.
• De oproep wordt opgebouwd.

4.1.5 Bellen vanuit Telefoonboek
1 Druk de toets d in stand-by modus
in.
2 Gebruik n om naar een item in het
Telefoonboek te stappen.
3 Druk op t.
• De oproep wordt opgebouwd.
Tip
In plaats van met n naar een item in het
Telefoonboek te stappen, kunt u ook op
de cijfertoets drukken corresponderend
met de eerste letter van de naam die u
zoekt. Door bijvoorbeeld te drukken op
2 ziet u de invoerwaarden die beginnen
met A. Door opnieuw te drukken op 2
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ziet u de invoerwaarden die beginnen
met B, etc.

4.1.6 Bellen vanuit het
Telefoonboek tijdens een
gesprek
1 Druk hiertoe tijdens het gesprek op
o Optie en dan o Selecteren
om naar de lijst met namen in het
Telefoonboek te gaan.
2 Gebruik n om naar een item in het
Telefoonboek te stappen.
3 Druk op oSelect.
• De oproep wordt opgebouwd.

4.2

Telefoneren
Gevaar
Houd bij een inkomend gesprek de
handset niet te dicht bij uw oor, omdat
het hoge volume van de beltoon uw
gehoor kan beschadigen.
Als er gebeld wordt, druk dan op de
toets t.
• De oproep wordt opgebouwd.
Opmerking
• Inkomende gesprekken hebben
voorrang op andere functies. Als
wordt gebeld, worden andere
functies, zoals het instellen van de
handset en navigeren door het menu,
afgebroken.

4.1.7 Bellen vanuit Direct keuze
geheugen
Druk langer dan twee seconden op een
nummertoets 3 tot 9 om te bellen
naar een opgeslagen geheugennummer
voor directe toegang.
Opmerking
• Zie paragraaf 5.6.7 voor
gedetailleerde informatie m.b.t. het
opslaan, bewerken en wissen van
nummers in het directkeuzegeheugen.

4.1.8 Een kiespauze invoegen
Lang drukken op # om een kiespauze
tijdens het bellen in te voegen. De pauze
wordt aangegeven met een P.
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Tip
U kunt de beltoon van een inkomende
telefoongesprek onderdrukken voordat u
antwoord, door te drukken op c Stil.

4.2.1 Handen vrij-beantwoorden
Gevaar
Bij het inschakelen van de handen vrijmodus kan het volume van de
luidspreker plotseling flink hoger worden.
Houd de handset niet te dicht bij het oor.
Als gebeld wordt, druk dan op l.
• De luidspreker van de handset wordt
geactiveerd.

4.3
Gesprek beëindigen
Druk op h om een gesprek te
beëindigen.
• De oproep wordt verbroken.
Tip
Indien automatisch ophangen is
geactiveerd, hoeft u slechts de handset
terug te plaatsen in het basisstation of de
lader na afloop van een gesprek. Deze
functie is standaard ingeschakeld.
Opmerking
De duur van de oproepen (MM:SS)
wordt gedurende ca. 5 sec. op het display
van de handset weergegeven na
beëindiging van het gesprek.

Uw telefoon gebruiken

27

5

Meer uit uw
telefoon halen

5.1
De handset uit/aan-schakelen
Druk in stand-by modus op h
gedurende tenminste 5 seconden om de
handset uit te schakelen. Druk in standby modus op h gedurende tenminste 1
seconde om de handset aan te schakelen.

5.2
Toetsblokkering aan/uit
Druk op de toets * en houd deze 3
seconden ingedrukt om de
toetsblokkering aan resp. uit te zetten
vanuit de stand-by modus.

5.3

Invoeren van tekst of
nummers
Als u een tekstveld kiest, kunt u de
letters zoals vermeld op de toetsen
daarin invoeren door een of meerdere
keren op de gewenste toets te drukken.
Ga bijvoorbeeld als volgt te werk om de
naam “PAUL” in te voeren:
1 Druk eenmaal op 7: P
2 Druk eenmaal op 2: PA
3 Druk tweemaal op 8: PAU
4 Druk driemaal op 5: PAUL
In de onderstaande tabel staan de
leestekens vermeld die gebruikt kunnen
worden voor het invoeren van tekst of
nummers:
Toets
Toegewezen karakters
.0,/:; “‘!¡?¿*+-%\^
0
~|
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Toets
1

Toegewezen karakters
Spatie 1 @ _ # = < > ( ) & €
£ $ ¥ [ ] { } ¤ § ...
abc2àæäå
2
def3èéΔΦ
3
ghi4ìΓ
4
jkl5Λ
5
mno6ñöò
6
pqrs7ßΠΘΣ
7
tuv8ùü
8
wxyz9øΩΞΨ
9
De volgende aanvullende tekens zijn
beschikbaar afhankelijk van uw
landsinstellingen. (Deze tekens kunnen
niet worden gebruikt met SMS.)
â, á, ã, ç, ê, ë, ğ, í, ï, ı, ó, ô, õ, ş, ú, µ
Tip
• Druk op c Wissen om het laatst
ingevoerde cijfer of de laatst
ingevoerde letter te wissen of houd
de toets lang ingedrukt om alles te
wissen.
• Druk kort op # om te wisselen
tussen een kleine letter en een
hoofdletter.
• Druk lang # om een pauze in te
voegen.

5.4
Tijdens een gesprek
Een aantal opties is ook beschikbaar
tijdens een gesprek. De beschikbare
opties zijn:

5.4.1 Instellen volume luidspreker
Druk tijdens het gesprek op n om een
van de standen Niveau 1 tot Niveau 5
te kiezen.
Meer uit uw telefoon halen

5.4.2 Microfoon in- of uitschakelen
Als u de microfoon uitschakelt, kan uw
gesprekspartner u niet meer horen.
1 Druk tijdens het gesprek op s om
de microfoon uit te schakelen.
2 Druk nogmaals op s om de
microfoon weer in te schakelen.

5.4.3 Luidsprekermodus in- of
uitschakelen
Gevaar
Bij het inschakelen van de handen vrijmodus kan het volume van de
luidspreker plotseling flink hoger
worden. Houd de handset niet te dicht
bij het oor.
1 Druk tijdens het gesprek op l om
de luidsprekermodus te activeren.
2 Druk nogmaals op l om de
luidsprekermodus te desactiveren.

5.5
Toestelnummer bellen
Met deze functie kunt u direct een
toestelnummer bellen achter een
telefoonnummer in uw Telefoonboek.
1 Druk op t of l op de handset
om verbinding te maken. Druk dan
op o Optie en dan o Select
om naar de lijst met namen in het
Telefoonboek te gaan.
2 Gebruik n om naar een item in het
Telefoonboek te stappen.
3 Druk op o Select.
• Het eerste deel van het nummer
wordt gebeld.
4 Toets het toestelnummer in.

Meer uit uw telefoon halen

5.6
Uw Telefoonboek gebruiken
U kunt max. 200 telefoonnummers
opslaan in het Telefoonboek. Elk
Telefoonboek-item mag bestaan uit max.
24 cijfers voor het telefoonnummers en
14 karakters voor de naam.
Alle namen en nummers in het
Telefoonboek moeten uniek zijn.
Opmerking
Indien u meer dan 1 handset in gebruik
heeft, kan het Telefoonboek uitsluitend
door 1 gebruiker tegelijk worden
gebruikt.

5.6.1 Nummer opslaan in het
Telefoonboek
1 Druk op m in stand-by modus in.
Telefoonboek is verlicht; druk op
o Select.
2 Nwe Invoer is verlicht; druk op
o Select.
3 Naam Invoeren wordt
weergegeven. Toets de gewenste
naam in (max. 14 karakters) en druk
op o OK.
4 Voer Nummer In wordt
weergegeven. Toets het nummer
(max. 24 cijfers) in en druk op o
OK.
• Een bevestigingssignaal volgt.
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Opmerking
• Druk op c Wissen om het laatst
ingevoerde cijfer of de laatst
ingevoerde letter te wissen of houd
de toets lang ingedrukt om alles te
wissen.
• Druk op c Terug om terug te
keren naar het vorige menu.
Tip
U kunt geen nummers in het
Telefoonboek opslaan als het geheugen
vol is. In dat geval moet u eerder
ingevoerde nummers wissen om ruimte
te maken voor de nieuwe nummers.

5.6.2 Telefoonboek openen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
d en gebruik n om door het
Telefoonboek te stappen. (U kunt
ook naar het Telefoonboek gaan via
de menumodus. m ➝
Telefoonboek ➝ Bellijst)
• De lijst van namen in uw
Telefoonboek wordt in
alfabetische volgorde
weergegeven.
2 Voor gedetailleerde informatie,
druk op oBekijk.
Tip
In plaats van met n naar een item in het
Telefoonboek te stappen, kunt u ook op
de cijfertoets drukken corresponderend
met de eerste letter van de naam die u
zoekt. Door bijvoorbeeld te drukken op
2 ziet u de invoerwaarden die
beginnen met A. Door opnieuw te
drukken op 2 ziet u de invoerwaarden
die beginnen met B, etc.

30

3

Druk op t om het nummer te
kiezen. (Druk op h om terug te
keren naar de stand-by modus.)

5.6.3 Item in Telefoonboek
wijzigen
1 Druk op m in stand-by modus in.
Telefoonboek is verlicht; druk op
o Select.
2 Druk op n om naar Bewerk
Gegev. te stappen en druk op o
Select.
3 Druk op n om naar het te wijzigen
item te stappen.
4 Druk op o Select om de naam
weer te geven.
5 Druk op c Wissen om de letters
een voor een te wissen.
6 Bewerk de naam en druk op o
OK ter bevestiging.
7 Bewerk het nummer en druk op
o OK ter bevestiging.
• Een bevestigingssignaal volgt.
Opmerking
Druk tijdens het bewerken op c
Wissen om het laatst ingevoerde cijfer
of de laatst ingevoerde letter te wissen of
houd de toets lang ingedrukt om alles te
wissen.

5.6.4 Selecteer
Telefoonboekmelodie
Met deze functie kunt u de melodie die
wordt weergegeven personaliseren als
iemand uit het Telefoonboek u belt.

Meer uit uw telefoon halen

Opmerking
U moet geabonneerd zijn op
Nummerherkenning om van deze functie
gebruik te kunnen maken.
1 Druk op m in stand-by modus in.
Telefoonboek is verlicht; druk op
o Select.
2 Druk op n om naar
Select.Melodie te stappen en druk
op o Select.
3 Ga naar n naar de invoerwaarde
waar u een melodie voor wilt
selecteren en druk dan op o
Bekijk.
4 Het scherm toont de melodie die
momenteel voor die invoer is
geselecteerd. Druk op o Verand
om de melodie te bevestigen.
5 Ga naar n de lijst met melodieën.
(Er zijn vijftien melodieën plus
Geen Melodie om uit te kiezen.
De melodieën worden weergegeven
als u er langs bladert.)
6 Druk op o Select om de
melodie te selecteren die u
prefereert.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op de display wordt weer het
Telefoonboek-menu
weergegeven.
Opmerking
Als de eerste beltoondetectie is ingesteld
op Aan, klinkt er eerst een normale
geluid waarna het verandert in een
gepersonaliseerde Telefoonboekmelodie.
Als het is ingesteld op Uit, wordt de
gepersonaliseerde Telefoonboekmelodie
vanaf het begin gespeeld. Zie hoofdstuk
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7.10 om te weten hoe u 1ste
beltoondetectie instelt op Aan of Uit.

5.6.5 Item in Telefoonboek wissen
1 Druk m in stand-by modus in.
Telefoonboek is verlicht; druk op
o Select.
2 Druk op n om naar Wissen te
gaan en druk op o Select.
3 Druk op n om een invoerwaarde
te selecteren om te wissen en druk
vervolgens op o Select.
4 Wissen? verschijnt op de display.
Druk op o OK om het wissen te
bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt.
Opmerking
Druk op c Terug om het wissen
ongedaan te maken. Het scherm keert
terug naar het vorige, hogere menu.

5.6.6 Wis alle Telefoonboek-items
1 Druk m in stand-by modus in.
Telefoonboek is verlicht; druk op
o Select.
2 Druk op n om naar Alles Wissen
te gaan en druk op o Select.
3 Alles Wissen? verschijnt op het
display. Druk op o OK om het
wissen te bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt.
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5.6.7 Phonemail
Het Telefoonboek heeft zeven toetsen
voor toegang tot het Directe geheugen
(toetsen 3 tot 9). Door vanuit de
stand-by modus een van deze toetsen
lang ingedrukt te houden, wordt het
daaronder opgeslagen nummer gebeld.
Opmerking
Met de toets 1 kunt u Phonemail in
het dienstenmenu gebruiken (Smart
phone-services) aangeboden door
Belgacom. Het Phonemailnummer (1230)
is al ingesteld op 1.

5.6.7.1
1

2

3

4
5
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Toevoegen/Bewerken
Phonemail
Druk m in stand-by modus in.
Telefoonboek is verlicht; druk op
o Select.
Druk op n om naar Dir.
Geheugen te stappen en druk op
o Select.
• Het huidige nummer dat is
opgeslagen in de directe
toegangsgeheugenlocatie wordt
weergegeven. Indien er geen
nummer is opgeslagen, wordt
Geen nummer weergegeven.
Stap n naar de toets die u wilt
bewerken (Toets 3 tot Toets 9)
en druk op o Menu.
Druk op n om naar Bewerken te
gaan en druk op o Select.
De Telefoonboeklijst wordt
weergegeven. Stap met n naar de
Telefoonboekinvoer die u wilt
opslaan in de geselecteerde

directkeuzenummer in het geheugen
en druk op o Select.
6 Druk op o OK om te bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
vorige menu weergegeven.
Opmerking
Elke handset heeft zijn eigen
directkeuzegeheugens.

5.6.7.2 Phonemail Wissen
1 Druk m in stand-by modus in.
Telefoonboek is verlicht; druk op
o Select.
2 Druk op n om naar Dir.
Geheugen te stappen en druk op
o Select.
3 Druk op n om naar de toets te gaan
die u wilt wissen uit het geheugen en
druk vervolgens op o Menu.
4 Druk op n om naar Wissen te
gaan en druk op o Select.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
vorige menu weergegeven.

5.7
Redial-lijst gebruiken
De laatste 10 gebelde nummers worden
opgeslagen in de Redial-lijst. Maximaal 32
cijfers kunnen voor een nummer worden
weergegeven.

5.7.1 Redial-lijst openen
1 Druk op r om naar de redial-lijst
te gaan en druk op n om door de
redial-lijst te stappen.
Meer uit uw telefoon halen

• Het laatstgebelde nummer staat
bovenaan de lijst. Als het
nummer ook in het
Telefoonboek is opgenomen,
wordt de naam in plaats van het
nummer weergegeven.
2 Om de redial-lijstopties te openen,
drukt u op o Menu.
Opmerking
Druk op c Terug om terug te keren
naar het voorgaande menu.

5.7.2 Bekijk de
redialnummerdetails
1 Druk vanuit de stand-by modus op
r, ga met n naar een item en
druk op o Menu.
2 Bekijk is opgelicht op het scherm;
druk op o Select om de
informatie weer te geven over het
laatstgebelde nummer.
3 Druk op o Volg. om meer
informatie weer te geven. Nadien
kunt u drukken op o Vorige om
terug te keren naar het vorige
scherm. Na het bekijken, drukt u op
c Terug om terug te keren naar
vorige menuniveaus.

5.7.3 Een redial-nummer opslaan
in het Telefoonboek
1 Druk vanuit de stand-by modus op
r, stap met n naar een item en
druk op o Menu.
2 Bekijk is verlicht op het scherm.
Druk op n om naar Nummer

Meer uit uw telefoon halen

Opslaan te gaan en druk op o
Select.
3 Naam Invoeren wordt
weergegeven. Toets de gewenste
naam in (max. 14 karakters) en druk
op o OK.
4 Voer Nummer In verschijnt op
het display, terwijl ook het gekozen
nummer uit de redial-lijst wordt
weergegeven in het nummerveld. U
kunt het nummer nu wijziging indien
gewenst.
5 Druk op o OK. Het scherm
keert terug naar het vorige, hogere
menuniveau.
Opmerking
Druk op c Wissen om het laatst
ingevoerde cijfer of teken te wissen.
Druk lang op c Wissen om de gehele
invoer te wissen.

5.7.4 Een redial-nummer wissen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
r, stap met n naar een item en
druk op o Menu.
2 Druk op n om naar Wissen te
gaan en druk op o Select.
3 Wissen? verschijnt op het display.
4 Druk op o OK om het wissen te
bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt.
Opmerking
Druk op c Terug om het wissen
ongedaan te maken. Het scherm keert
terug naar het vorige menu.
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5.7.5 Wis alle redial-nummers
1 Druk vanuit de stand-by modus op
r en vervolgens op o Menu.
2 Druk op n om naar Alles Wissen
te gaan en druk op o Select.
3 Alles Wissen? verschijnt op het
display.
4 Druk op o OK om het wissen te
bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt.

5.8
Gesprek in wacht
Wanneer u bent geabonneerd op de
Gesprek in wacht-service, hoort u uit de
luidspreker een bieptoontje ter indicatie
dat nog een gesprek binnenkomt. Het
nummer of de naam van de tweede
beller wordt eveneens weergegeven
indien u bent geabonneerd op
Nummerherkenning (CLI). Neem
contact op met Belgacom voor
gedetailleerde informatie over deze
service.
Druk op t en 2 om een oproep te
beantwoorden.
• Het eerste gesprek wordt in de wacht
gezet en u wordt nu verbonden met
het tweede gesprek.
OF
Druk op t en vervolgens op 1 om
het huidige gesprek te beëindigen en het
tweede gesprek te beantwoorden.

5.9
De Bellijst gebruiken
In de Bellijst worden de laatste 50
externe oproepen en eventueel
ingekomen voice mail-berichten
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bewaard. Het
icoontje knippert in
stand-bymodus op het display voor
nieuwe en onbeantwoorde oproepen.
Als u bent geabonneerd op
Nummerherkenning verschijnt de naam
(of het nummer) van de beller op de
display.
Opmerking
Als de beller “nummer niet herkennen”
heeft ingesteld of het netwerk geen
informatie geeft over datum en tijd, dan
wordt de informatie niet in de Bellijst
getoond.
Als u niet bent geabonneerd op
Nummerherkenning, wordt geen enkele
informatie in de Bellijst getoond.

5.9.1 Bellijst openen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
u en gebruik n om door het
Bellijst te gaan.
• De gesprekken (gemist en
ontvangen) worden in
chronologische volgende
weergegeven, waarbij het meest
recente gesprek bovenaan de lijst
staat. Indien de oproep niet werd
beantwoord, verschijnt Nieuw
op de display. Nadat u het
bericht heeft bekeken, verdwijnt
Nieuw.
• Druk op t om het nummer
van de geselecteerde
Belijstinvoer aan te geven.
2 Om de details van de oproep te
zien, drukt u op o Menu en
daarna op o Select.

Meer uit uw telefoon halen

Het display toont de gegevens van
de beller.
• Druk op c Terug op elk
mogelijk moment om terug te
keren naar het voorgaande
menu.

5.9.2 Item uit Bellijst opslaan in
Telefoonboek
1 Druk vanuit de stand-by modus op
u, ga met n naar een item en druk
op o Menu.
2 Druk op n om naar Nummer
Opslaan te stappen en druk op
o Select.
3 Naam Invoeren verschijnt op het
display. Toets de gewenste naam in
(max. 14 karakters) en druk op o
OK.
4 Voer nummer in verschijnt op
het display, terwijl ook het gekozen
nummer uit de Bellijst wordt
weergegeven in het nummerveld. U
kunt het nummer nu wijzigen indien
gewenst.
5 Druk op o OK.
• Een bevestigingssignaal volgt en
het scherm keert terug naar de
Bellijst.
Opmerking
Druk op c Wissen om het laatst
ingevoerde cijfer of de laatst ingevoerde
letter te wissen of houd de toets lang
ingedrukt om alles te wissen.

Meer uit uw telefoon halen

5.9.3 Item uit Bellijst wissen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
u, ga met n naar een item en
selecteer o Menu.
2 Druk op n om naar Wissen te
gaan en druk op o Select.
3 Wissen? verschijnt op het display.
4 Druk op o OK om het wissen te
bevestigen.
• Een bevestigingstoon volgt en de
Bellijstinvoer wordt verwijderd
en het display gaat naar het
volgende nummer op de Bellijst.
Opmerking
Druk op c Terug om het wissen
ongedaan te maken. Het scherm keert
terug naar het Bellijst-menu.

5.9.4 Wis alle items uit de Bellijst
1 Druk vanuit de stand-by modus op
u en vervolgens op o Menu.
2 Druk op n om naar Alles Wissen
te gaan en druk op o Select.
3 Alles Wissen? verschijnt op het
display. Druk op o OK om het
wissen te bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt. Het
display toont gedurende 2
seconden Telboek Leeg en
keert terug naar stand-by modus.

5.10

De Intercom gebruiken
Waarschuwing
Intercom en doorschakelen van een
gesprek is alleen mogelijk als u minimaal 2
handsets bij eenzelfde basisstation heeft
aangemeld.
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Deze functie stelt u in staat om gratis
intern te bellen, externe oproepen door
te schakelen naar een andere handset en
gebruik te maken van de
conferentiefunctie.

5.10.1 Intercom met een andere
handset
Opmerking
Als de handset niet tot de Twist619-serie
behoort, is deze functie mogelijk niet
beschikbaar.
1 Druk de toets i in stand-by
modus in.
• De Intercom wordt direct
ingesteld als er slechts twee
aangemelde handsets zijn.
2 Als er meer dan twee aangemelde
handsets zijn, bladert u met n om
de handset te selecteren om mee te
bellen en drukt u op o OK.
• Als de Intercomoproep is
gestart, wordt het icoontje op
de handset weergegeven.
3 Druk op t op de handset die
wordt opgeroepen.
• De intercomverbinding wordt
opgebouwd.
Opmerking
Als u op h drukt op een handset,
verlaat u de Intercom modus en keren
andere handsets terug in stand-by
modus. Als u een externe oproep krijgt
tijdens Intercom modus en u wil deze
oproep accepteren, dan moet u eerst de
Intercom modus verlaten.
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5.10.2 Doorschakelen van een
externe oproep naar een
andere handset
1 Druk tijdens het oproep op i om
het externe oproep in de wacht te
zetten (de beller hoort u nu niet
meer).
• Het display toont het aantal
handsets dat is aangemeld op de
basis.
2 Ga met n naar het
handsetnummer dat u wilt
doorschakelen naar een externe
oproep en druk op o Select.
3 Druk op t van de opgeroepen
handset om een intern gesprek te
beantwoorden, zodat beide interne
bellers kunnen spreken.
• De intercomverbinding wordt
opgebouwd.
4 Druk h op de eerste handset om
het externe oproep naar de tweede
handset door te schakelen.
• Het externe oproep wordt
doorgeschakeld.
Opmerking
Als de gebelde handset niet antwoordt,
druk dan op i om het externe oproep
terug te nemen.

5.10.3 Een externe oproep
beantwoorden tijdens de
intercomfunctie
1 Een geluidssignaal is hoorbaar als
een externe oproep binnenkomt
tijdens het gebruik van de
intercomfunctie.

Meer uit uw telefoon halen

2
3

Druk op h om de Intercom
modus te verlaten.
Druk op t om de externe
oproep aan te nemen.

5.10.4 Makelen tussen een intern en
externe oproep
Druk gedurende de actuele oproep op
i om te wisselen tussen intern en
externe oproep.

5.10.5 Een drieweg-conferentie
opzetten
Met de conferentiefunctie kan een
externe oproep worden gedeeld met
twee handsets (in intercommodus). De
drie partijen kunnen spreken zonder dat
hiervoor een speciaal abonnement is
vereist.
1 Druk tijdens het oproep op i om
de externe oproep in de wacht te
zetten (de beller hoort u nu niet
meer).
• Het display toont het aantal
handsets dat is aangemeld op de
basis.
2 Ga met n naar het
handsetnummer waar u het
conferentiegesprek mee wilt
opzetten en druk op o Select.
3 Druk op t van de opgeroepen
handset om een intern gesprek te
beantwoorden, zodat beide interne
bellers kunnen spreken.
• De intercomverbinding wordt
opgebouwd.

Meer uit uw telefoon halen

4

Druk op c Conf. of druk lang op
i op de eerste handset om een
drie-weg conferentiegesprek op te
zetten.
• Conferentie verschijnt op het
display zodra het
conferentiegesprek tot stand is
gebracht.

5.11 Paging
Met de paging-functie kunt u een
zoekgeraakte handset opsporen als deze
binnen bereik is en geladen batterijen
heeft.
1 Druk a op het basisstation.
• Alle aangemelde handsets
worden gebeld.
• Als een handset is gedetecteerd,
drukt u c Stil op een handset
om het bellen te stoppen.
2 Druk nogmaals op a om de paging
te stoppen.
Opmerking
Als gedurende 30 seconden geen toets
wordt ingedrukt, gaat de handset
automatisch terug naar de stand-by
modus.

5.12 Klok en alarm instellen
Met deze functie kunt u de datum, tijd en
het alarm instellen op uw telefoon.

5.12.1 Datum en tijd instellen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar Klok &
Alarm en druk op o Select.
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Datum/Tijd licht op. Druk op o
Select.
3 De laatst opgeslagen datum en tijd
worden weergegeven. Voer de
huidige tijd en de huidige datum in
(UU:MM DD/MM/JJ). Druk op u om
de cursor naar links te bewegen of
op d om deze naar rechts te
bewegen.
Bij het gebruik van een 12uursindeling, gebruikt u * na het
instellen van de minuten om te
schakelen tussen AM en PM.
4 Druk op o OK.
• Een bevestigingssignaal volgt en
het scherm keert terug naar de
stand-by modus.
Opmerking
Het datumformaat en het tijdformaat
worden als eerste bepaald door de
landselectie. Maar u kunt het formaat
wijzigen zoals wordt getoond in het
volgende hoofdstuk.

2

5.12.2 Datum- en tijdformaat
instellen
5.12.2.1 Tijdformaat instellen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar Klok &
Alarm en druk op o Select.
2 Druk op n om naar Formaat
Instel te stappen en druk op o
Select.
3 Tijdformaat wordt opgelicht op
het display. Druk op o Select,
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4

blader dan met n om 12-Uur of
24-Uur te selecteren.
Druk op o Select om de optie te
selecteren.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
Formaat Instel-menu
weergegeven.

5.12.2.2 Datumformaat instellen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar Klok & Alarm
en druk op o Select.
2 Druk op n om naar Formaat
Instel te gaan en druk op o
Select.
3 Druk op n om naar
Datumformaat te gaan en druk
op o Select.
4 Gebruik n om Dd/Mm of Mm/
Dd te selecteren en druk op o
Select om de keuze te bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
Formaat Instel-menu
weergegeven.

5.12.3 Alarm instellen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar Klok & Alarm
en druk op o Select.
2 Druk op n om naar Alarm te
gaan en druk op o Select.
3 Druk op n om naar Uit,
Eenmalig Aan, of Elke Dag te
gaan en druk op o Select.

Meer uit uw telefoon halen

4

Indien u Eenmalig aan of Elke
Dag selecteert, voert u de tijd in
(UU-MM) voor het alarm. (Bij
gebruik van het 12-uurformaat kunt
u wisselen tussen AM en PM door
te drukken op *.) Druk op o
OK om te bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
Alarm-menu weergegeven. En
het alarmicoontje
wordt
weergegeven.
• Indien u Uit selecteert volgt er
een bevestigingssignaal en op het
display wordt weer het Klok &
Alarm-menu weergegeven.
Opmerking
Een alarmsignaal en het alarmicoontje is
hoorbaar/knippert gedurende 1 minuut
zodra de ingestelde alarmtijd is bereikt.
Druk op een willekeurige toets op het
handset om de alarmtoon te
onderdrukken.

• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
Klok & Alarm-menu
weergegeven.

5.12.4 Alarmmelodie instellen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar Klok & Alarm
en druk op o Select.
2 Druk op n om naar
Alarmmelodie te gaan en druk op
o Select.
3 Ga naar n om de melodie te
selecteren. (Er zijn drie melodieën
beschikbaar. De melodieën zijn
hoorbaar als u er doorheen gaat.)
Druk op o Select om uw keuze
te bevestigen.

Meer uit uw telefoon halen
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6

Persoonlijke
instellingen

6.1
De handsetnaam wijzigen
U kunt de handset een naam geven en de
handsetnaam in stand-by modus
weergegeven op het display. De
standaardnaam van uw handset is
Belgacom.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar Pers. Instel.
en druk op o Select.
2 Handsetnaam is verlicht; druk op
o Select.
3 De laatst opgeslagen naam wordt
weergegeven. Druk op c
Wissen om de tekens een voor
een te wissen of houd de toets lang
ingedrukt om alles te wissen.
4 Voer de nieuwe naam in en druk op
o OK ter bevestiging.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
Pers. Instel.-menu
weergegeven.

6.2

Handsetmelodieën

6.2.1 Beltoon Volume instellen
Gevaar
Houd bij een inkomend gesprek de
handset niet te dicht bij uw oor, omdat
het hoge volume van de beltoon uw
gehoor kan beschadigen.
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Bij multihandsetuitvoeringen kunt u het
volume van de beltoon onafhankelijk van
elke aangemelde handset instellen. Er zijn
5 beltoon volumeniveaus plus oplopend
en uit. De standaardinstelling is niveau 3.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar Pers. Instel.
en druk op o Select.
2 Druk op n om naar Melodie te
gaan en druk op o Select.
Beltoon Volume is verlicht; druk
op o Select.
3 Gebruik n om naar uw gewenste
volumeniveau te gaan. De beltoon is
te horen op elk niveau.
4 Druk op o OK om te bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
Melodie-menu weergegeven.
Opmerking
Als het beltoon volume op uit staat,
wordt het
icoontje weergegeven op
het scherm.
Als het beltoon volume is ingesteld op
oplopend, begint de beltoon op niveau 1
en gaat bij elke beltoon één
volumeniveau omhoog.

6.2.2 De Beltonen instellen
Er zijn 15 beltonen beschikbaar op uw
handset.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar Pers. Instel.
en druk op o Select.
2 Druk op n om naar Melodie te
gaan en druk op o Select. Druk
dan op n om naar Beltonen te
gaan en druk op o Select.
Persoonlijke instellingen
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4

Gebruik n om naar uw gewenste
melodie te gaan. De melodieën
worden weergegeven als u er langs
bladert.
Druk op o Select om de beltoon
te selecteren.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
Melodie-menu weergegeven.

6.2.3 Toetstoon activeren/
desactiveren
Telkens als een toets wordt ingedrukt, is
een enkele toon te horen. U kunt de
toetstoon in- en uitschakelen.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar Pers. Instel.
en druk op o Select.
2 Druk op n om naar Melodie te
stappen en druk op o Select.
Druk dan op n om naar
Toetstoon te gaan en druk op o
Select.
3 Druk op n om Aan of Uit te
kiezen en druk op o Select ter
bevestiging.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
Melodie-menu weergegeven.

6.3
Displaytaal wijzigen
Uw handset ondersteunt verschillende
displaytalen.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar Pers. Instel.
en druk op o Select.

Persoonlijke instellingen

Druk op n om naar Taal te gaan
en druk op o Select.
3 Druk op n om de gewenste taal te
selecteren en druk op o Select
ter bevestiging.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
Pers. Instel.-menu
weergegeven.
Opmerking
Zodra de displaytaal is ingesteld, worden
ook de keuzemenu's op de handset
automatisch weergegeven in de
geselecteerde taal.

2

6.4

Selecteer de
displayachtergrond
Er zijn drie achtergrondafbeeldingen
beschikbaar op uw handset en een optie
om deze uit te schakelen.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar Pers. Instel.
en druk op o Select.
2 Druk op n om naar
Achtergrond te gaan en druk op
o Select.
3 Gebruik n om naar uw gewenste
achtergrond te gaan. De afbeelding
op de achtergrond verandert als u
verder stapt.
4 Druk op o Select om te
bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
Pers. Instel.-menu
weergegeven.
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6.5
Selecteer de Kleurkeuze
Er zijn 4 kleurkeuze's beschikbaar op uw
handset.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar Pers. Instel.
en druk op o Select.
2 Druk op n om naar Kleurkeuze
te gaan en druk op o Select.
3 Gebruik n om naar uw gewenste
kleurkeuze te gaan. De kleurkeuze
die op de achtergrond wordt
gebruikt, verandert als u verder
stapt.
4 Druk op o Select om te
bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
Pers. Instel.-menu
weergegeven.

6.6
Het displaycontrast instellen
U kunt het contrast van de tekst op het
display wijzigen. Er zijn 5 contrastniveaus
beschikbaar op uw handset. De
standaardinstelling is niveau 3.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar Pers. Instel.
en druk op o Select.
2 Druk op n om naar Contrast te
gaan en druk op o Select.
3 Druk op n om het gewenste
displaycontrast te selecteren en
druk op o Select ter bevestiging.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
Pers. Instel.-menu
weergegeven.
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6.7
Verlichting instellen
U kunt de verlichting voor het display
veranderen. Er zijn drie opties mogelijk 20, 40, of 60 seconden.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar Pers. Instel.
en druk op o Select.
2 Druk op n om naar Verlichting
te gaan en druk op o Select.
3 Druk op n om de gewenste
verlichting te selecteren en druk op
o Select ter bevestiging.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
Pers. Instel.-menu
weergegeven.

6.8

Automatisch Ophangen
desactiveren/activeren
Als automatisch ophangen op Aan is
gezet, wordt de verbinding automatisch
verbroken zodra de telefoon in de
houder wordt geplaatst.
Als automatisch ophangen is ingesteld op
Uit en de handset wordt tijdens een
gesprek in de houder geplaatst, dan
wordt automatisch de handen vrij-modus
geselecteerd. Op deze wijze kan de
handset worden opgeladen tijdens
gesprekken.
De standaardinstelling voor automatisch
ophangen is Aan.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar Pers. Instel.
en druk op o Select.
2 Druk op n om naar Aut.
Ophangen te stappen en druk op
o Select.
Persoonlijke instellingen
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Druk op n om Aan of Uit te
kiezen en druk op o Select ter
bevestiging.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
Pers. Instel.-menu
weergegeven.

7

Geavanceerde
instellingen

7.1
Snelkiezen
Indien geactiveerd kunt u met deze
functie een vooraf ingesteld nummer
bellen door te drukken op een toets op
de handset (behalve c Annul.). Deze
functie is handig voor makkelijke toegang
tot nooddiensten.

7.1.1 Stel Snelkiezen in op Aan of
Uit
Volg deze procedure om Snelkiezen op
Aan te schakelen. Om Snelkiezen uit te
schakelen kijkt u bij de Opmerking
onderaan dit hoofdstuk.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar Geavanc.
Inst. en druk op o Select.
2 Snelkiezen is opgelicht. Druk op
o Select om het Snelkiezenmenu
te selecteren.
3 Modus wordt opgelicht op het
display. Druk opnieuw op o
Selec om Modus, te selecteren en
stap met n naar Aan.
4 Druk op o Select om uw keuze
te bevestigen.
• Als een Snelkiesnummer niet is
ingesteld, wordt u gevraagd om
een Snelkiesnummer op te
geven.
• Als een Snelkiesnummer al is
ingesteld, keert het scherm terug
Geavanceerde instellingen
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naar de stand-by modus. Indien u
een nummer wilt bewerken,
drukt u op c Annul. en
bladert u naar Nummer en
drukt u op o Select, bewerkt
u het nieuwe nummer en drukt u
op o OK.
Opmerking
Als u Snelkiezen aanzet, wordt
Snelkiezen Aan op het display
weergegeven in stand-by modus. U kunt
nog steeds inkomende oproepen
beantwoorden.
Om Snelkiezen uit te schakelen in standby modus, drukt u op c Annul..
Modus wordt opgelicht op het display.
Druk opnieuw op o Select om
Modus te selecteren en ga met n naar
Uit. Druk op o Select om te
bevestigen.

7.1.2 Snelkiesnummer instellen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar Geavanc.Inst
en druk op o Select.
2 Snelkiezen wordt opgelicht op het
display. Druk op o Select om
het Snelkiezenmenu te selecteren.
3 Modus wordt opgelicht op het
display. Druk op n om naar
Nummer te stappen en druk op
o Select.
4 Snelkiesnummer invoeren.
5 Druk op o OK om te bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
Snelkiezen-menu weergegeven.
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7.2
Auto Conferentie
Indien geactiveerd, kunt u met deze
functie een andere handset laten
meedelen in een conversatie met een
externe oproep door te drukken op t.
Standaard instelling is Uit.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar
Geavanc.Inst en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Conferentie
te gaan en druk op o Select.
3 Druk op n om Aan of Uit te
kiezen en druk op o Select ter
bevestiging.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op de display wordt weer het
Geavanc.Inst-menu
weergegeven.

7.3
Gesprek Blokkering
Indien geactiveerd voorkomt deze
functie het bellen naar nummers die
beginnen met de bestemde
blokkeringsnummers. Dit is handig voor
het voorkomen van uitgaande lange
afstand gespreken of gesprekken naar
specifieke prefixen. U kunt tot vier
nummers opslaan elk tot 4 cijfers.
Opmerking
Indien u Gesprek Blokkering aanzet,
verschijnt Gespr. Bl. Aan op de display
in stand-by modus. Standaard staat
Gesprek Blokkering uit.
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7.3.1 Gesprek Blokkering modus
instellen
Standaard staat Gesprek Blokkering Uit.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar
Geavanc.Inst en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Gesprek.
Blok. te stappen en druk op o
Select.
3 Voer het PIN-nummer in.
• Indien u een onjuist PIN-nummer
invoert, hoort u een fouttoon en
wordt “PIN Fout!” weergegeven.
Daarna zal het display
terugkeren naar het stand-by
scherm.
4 Modus wordt opgelicht op het
display. Druk op o Select.
5 Druk op n om Aan of Uit te
kiezen en druk op o Select ter
bevestiging.
• Als een Gesprek
Blokkeringsnummer niet is
ingesteld, wordt u gevraagd om
een Gesprek
Blokkeringsnummer op te geven.
Opmerking
Om Gesprek Blok. uit te schakelen in
stand-by modus, drukt u op c Annul.
en voert u het PIN-nummer in. Modus
wordt opgelicht op het display. Druk
opnieuw op o Select om Modus te
selecteren en stap met n naar Uit en
druk op o Select.
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7.3.2 Een Gesprek
Blokkeringsnummer
instellen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar
Geavanc.Inst en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Gesprek.
Blok. te stappen en druk op o
Select.
3 Voer het PIN-nummer in.
4 Modus wordt opgelicht op het
display. Druk op d om naar
Nummer te stappen en druk op
o Select.
5 Druk op n om het gewenste
Gesprek Blokkeringsnummer te
selecteren en druk op o Select
ter bevestiging.
6 Toets het Gesprek
Blokkeringsnummer (max. 4 cijfers)
in en druk op o OK.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
Gesprek. Blok.-menu
weergegeven.

7.4
XHD Geluid
XHD (extra high definition) Geluid kan
de kwaliteit van spraak verhogen als deze
is ingesteld op Aan. De standaard
instelling is Aan.
Om deze uit te zetten:
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar Geavanc.Inst
en druk op o Select.
2 Druk op n om naar XHD Geluid
te gaan en druk op o Select.
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Druk op n om Aan of Uit te
kiezen en druk op o Select ter
bevestiging.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
Geavanc.Inst-menu
weergegeven.

7.5
PIN-code wijzigen
De PIN-code is vereist bij het instellen
van Gesprek Blokkeringsnummers en het
aan- en afmelden van handsets. Het
standaard PIN-nummer is 0000. De PIN
wordt tevens gebruikt voor beveiliging
van de instellingen van uw handset. Uw
handset geeft aan wanneer het gebruik
van de PIN vereist is.
Opmerking
De standaard PIN-code is ingesteld op
0000. Als u deze PIN-code wijzigt,
bewaar dan de nieuwe code op een
veilige, gemakkelijk toegankelijke plaats.
Verlies de PIN-code niet.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar Geavanc.Inst
en druk op o Select.
2 Druk op n om naar Pin Wijzigen
te gaan en druk op o Select.
3 Oude PIN: wordt weergegeven.
Voer de huidige PIN-code in en
druk op o OK.
• De ingevoerde PIN-code wordt
weergegeven als sterretjes (*) op
het display.
• Indien u een onjuist PIN-nummer
invoert, hoort u een fouttoon en
wordt “PIN Fout!” weergegeven.
U wordt dan gevraagd om de
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huidige PIN nogmaals in te
voeren.
4 Nieuwe PIN: wordt weergegeven.
Voer de nieuwe PIN in en druk op
o OK.
5 Bevestig PIN: wordt
weergegeven. Toets de nieuwe PINcode opnieuw in en druk op o
OK ter bevestiging van de PINwijziging.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt
Opgeslagen! weergegeven en
het display keert terug naar het
Geavanc.Inst menu.
Tip
Als u uw PIN-code vergeten bent, moet
de telefoon worden teruggezet naar de
fabrieksinstellingen. Voor meer details,
zie hoofdstuk 7.8 - “Telefoon resetten.”

7.6
Aanmelden
Als u een extra handset wilt aanmelden
of per ongeluk de handset van uw
telefoon heeft afgemeld en deze opnieuw
wilt aanmelden, volg dan de procedure
zoals hieronder beschreven. Dit is de
procedure van het aanmelden van
Twist619 handsets. De procedures
kunnen verschillen per type handset. Zie
in dat geval de aanwijzingen van de
betreffende fabrikant. Extra handsets
moeten bij het basisstation aangemeld
worden voordat ze kunnen worden
gebruikt. Er kunnen maximaal 5 handsets
worden aangemeld bij een basisstation.
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De PIN-code is vereist voor het aan- of
afmelden van handsets.
Opmerking
De standaardinstelling van de PIN-code is
0000.
1 Druk op het basisstation de atoets in en houd deze 3 seconden
ingedrukt. Een biep geeft aan dat het
basisstation gereed is voor
aanmelden.
Opmerking
Als binnen 90 seconden geen toetsen
meer worden ingedrukt op de handset,
wordt de aanmeldingsprocedure
afgebroken. Als dit gebeurt, herhaal dan
stap 1.
2 Druk op de handset op m, ga met
n naar Geavanc.Inst en druk op
o Select.
3 Druk op n om naar Aanmelden
te gaan en druk op o Select.
4 Toets de PIN-code in zodra daarom
wordt gevraagd en druk op o OK
ter bevestiging.
Aanmelden… verschijnt op de
display.
• Als het aanmelden correct is
verlopen, wordt een
bevestigingstoon gegeven; de
handsets worden automatisch
genummerd door het
basisstation (nummers 1 t/m 5).
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Aanmelden… verschijnt op de
display.
• Als het aanmelden correct is
verlopen, wordt een
bevestigingstoon gegeven; de
handsets worden automatisch
genummerd door het
basisstation (nummers 1 t/m 5).
Opmerking
De eenvoudige aanmelding is alleen
mogelijk als de PIN niet is gewijzigd en
nog steeds de standaard PIN 0000 is.

7.7
Afmelden
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar Geavanc.Inst
en druk op o Select.
2 Druk op n om naar Afmelden te
stappen en druk op o Select.
3 Toets de PIN-code in zodra daarom
wordt gevraagd en druk op o OK
ter bevestiging.
4 Druk op n om de handset af te
melden en druk op o Select ter
bevestiging. Druk op o OK om te
bevestigen.
• Als het afmelden correct is
verlopen, wordt een
bevestigingstoon gegeven.
Opmerking
U kunt alleen een Twist619 handset
gebruiken om een handset af te melden
die niet tot de Twist619 serie behoort.

7.6.1 Eenvoudig aanmelden
1 Plaats de niet aangemelde handset
op het basisistation om de
aanmelding automatisch te starten.

Geavanceerde instellingen
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7.8
Telefoon resetten
Met deze functie kunt u uw telefoon
terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
(zie 7.11 “Standaardinstellingen”)
Waarschuwing
Bij het resetten van de telefoon worden
alle persoonlijke instellingen, de bellijst
en de voorkiesnummers gewist en wordt
het toestel teruggezet naar de
fabrieksinstellingen. Na het resetten blijft
uw Telefoonboek ongewijzigd.
Opmerking
Uw telefoon moet waarschijnlijk
opnieuw worden ingesteld.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar Geavanc.Inst
en druk op o Select.
2 Druk op n om naar Resetten te
gaan en druk op o Select.
3 Resetten? verschijnt op de display.
Druk op o OK om te bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt.
• Het toestel wordt teruggezet
naar de fabrieksinstellingen. (Zie
paragraaf 7.11 hieronder.)

7.9
Flash-tijd wijzigen
Flash-tijd is de gecalibreerde lijnopening
nadat u op de t-toets heeft gedrukt.
Deze kan kort of lang zijn.
De standaardwaarde voor de flash-tijd
die is ingesteld in de handset is aangepast
aan Belgacom en hoeft dan ook
normaliter niet te worden gewijzigd.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar
Geavanc.Inst en druk op o
Select.
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Druk op n om naar Flashtijd te
gaan en druk op o Select.
3 Druk op n om Kort of Lang te
kiezen en druk op o Select ter
bevestiging.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
Geavanc.Inst-menu
weergegeven.
Opmerking
Het geschiktheid van uw Twist619 kan
niet worden gegarandeerd voor alle
telefooncentrales.
2

7.10

Eerste beltoondetectie
instellen
Via eerste beltoondetectie kan de
telefoon gaan rinkelen zodra het eerste
belsignaal binnenkomt. Geadviseerd
wordt om eerste beltoondetectie Uit te
kiezen indien u zich abonneert op
Nummerherkenning. (Bij gebruik van
gepersonaliseerde
Telefoonboekmelodieën voorkomt dit
dat een normale beltoon te horen is
voordat een gepersonaliseerde melodie
wordt weergegeven.) Indien u zich niet
abonneert op Nummerherkenning,
wordt geadviseerd eerst beltoondetectie
Aan in te stellen. (zie paragraaf 5.6.4.)
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar
Geavanc.Inst en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar 1Ste
Beltoon te stappen en druk op o
Select.
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Druk op n om Aan of Uit te
kiezen en druk op o Select ter
bevestiging.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
Geavanc.Inst-menu
weergegeven.
Opmerking
De standaard instelling voor de 1Ste
Beltoondetectie hangt van het land af. In
landen waar de standaard instelling Aan
is, schakelt de instelling automatisch naar
Uit indien u een oproep ontvangt met
nummerherkenning. Dit gebeurt alleen
als u de instelling niet eerst handmatig
wijzigt. (Dit wijzigt niet automatisch als u
eerst de 1Ste beltoon een keer
handmatig wijzigt).

3
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7.11 Standaardinstellingen
Parameter Standaardwaarde
Beltoon
Niveau 3
Volume
Beltoon
Ring 1
Luidspreker Niveau 3
volume
Luidspreker Niveau 3
volume
Toetstoon
Aan
Achtergrond Achtergrond 1
Kleurkeuze Kleurkeuze 1
Display
Niveau 3
contrast
Verlichting
20 S
Automatisch Aan
ophangen
Handset
Belgacom
Naam
Tijd/datum
00:00 01/01/2008
Alarm
Uit
instellen
Alarmmelodie Bell 2
PIN-code
0000
Gesprek
Uit
Blokkering
Gesprek
Gewist
Blokkerings
nummer
XHD Geluid Aan
Snelkiezen
Uit
Snelkies
Gewist
nummer
TelefoonHet Telefoonboek blijft
boekgeheugen ongewijzigd bij een reset
RedialGewist
geheugen
CLIGewist
geheugen
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Parameter
Auto
Conferentie

Standaardwaarde
Uit

8

Netwerkdiensten

De netwerkdienstfuncties zorgen voor
een handige manier om toegang te
krijgen tot bepaalde
netwerkproviderdiensten. Aanmeldingen
zijn vereist om van deze diensten te
kunnen profiteren. Neem contact op met
Belgacom voor meer details.
Opmerking
De Onvoorwaardelijke
Doorschakeling,
Onvoorwaardelijke Doorschakeling
bij in gesprek en Doorschakeling bij
Geen Antwoord functies vereisen een
activeringscode (prefix en suffix) en een
desactivatiecode. U krijgt deze codes van
uw service provider.

8.1

Onvoorwaardelijke
doorschakeling
U kunt Onv. Doorsch gebruiken om
inkomende oproepen door te schakelen
naar een ander nummer. Dit kan handig
zijn als u wilt dat oproepen 's nachts of
tijdens het reizen worden
doorgeschakeld. U kunt Onv. Doorsch
als volgt activeren of desactiveren:
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar
Netwerkdienst, en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Onv.
Doorsch te gaan en druk op o
Select.
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4

5

Om Onv. Doorsch te activeren,
stapt u naar n om te Activeren
en drukt u op o Select. Om
Onv. Doorsch te desactiveren,
stapt u naar Uitschakelen en
drukt u op o Select.
Als u Activeren selecteert, wordt
u gevraagd om het nummer voor
doorschakelen in te voeren. Toets
het nummer (max. 24 cijfers) in en
druk op o OK.
De doorschakelcodes en het
nummer worden gebeld. Druk op
h om terug te keren naar de
stand-by modus.

8.1.1 Wijzig de Onv. Doorsch.
Activeringscodes
Er zijn twee delen aan de Onv. Doorsch.
activeringscode - een prefix en een suffix.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar
Netwerkdienst, en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Onv.
Doorsch te stappen en druk op
o Select.
3 Druk op n om naar Wijzig.
Code te stappen en druk op o
Select.
4 Druk op n om naar Activeren te
stappen en druk op o Select.
5 U bent nu in het Activeren
scherm. Druk op n om naar
Prefix of Nakiezen te gaan en
druk dan op o Select.
6 U wordt gevraagd om een prefix/
suffixcode in te voeren. Toets het
Netwerkdiensten

nummer (max. 14 cijfers) in en druk
op o OK.
• U hoort een bevestigingstoon en
het display keert terug naar het
Activeren scherm.
Opmerking
Druk op c Wissen om het laatst
ingevoerde cijfer of teken te wissen.
Druk lang op c Wissen om de gehele
invoer te wissen.
7 Herhaal vanaf stap 5 tot u klaar bent
met het invoeren van de prefix- en
suffixcodes.

8.1.2 Wijzig de Onv. Doorsch.
Deactiveringscode
U moet deze desactiveringscode van uw
service provider krijgen.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar Netw.
Services, en druk op o Select.
2 Druk op n om naar Onv.
Doorsch. te stappen en druk op
o Select.
3 Druk op n om naar Code
Wijzigen te stappen en druk op
o Select.
4 Druk op n om naar
Desactiveren te stappen en druk
op o Select.
5 Toets de desactiveringscode
(max. 14 cijfers) in en druk op o
OK.
• U hoort een bevestigingstoon en
het display keert terug naar het
Onv. Doorsch. scherm.
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Opmerking
Druk op c Wissen om het laatst
ingevoerde cijfer of teken te wissen.
Druk lang op c Wissen om de gehele
invoer te wissen.

8.2
Onv. Doorsch bij in gesprek
Deze functie schakelt inkomende
oproepen naar een ander nummer als
het toestel in gesprek is. U kunt Onv.
Doorsch bij in gesprek als volgt activeren
of desactiveren:
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar
Netwerkdienst, en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Doors.
Bezet te stappen en druk op o
Select.
3 Om Doors. Bezet te activeren,
gaat u naar n om te Activeren en
drukt u op o Select. Om
Doors. Bezet te desactiveren,
stapt u naar om te Uitschakelen
en drukt u op o Select.
4 Als u Activeren selecteert, wordt
u gevraagd om het nummer voor
doorschakelen in te voeren bij in
gesprek. Toets het nummer (max.
24 cijfers) in en druk op o OK.
5 De doorschakelcodes bij in gesprek
en het nummer worden gebeld.
Druk op h om terug te keren
naar de stand-by modus.
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8.2.1 Wijzig de Onv. Doorsch bij in
gesprek Activeringscodes
Er zijn twee delen aan de Onv. Doorsch
bij in gesprek activeringscode - een prefix
en een suffix.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar
Netwerkdienst, en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Doors.
Bezet te gaan en druk op o
Select.
3 Druk op n om naar Wijzig.
Code te gaan en druk op o
Select.
4 Druk op n om naar Activeren te
stappen en druk op o Select.
5 U bent nu in het Activeren
scherm. Druk op n om naar
Prefix of Nakiezen te gaan en
druk dan op o Select.
6 U wordt gevraagd om een prefix/
suffixcode in te voeren. Toets het
nummer (max. 14 cijfers) in en druk
op o OK.
• U hoort een bevestigingstoon en
het display keert terug naar het
Activeren scherm.
Opmerking
Druk op c Wissen om het laatst
ingevoerde cijfer of teken te wissen.
Druk lang op c Wissen om de gehele
invoer te wissen.
7 Herhaal vanaf stap 5 tot u klaar bent
met het invoeren van de prefix- en
suffixcodes.
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8.2.2 Wijzig de Onv. Doorsch bij in
gesprek Desactiveringscode
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar
Netwerkdienst, en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Doors.
Bezet te gaan en druk op o
Select.
3 Druk op n om naar Wijzig.
Code te gaan en druk op o
Select.
4 Druk op n om naar
Desactivering te stappen en druk
op o Select.
5 Toets de desactiveringscode (max.
14 cijfers) in en druk op o OK.
• U hoort een bevestigingstoon en
het display keert terug naar het
Doors. Bezet scherm.
Opmerking
Druk op c Wissen om het laatst
ingevoerde cijfer of teken te wissen.
Druk lang op c Wissen om de gehele
invoer te wissen.

8.3

Onv. Doorsch bij niet
beantwoord
Deze functie schakelt onbeantwoorde
oproepen door naar een ander nummer.
U kunt Onv. Doorsch bij geen antwoord
als volgt activeren of deactiveren:
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar
Netwerkdienst, en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Doors. Gn.
Ant te gaan en druk op o
Select.
3 Om Doors. Gn. Ant te activeren,
stapt u naar n om te Activeren
en drukt u op o Selecteren.
Om Doors. Gn. Ant te
desactiveren, stapt u naar
Uitschakelen en drukt u op o
Select.
4 Als u Activeren selecteert, wordt
u gevraagd om het nummer voor
doorschakelen in te voeren bij geen
antwoord. Toets het nummer (max.
24 cijfers) in en druk op o OK.
5 De doorschakelcodes bij geen
antwoord en het nummer worden
gebeld. Druk op h om terug te
keren naar de stand-by modus.

8.3.1 Wijzig de Onv. Doorsch bij
geen antwoord
Activeringscodes
Er zijn twee delen aan de Onv. Doorsch
bij geen antwoord activeringscode - een
prefix en een suffix.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar
Netwerkdiensten
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Netwerkdienst, en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Doors. Gn.
Ant te gaan en druk op o
Select.
3 Druk op n om naar Wijzig.
Code te gaan en druk op o
Select.
4 Druk op n om naar Activeren te
gaan en druk op o Select.
5 U bent nu in het Activeren
scherm. Druk op n om naar
Prefix of Nakiezen te gaan en
druk dan op o Select.
6 U wordt gevraagd om een prefix/
suffixcode in te voeren. Toets het
nummer (max. 14 cijfers) in en druk
op o OK.
• U hoort een bevestigingstoon en
het display keert terug naar het
Activeren scherm.
Opmerking
Druk op c Wissen om het laatst
ingevoerde cijfer of teken te wissen.
Druk lang op c Wissen om de gehele
invoer te wissen.
7 Herhaal vanaf stap 5 tot u klaar bent
met het invoeren van de prefix- en
suffixcodes.

8.3.2 Wijzig de Onv. Doorsch bij
geen antwoord
Desactiveringscode
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar
Netwerkdienst, en druk op o
Select.
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Druk op n om naar Doors. Gn.
Ant te stappen en druk op o
Select.
3 Druk op n om naar Wijzig.
Code te stappen en druk op o
Select.
4 Druk op n om naar Deactivering
te stappen en druk op o Select.
5 Toets de desactiveringscode (max.
14 cijfers) in en druk op o OK.
• U hoort een bevestigingstoon en
het display keert terug naar het
Doors. Gn. Ant scherm.
Opmerking
Druk op c Wissen om het laatst
ingevoerde cijfer of teken te wissen.
Druk lang op c Wissen om de gehele
invoer te wissen.
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8.4
Phonemail
Gebruik deze functie om naar de
voicemailaccount te gaan.

8.4.1 Telefoonmail openen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar
Netwerkdienst, en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Voicemail te
gaan en druk op o Select.
3 U bent nu in het Voicemail menu
en Oproepen is opgelicht. Druk op
o Select om contact te maken
met het voicemail accountnummer.

Netwerkdiensten

8.4.2 Het voicemailnummer
instellen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar
Netwerkdienst, en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Voicemail te
gaan en druk op o Select.
3 Druk op n om naar Instellingen
te gaan en druk op o Select.
4 Toets het voicemailnummer (max.
14 cijfers) in en druk op o OK.
• U hoort een bevestigingstoon en
het display keert terug naar het
Voicemail scherm.

8.5
Ringback
Met deze functie kunt u informatie
krijgen over wie u als laatste heeft
gebeld.

8.5.1 Toegang tot Ringback
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar
Netwerkdienst, en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Ringback te
stappen en druk op o Select.
3 U bent nu in het Ringback menu
en Ringback is opgelicht. Druk op
o Select om contact te maken
met het voorafgeprogrammeerde
nummer (1919).

Netwerkdiensten

8.5.2 Stel het Ringback
servicenummer in
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar
Netwerkdienst, en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Ringback te
gaan en druk op o Select.
3 Druk op n om naar Instellingen
te stappen en druk op o Select.
4 Toets het oproep terughalen
servicenummer (max. 14 cijfers) in
en druk op o OK.
• U hoort een bevestigingstoon en
het display keert terug naar het
Ringback scherm.

8.6
Terugbellen annuleren
Als u een lijn in gesprek belt, vragen
sommige operators u om een toets in te
drukken om een terugbeloptie in te
schakelen. Door het activeren van een
terugbeloptie, krijgt u een oproep van het
netwerk zodra het toestel van de beller
vrij is. Als u op deze oproep reageert zal
het netwerk u automatisch
doorverbinden met die beller. Uw
antwoordapparaat zal deze oproep niet
beantwoorden en uw Bellijst zal deze
oproep ook niet opslaan. De Terugbellen
annuleren functie desactiveert de
terugbelfunctie als u deze heeft
geactiveerd.
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8.6.1 Het terugbellen annuleren
nummer bellen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar
Netwerkdienst, en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Ringbk. Uits.
te stappen en druk op o Select.
3 U bent nu in het Ringbk Uits.
menu en Oproepen is opgelicht.
Druk op o Select om contact te
maken met het Terugbellen
annuleren nummer.

8.6.2 Het terugbellen annuleren
nummer instellen
Vraag uw serviceprovider om het
terugbellen annuleren nummer.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar
Netwerkdienst, en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Ringbk. Uits.
te gaan en druk op o Select.
3 Druk op n om naar Instellingen
te stappen en druk op o Select.
4 Toets het terugbellen annuleren
nummer (max. 14 cijfers) in en druk
op o OK.
• U hoort een bevestigingstoon en
de display keert terug naar het
Ringbk Uits. scherm.
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9

Short Message
Service (SMS)

SMS betekent Short Message Service
(korte berichten dienst). Om van deze
dient te kunnen gebruik maken moet u
zich aanmelden voor
Nummerherkenning (CLI) en SMSservice bij uw netwerkprovider. SMSberichten kunnen worden uitgewisseld
met een telefoon (mobiele of geschikte
vaste lijn), op voorwaarde dat de
ontvanger ook is aangemeld bij een CLI
en SMS-dienst. De fabrieksinstellingen op
uw handset komen overeen met de
nationale hoofdoperator. Indien u SMSberichten via een andere provider wilt
versturen of ontvangen, moet u de
bijbehorende nummers instellen (zie
paragraaf 9.4.2).
Uw handset kan tot 50 SMS-berichten
opslaan en de maximale lengte van elk
bericht is 160 tekens.
Opmerking
Zie 5.3 tekst of nummerinvoer voor
tekens die bruikbaar zijn bij SMS.

Short Message Service (SMS)

9.1
Een SMS schrijven en sturen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar SMS en druk
op o Select.
2 Schrijf SMS wordt in het display
geselecteerd. Druk op o Select.
3 Het Schrijf SMS scherm wordt
weergegeven. Toets het bericht
(max. 160 tekens) in en druk op
o OK.
4 De display toont Verzend Naar:,
en vraagt u een nummer in te
voeren waar u het bericht naar wilt
verzenden.
5 U kunt het nummer direct invoeren.
Of
Druk op o Menu en daarna op
o Select om het Telefoonboek
te openen. Ga naar n naar de
contactpersoon in het
Telefoonboek en druk op o
Select.
Opmerking
Druk op c Wissen om het laatst
ingevoerde cijfer of teken te wissen.
Druk lang op c Wissen om de gehele
invoer te wissen en ga naar het
Telefoonboek om een ander nummer te
selecteren.
6 Druk op o OK.
• Op dit punt kan u gevraagd
worden om een boxnummer in
te voeren. (Dit is
landsafhankelijk) Indien ja, voer
dan het boxnummer in en druk
op o OK. (Zie de opmerking
hieronder).
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Op dit punt heeft u de mogelijkheid
om het bericht te versturen of het
op te slaan als concept.
Om een bericht te versturen:
Druk op o Select.
Om een concept op te slaan: Ga
naar d voor Ontwerp Bew. en
druk op o Select.
• Indien het bericht succesvol is
verzonden, verschijnt, “SMS
Verzonden!” in het display en
keert de handset terug naar de
stand-by modus.
• Indien het bericht niet is
verzonden, verschijnt “SMS
Niet Verz!” op het display. Het
bericht wordt opgeslagen als
concept en de handset keert
terug naar de stand-by modus.
Opmerking
Het doel van het
bestemmingsboxnummer is om ervoor
te zorgen dat de SMS goed wordt
ontvangen op de bestemmingstelefoon.
Het standaard boxnummer is
programmeerbaar en u kunt het wijzigen
in het SMS instellingenmenu onder “SMS”
➝ “Sms Instel.” ➝ “SMS Ontvangst” ➝
“Box Nr. Wijz.”.

9.2
Inbox
De Inbox is waar u uw SMS-berichten
leest. Met een submenu kunt u berichten
Beantwoorden, Doorsturen ,
Nummer Opslaan, Wissen en Alles
Wissen.
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9.2.1 SMS-berichten lezen (Inbox
controleren)
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar SMS en druk
op o Select.
2 Druk op n om naar Inbox te
stappen en druk op o Select om
de SMS Inbox te openen.
3 Gebruik n om door de
verschillende berichten te gaan.
• Als een bericht van iemand uit
uw telefoonboek afkomstig is,
wordt de
Telefoonboekinformatie
weergegeven.
4 Druk op o Bekijk om een SMSbericht te openen.
• Als u klaar bent met het lezen
van een bericht, drukt u op c
Terug om terug te keren naar
de SMS Inbox.
Opmerking
Indien de Inbox leeg is, verschijnt het
bericht “Geen Bericht” gedurende 2
seconden in de display en keert de
handset terug naar de stand-by modus.

9.2.2 Een SMS-bericht
beantwoorden
1 Open een SMS-bericht. (Zie 9.2.1
hierboven.)
2 Druk op o Optie om het Inbox
submenu te openen.
Beantwoorden licht op, druk op
o Select.
3 Het Schrijf SMS scherm wordt
weergegeven. Voer uw bericht in.
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Daarna is de procedure gelijk aan de
normale procedure voor het
schrijven van een SMS-bericht. (Zie
9.1 hierboven.)

9.2.3 Een SMS-bericht doorsturen
1 Open een SMS-bericht. (Zie 9.2.1
hierboven.)
2 Druk op o Optie om het Inbox
submenu te openen, ga dan naar n
voor Doorsturen en druk dan op
o Select.
3 Het Schrijf SMS scherm wordt
weergegeven bij het bericht dat u
doorstuurt. U kunt het bericht op
elk mogelijk moment aanpassen.
4 Als u klaar bent met het bewerken
van het bericht, drukt u op o
OK.
5 Het display toont Verzend Naar:,
en vraagt u een nummer in te
voeren waar u het bericht naar wilt
verzenden.
Daarna is de procedure gelijk aan de
normale procedure voor het
schrijven van een SMS-bericht. (Zie
9.1 hierboven.)

9.2.4 Nummer van een SMSbericht opslaan
Dit slaat het nummer van de afzender
van de SMS op in uw Telefoonboek.
1 Open een SMS-bericht. (Zie 9.2.1
hierboven.)
2 Druk op o Optie om het Inbox
submenu te openen, ga dan naar n

Short Message Service (SMS)
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voor Nummer Opslaan en druk
dan op o Select.
Naam Invoeren wordt
weergegeven. Toets de gewenste
naam in (max. 14 karakters) en druk
op o OK.
Voer Nummer In wordt
weergegeven. Het nummer van het
bericht dat u ontving is al ingevoerd.
U kunt het bewerken voordat u het
opslaat. Druk op o OK als u klaar
bent.
• Opgeslagen! wordt gedurende
2 seconden weergegeven en het
display gaat terug naar de SMS
Inbox.

9.2.5 Een SMS-bericht wissen
1 Open een SMS-bericht. (Zie 9.2.1
hierboven.)
2 Druk op o Optie om het Inbox
submenu te openen, ga dan naar n
voor Wissen en druk dan op o
Select.
3 Wissen? wordt weergegeven.
Druk op o OK om het bericht te
wissen. (Druk op c Terug om
terug te keren naar het SMSsubmenu.)
• Gewist! wordt gedurende 2
seconden weergegeven en de
display gaat terug naar de SMS
Inbox.

9.2.6 Alle SMS-berichten wissen
1 Open een SMS-bericht. (Zie 9.2.1
hierboven.)
Short Message Service (SMS)
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Druk op o Optie om het Inbox
submenu te openen, ga dan naar n
voor Alles Wissen en druk dan op
o Select.
Alles Wissen? wordt
weergegeven. Druk op o OK om
alle SMS-berichten te wissen. (Druk
op c Terug om terug te keren
naar het SMS-submenu.)
• Wacht… wordt een moment
weergegeven en daarna kort
Gewist! en de display keert
terug naar het SMS menu.

9.3
Ontwerpen
In de Ontwerpen box kunt u uw SMSberichten opslaan.

9.3.1 Open een ontwerp
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar SMS en druk
op o Select.
2 Druk op n om naar Ontwerpen
te stappen en druk op o Select
om de Ontwerpen box te openen.
3 Gebruik n om door de
verschillende ontwerpberichten te
stappen.
• Als een bericht van iemand uit
uw telefoonboek afkomstig is,
wordt de
Telefoonboekinformatie
weergegeven.
4 Druk op o Bekijk om een SMSbericht te openen.
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• Als u klaar bent, drukt u op c
Terug om terug te keren naar
de ontwerpen box.
Opmerking
Indien de ontwerpen box leeg is,
verschijnt het bericht “Geen Bericht”
gedurende 2 seconden in het display en
keert de handset terug naar de stand-by
modus.

9.3.2 Een ontwerp versturen
1 Open een ontwerpbericht. (Zie
9.3.1 hierboven.)
2 Druk op o Optie om het
ontwerpen submenu te openen.
Verzenden iwordt opgelicht; druk
op o Select.
3 Het display toont Verzend Naar:,
en vraagt u een nummer in te
voeren waar u het bericht naar wilt
verzenden.
Daarna is de procedure gelijk aan de
normale procedure voor het
verzenden van een SMS-bericht.
(Zie 9.1 hierboven.)

9.3.3 Een ontwerp bewerken
1 Open een ontwerpbericht. (Zie
9.3.1 hierboven.)
2 Druk op o Optie om het
Ontwerpen submenu te openen, ga
dan naar n voor Bewerken en
druk dan op o Select.
3 Het Schrijf SMS scherm wordt
weergegeven bij het ontwerpbericht
dat u doorstuurt.
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Als u klaar bent met het bewerken
van het bericht, drukt u op o
OK.
Daarna is de procedure gelijk aan de
normale procedure voor het
verzenden van een SMS-bericht.
(Zie 9.1 hierboven.)

9.3.4 Een ontwerp wissen
1 Open een ontwerpbericht. (Zie
9.3.1 hierboven.)
2 Druk op o Optie om het
Ontwerpen submenu te openen, ga
dan naar n voor Wissen en druk
dan op o Select.
3 Wissen? wordt weergegeven.
Druk op o OK om het bericht te
wissen. (Druk op c Terug om
terug te keren naar het ontwerpensubmenu.)
• Gewist! wordt gedurende 2
seconden weergegeven en de
display gaat terug naar de SMS
Inbox.

9.3.5 Alle ontwerpen wissen
1 Open een ontwerpbericht. (Zie
9.3.1 hierboven.)
2 Druk op o Optie om het
Ontwerpen submenu te openen, ga
dan naar n voor Alles Wissen en
druk dan op o Select.
3 Alles Wissen? wordt
weergegeven. Druk op o OK om
alle ontwerpberichten te wissen.
(Druk op c Terug om terug te
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keren naar het ontwerpensubmenu.)
• Wacht… wordt een moment
weergegeven en daarna kort
Gewist! en de display keert
terug naar het SMS menu.

9.4

SMS-instellingen

9.4.1 SMS Ontvangst
Gebruik dit menu om de SMS ontvangst
op AAN (de standaard) of UIT te zetten.
Gebruik het ook om het SMS box
nummer te wijzigen (landsafhankelijk).

9.4.1.1
1

2

3

Zet SMS Ontvangst AAN/
UIT
Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar SMS en druk
op o Select.
Ga met n naar SMS Instel. en
druk op o Select; druk opnieuw
op o Select om het menu SMS
Ontvangst te openen.
Druk op n om Aan of Uit te
kiezen en druk op o Select.
• U hoort een bevestigingstoon en
de display keert terug naar het
SMS Instel. menu.

9.4.1.2

1

Wijzig het SMS
Boxnummer
(Landsafhankelijk)
Volg stappen 1 en 2 hierboven.
Druk dan op n om naar Box Nr.
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Wijz. te stappen en druk op o
Select.
Bewerk het boxnummer en druk op
o OK.
• U hoort een bevestigingstoon en
het display keert terug naar het
SMS Instel. menu.

9.4.2 SMS Center
Gebruik dit menu om inkomende en
uitgaande nummers tot 3 SMS-centers in
te stellen.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
toets m, stap met n naar SMS
en druk op o Select.
2 Druk op n om naar Instellingen
te stappen en druk op o Select.
Druk op n om naar SMS Center
te stappen en druk op o Select.
3 Ga naar n om SMS Center1,
SMS Center 2, of SMS Center 3
te selecteren en druk dan op o
Select.
4 Ga naar n om Uit. Nummer of
Inkom. Nummer te selecteren en
druk op o Select.
5 Voer het nummer in en druk op
o OK.
• U hoort een bevestigingstoon en
het display keert terug naar het
voorgaande scherm zodat u een
ander nummer kunt invoeren.
• Als u klaar bent met het
invoeren van inkomende en
uitgaande nummers, drukt u op
c Terug om terug te keren
naar het SMS Center menu.
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9.4.3 Stand. Instel
Gebruik dit menu om het Standaard SMS
center te selecteren.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar SMS en druk
op o Select.
2 Druk op n om naar Sms Instel.
te gaan en druk op o Select.
Druk op n om naar Stand. Instel
te gaan en druk op o Select.
3 Ga naar n om SMS Center 1,
SMS Center 2, of SMS Center 3
te selecteren en druk dan op o
Select.
• U hoort een bevestigingstoon en
het display keert terug naar het
SMS Instel. menu.
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10 Antwoordapparaat
(TAM)
Uw telefoon beschikt over een
antwoordapparaat dat, indien
ingeschakeld, berichten opneemt als u
afwezig bent. Het antwoordapparaat kan
maximaal 59 berichten opnemen. De
max. opnametijd is 3 minuten per bericht
of 30 minuten voor alle berichten. De
max. lengte van een meldtekst is 1
minuut. U kunt de bedieningstoetsen op
het basisstation gebruiken voor de
basisfuncties van het antwoordapparaat,
zoals beluisteren van berichten, wissen
van berichten en aanpassen van het
volume van het basisstation. Zie
“Overzicht van het basisstation”
(paragraaf 2.4) voor een beschrijving van
de functies van elk van de
bedieningstoetsen op het basisstation. U
kunt ook het antwoordapparaat-menu
gebruiken op de handset om naar de
verschillende functies van het
antwoordapparaat te gaan. Deze
procedures worden hieronder
beschreven. Verder is er een menu via
welk u de verschillende opties van het
antwoordapparaat kunt instellen.
Het antwoordapparaat staat standaard
AAN. Druk op e op het basisstation
om het antwoordapparaat in resp. uit te
schakelen. U kunt het antwoordapparaat
ook in- en uitschakelen via uw handset
(zie paragraaf 10.6.2).
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10.1

Berichten beluisteren

10.1.1 Berichten beluisteren via de
handset
De berichtteller van het
antwoordapparaat knippert als er nieuwe
berichten zijn en geeft het aantal nieuwe
berichten weer. Het eerst
binnengekomen bericht wordt als eerste
weergegeven via de luidspreker. Zodra
alle nieuwe berichten zijn weergegeven,
stopt het antwoordapparaat en knippert
de berichtenteller niet meer.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, ga met n naar Antwoord
App. en druk op o Select.
2 Afspel is opgelicht. Druk op o
Select om de weergave van nieuwe
berichten te starten.
• Op de handset verschijnt Nieuw
alsmede het aantal nieuwe
berichten in het formaat 01/04,
waarbij 01 het nummer is van
het bericht dat op dat moment
wordt weergegeven en 04 het
totaal aantal nieuwe berichten.
• Als er geen nieuwe berichten
zijn, wordt op het display van de
handset het aantal oude
berichten weergegeven in
hetzelfde formaat (echter:
‘Nieuw’ wordt nu niet
weergegeven), terwijl de oude
berichten worden weergegeven.
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10.1.2 Beschikbare functies tijdens
weergave
Tijdens weergave zijn de volgende
functies beschikbaar door op o Menu
te drukken. Druk op n om tussen de
functies te stappen en druk op o
Select ter bevestiging.
Herhalen
Huidig bericht herhalen
Volgende
Volgend bericht
beluisteren.
Vorige
Vorig bericht
beluisteren.
Wissen
Bericht dat wordt
weergegeven wissen.

10.2

Alle berichten wissen
Waarschuwing
Gewiste berichten kunnen niet worden
teruggehaald.
Opmerking
Nog niet gelezen berichten kunnen niet
worden gewist.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
toets m, stap met n naar
Antwoord App. en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Alles Wissen
te stappen en druk op o Select.
3 Alles Wissen? verschijnt op het
display. Druk op o OK om het
wissen van alle berichten te
bevestigen.
• Wacht… wordt een moment
weergegeven als de berichten
worden gewist; dan Gewist
gedurende 2 seconden en het
display keert terug naar het
Antwoord App. menu.
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Ga naar n om Beluisteren, Rec.
Bericht, of Wissen te selecteren
en druk op o Select.
• Als Beluisteren wordt
geselecteerd, wordt de actuele
meldtekst weergegeven.
• Als Rec. Bericht wordt
geselecteerd, hoort u een
bieptoon en start de handset
automatisch met de opname van
een bericht.
• Als Wissen wordt geselecteerd
en reeds een meldtekst
beschikbaar is, dan verschijnt
Gewist. De vooraf ingestelde
meldtekst wordt automatisch
geïnstalleerd.

10.3

Antwoordapparaat Aan/Uit
zetten
Ga als volgt te werk om het
antwoordapparaat aan en uit zetten via
de handset.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
toets m, ga met n naar
Antwoord App. en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Antw. Aan/
Uit te gaan en druk op o Select.
3 Druk op n om Aan of Uit te
kiezen en druk op o Select.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
Antwoord App.-menu
weergegeven.

4

10.4

10.5 Antwoordmodus instellen
Er zijn 2 antwoordmodi beschikbaar:
Alleen beantwoorden en Beantw. &Opn.
Standaard staat het apparaat op
Beantwoorden & Opnemen, waarbij de
beller in de gelegenheid wordt gesteld
een bericht achter te laten op het
antwoordapparaat. Dit kan worden
gewijzigd naar Alleen beantwoorden,
waarbij de beller geen bericht achter kan
laten op het antwoordapparaat.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
toets m, ga met n naar
Antwoord App. en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Antw.
Modus te stappen en druk op o
Select.

Een meldtekst weergeven,
opnemen of wissen
U kunt een eigen meldtekst opnemen die
zal worden weergegeven zodra het
antwoordapparaat een inkomend
gesprek aanneemt.
Opmerking
De max. lengte van een meldtekst is 1
minuut.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
toets m, ga met n naar
Antwoord App. en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Meldt Opn
te gaan en druk op o Select.
3 Druk op n om naar Antw &
Opnem. of Alleen Antw. te
stappen en druk op o Select.
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Druk op n om naar Antw &
Opnem. of Alleen Antw. te gaan
en druk op o Select.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
Antwoord App.-menu
weergegeven.
Opmerking
Afhankelijk van de gekozen
antwoordmodus wordt de betreffende
meldtekst eenmaal weergegeven zodra
het apparaat een inkomend gesprek
beantwoordt.
Tip
U kunt het antwoordapparaat instellen
op het weergeven van een eigen
meldtekst. Zie 10.4 hierboven.
3

10.6

Instellingen antwoordapparaat

10.6.1 Beltoon Vertraging
Dit is het aantal beltonen dat te horen is
voordat het antwoordapparaat inschakelt
en de meldtekst weergeeft. U kunt het
antwoordapparaat instellen om uw
meldtekst na 3 tot 8 beltonen weer te
geven; ook kunt u kiezen voor de
“Economie”-optie. De standaard beltoon
vertraging is Economie.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
toets m, ga met n naar
Antwoord App. en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Instellingen
te gaan en druk op o Select.
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Belt. Vertra. is opgelicht. Druk op
o Select, en ga naar n om 3 tot
8 of Economie te selecteren.
4 Druk op o Select om te
bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
Instellingen-menu
weergegeven.
Opmerking
Als Economie wordt geselecteerd,
hangt de beltoon vertraging af waarna
wordt opgenomen af van de actuele
bedrijfsstatus van het apparaat.
• Als er nieuwe berichten op het
antwoordapparaat staan, zal worden
opgenomen na 2 beltonen.
• Als er geen nieuwe berichten op het
antwoordapparaat staan, zal worden
opgenomen na 4 beltonen.
• Dus als u wilt controleren of er
berichten zijn zonder telefoonkosten
te moeten betalen, kunt u ophangen
na de 3e beltoon.

10.6.2 Toegang op afstand
U kunt de berichten op uw
antwoordapparaat controleren door te
bellen vanaf een buitenlijn en de
afstandsbedieningscode * in te voeren.
Het toetsenbord van de telefoon via
welke u belt, functioneert dan op
dezelfde manier als de toetsen op uw
antwoordapparaat.
Opmerking
Deze functie is standaard uitgeschakeld.
* De toegangscode (dezelfde als uw PINcode) voorkomt dat onbevoegden
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toegang hebben tot uw
antwoordapparaat.

10.6.2.1 Toegang op afstand
activeren/desactiveren
1 Druk vanuit de stand-by modus op
toets m, ga met n naar
Antwoord App. en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Instellingen
te gaan en druk op o Select.
Druk op n om naar Afstandbedi.
te stappen en druk op o Select.
3 Druk op n om naar Activeren of
Uitschakelen te gaan en druk op
o Select.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het scherm wordt weer het
Instellingen-menu
weergegeven.

10.6.2.2 Antwoordapparaat via
een externe oproep
bedienen
1 Bel vanaf uw externe telefoon naar
huis.
• Het antwoordapparaat neemt
het gesprek aan en geeft de
meldtekst weer.
2 Druk op de #-toets en toets de
toegangscode in (dezelfde als uw
PIN-code).
• Als uw toegangscode fout is,
hoort u een foutsignaal. Toets de
PIN-code dan nogmaals in. Als de
PIN-code dan nog steeds fout is,
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verbreekt het antwoordapparaat
onmiddellijk de verbinding.
• Als de toegangscode correct is,
hoort u een korte
bevestigingstoon.
Opmerking
De bewerking wordt afgebroken als de
PIN-code niet binnen 8 seconden wordt
ingevoerd.
Als het antwoordapparaat uit is, gaat de
telefoon naar de
afstandsbedieningsmodus na 10 beltonen.
Vervolgens hoort u een bieptoon,
waarna u uw PIN-code moet intoetsen.
Toets de PIN-code in (standaard 0000)
om de externe toegangsfunctie te
activeren. U kunt vervolgens het
antwoordapparaat AAN zetten en de
opgenomen berichten beluisteren.
In de onderstaande tabel wordt
weergegeven hoe de verschillende
functies kunnen worden gebruikt via het
toetsenbord van een externe telefoon.
Toets
Actie
1
Ga naar vorig bericht.
2
Geef het bericht weer.
3
Ga naar volgend bericht.
6
Bericht dat wordt
weergegeven wissen.
7
Zet het antwoordapparaat
aan.
8
Stop de weergave van de
berichten.
9
Zet het antwoordapparaat
uit.

Antwoordapparaat (TAM)

10.6.3 Gespreksfilter handset
Indien het meeluisteren van de Handset
op Aan staat, kunt u drukken op o
Meelui om het meeluisteren voor
inkomende berichten te starten. Druk op
t indien u besluit om het gesprek aan
te nemen. Als u besluit het gesprek aan
te nemen, stopt het opnemen
automatisch.
Opmerking
Indien u meerdere handsets heeft, kan
slechts een handset meeluisteren.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
toets m, stap met n naar
Antwoord App. en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Instellingen
te stappen en druk op o Select.
Druk op n om naar Hs
Meeluister. te stappen en druk op
o Select.
3 Druk op n om Aan of Uit te
kiezen en druk op o Select.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het scherm wordt weer het
Instellingen-menu
weergegeven.

10.6.4 Taal meldtekst instellen
U kunt de taal van de meldtekst wijzigen;
ga daartoe als volgt te werk.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
toets m, stap met n naar
Antwoord App. en druk op o
Select.
2 Druk op n om naar Instellingen
te gaan en druk op o Select.
Druk op n om naar Taal
Technische gegevens

3

Meldtekst te gaan en druk op o
Select.
Druk op n om de gewenste taal te
selecteren en druk vervolgens op
o Select.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het scherm wordt weer het
Instellingen-menu
weergegeven.

11 Technische
gegevens
Display
• Kleur LCD met
achtergrondverlichting
• Selecteerbare achtergrond
• Selecteerbare kleurkeuze
Algemene specificaties telefoon
• Bellernaam & nummeridentificatie
• 5 standaard + 10 polyfone
belmelodieën
• Wideband synthese voor ontvanger
en luidspreker
Telefoonboek, Redial-lijst en Bellijst
• Telefoonboek met 200 namen
• Redial-lijst met 10 nummers
• Bellijst met 50 nummers
Batterijen
• 2 × AAA, 600mAh batterijen
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Radiospecificaties
• Frequentieband: 1880 - 1900Mhz
• Maximale uitvoerstroom: 250mW
Gewicht en afmetingen
Basisstation:
• 189,5 gram
• 77mm × 115mm × 131mm
(H × L × B)
Handset:
• 128,5 gram
• 162mm × 31,5mm × 48mm
(H × L × B)
Temperatuurbereik
• Tijdens bedrijf: tussen 0 en 35 ºC
(32 tot 95 ºF).
• Bij opslag: tussen -20 en 70 ºC
(-4 tot 158 ºF).
Relatieve luchtvochtigheidsgraad
• Tijdens bedrijf: max. 95% bij 40 °C
• Bij opslag: max. 95% bij 40 °C

12 Veelgestelde vragen
In dit hoofdstuk vindt u een lijst met
veelgestelde vragen en de antwoorden
daarop over uw telefoon.

12.1

Aansluiten

De handset kan niet worden
ingeschakeld!
• Laad de batterijen op: Plaats de
handset in het basisstation om deze
op te laden. Na korte tijd zal de
telefoon inschakelen.
• Wellicht heeft u per ongeluk de
handset uitgezet. Houd in dat geval
h tenminste 1 seconde ingedrukt
om hem weer aan te zetten (zie
paragraaf 5.1 - “De handset uit/aanschakelen”).
De handset laadt niet op!
• Controleer de laadcontacten.
icoontje knippert niet tijdens
het laden!
• De batterijen zijn vol: Het is niet
nodig om de batterij op te laden.
• Slecht contact batterij. Verplaats de
handset iets.
• Vuil contact: Reinig de contacten van
de batterijen met een doek voorzien
van een beetje alcohol.
Verbinding wordt verbroken tijdens
een gesprek!
• Laad de batterijen op.
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• Ga dichter in de buurt van het
basisstation staan.
De telefoon is “buiten bereik”!
• Ga dichter in de buurt van het
basisstation staan.

12.2

Instellen

Zoeken... verschijnt op de display
van de handset en het
icoontje
knippert!
• Ga dichter in de buurt van het
basisstation staan.
• Controleer of het basisstation is
ingeschakeld.
• Reset het toestel en meld de handset
opnieuw aan.

12.3

Geluid

Handset geeft geen beltoon!
Controleer of het Beltoon volume niet
is ingesteld op geen balken (Beltoon Uit)
en zorg ervoor dat het
icoontje niet
wordt weergegeven op de display (zie
paragraaf 6.2.1 - “Beltoon Volume
instellen”).
De beller hoort mij niet!
De microfoon kan uit staan: Druk tijdens
het gesprek op s.
Er is geen kiestoon!
• Geen stroom. Controleer de
aansluitingen.

Veelgestelde vragen

• De batterijen zijn leeg. Laad de
batterijen op.
• Ga dichter in de buurt van het
basisstation staan.
• Een verkeerde telefoonkabel is
gebruikt: Gebruik de meegeleverde
telefoonkabel.
• Een telefoonstekker is vereist:
Verbind het telefoonsnoer met de
telefoonstekker.
De beller kan mij slecht horen!
• Ga dichter in de buurt van het
basisstation staan.
• Zet het basisstation tenminste één
meter uit de buurt van andere
elektrische apparaten.
Regelmatig storing op mijn radio of
televisie!
• Zet het basisstation zo ver mogelijk
uit de buurt van de elektrische
apparaten.

12.4

Overige storingen

Toetsen werken niet!
• Ontgrendel de toetsen: Houd de
toets * in stand-by modus lang
ingedrukt.
De handset wordt warm als u
langdurig belt of als deze op het
basisstation is!
• Dit is normaal. De handset verbruikt
immers energie tijdens een gesprek en
bij het opladen.
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De handset kan niet worden
aangemeld bij het basisstation!
• Het maximale aantal handsets (5) is
bereikt. Om een nieuwe handset aan
te kunnen melden, moet eerst een
andere handset worden afgemeld.
• Verwijder de batterijen uit de handset
en plaats deze weer terug.
• Probeer nogmaals door de netvoeding
van het basisstation los te koppelen
en weer aan te sluiten en vervolgens
de procedure voor het aanmelden van
een handset te volgen (zie paragraaf
7.6).

Een telefoonnummer laat zich niet
opslaan en Geheugen Vol verschijnt
op de display!
• Wis een nummer om ruimte te
maken in het geheugen en probeer
nogmaals om het nummer op te slaan.

Geen nummerweergave!
• De service is niet geactiveerd:
Controleer uw abonnement met uw
telecomleverancier.

Het antwoordapparaat neemt geen
gesprekken op.
• Zorg ervoor dat het
antwoordapparaat is aangesloten op
de lichtnetadapter en dat de
betreffende adapter in een
netcontactdoos is gestoken die
spanning voert.
• Controleer indien het
antwoordapparaat uit is of de Alleen
antwoorden-modus is geselecteerd.
• Controleer of het geheugen van het
antwoordapparaat vol is. Indien dit
het geval is, wis dan enkele of alle
berichten.
• Probeer de spanning van de
netcontactdoos te halen en schakel
deze na ca. 1 minuut weer in.

Ik kan de instellingen van mijn
Phonemail niet wijzigen!
• De Phonemail faciliteit wordt geleverd
door Belgacom en niet via de
telefoon. Neem contact op met
Belgacom indien u de instellingen wilt
wijzigen.
Mijn handset schakelt telkens terug
naar de stand-by modus!
• Als gedurende 30 seconden geen
toets wordt ingedrukt, gaat de
handset automatisch terug naar de
stand-by modus. Deze keert ook
automatisch terug hierheen zodra u
de handset in het basisstation plaatst
(indien automatisch ophangen is
geactiveerd).
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De PIN-code is fout!
• De standaardinstelling van de PINcode is 0000.
• Als het nummer ooit is veranderd,
reset de handset dan om deze
standaard PIN-code te resetten (zie
“Telefoon resetten” - Paragraaf 7.8).

Niet op afstand te bedienen
• Zorg ervoor dat Toegang op afstand
aan staat (zie paragraaf 10.6.2).
• Controleer of u de juiste Toegang op
afstand-code heeft ingevoerd.
Veelgestelde vragen

• Gebruik een toonkiestoestel.
Opmerking
Als bovenvermelde oplossingen niet
helpen, maak dan zowel de handset als
het basisstation spanningsloos. Wacht 1
minuut en probeer nogmaals.
Kan geen nieuwe SMS ontvangen
• Controleer of de SMS-opslagruimte
vol is en gooi oude SMS'jes weg.
• Zorg dat de SMS-instellingen juist zijn
(zie Paragraaf 9.4).
• Om SMS te gebruiken moet u zich
anamelden bij SMS en
Nummerherkenning (CLI) service.
Neem contact op met Belgacom voor
meer informatie.
Kan geen nieuwe SMS ontvangen of
verzenden
• Zorg dat de SMS-instellingen juist zijn
(zie Paragraaf 9.4).
• Om SMS te gebruiken moet u zich
anamelden bij SMS en
Nummerherkenning (CLI) service.
Neem contact op met Belgacom voor
meer informatie.
• Controleer of een andere SMSingeschakelde telefoon op uw lijn is.
Indien ja, desactiveer de SMS-ontvanst
op een van de toestellen.

Veelgestelde vragen

71

13 Verklaring van conformiteit
Ondergetekende,
PCE
9, rue Maurice Trintignant
72081 Le Mans Cedex 9
France
Verklaart dat het product TwistTM 619 voldoet aan de BIJLAGE IV van de R&TTERichtlijn 1999/5/EG en met name aan de volgende essentiële eisen:
Artikel 3.1 a :

(bescherming van de gezondheid & veiligheid van de gebruiker)
Veiligheid : EN 60950-1 (2006)

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.
Datum : 01/07/2008 Le Mans

Product Quality Manager
Home Communication
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