Geachte klant,
Hartelijk dank voor uw aankoop van een telefoon van de nieuwste generatie en voor het
vertrouwen dat u in ons bedrijf stelt.
Onze producten zijn permanent in ontwikkeling. Wij behouden ons het recht voor om
wijzigingen en verbeteringen aan het product, dat in deze gebruiksaanwijzing wordt
beschreven, aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.
Voor uw comfort en veiligheid, nodigen wij u uit om aandachtig de paragraaf
“Aanbevelingen en veiligheidsmaatregelen”, pagina 2.
De CE-aanduiding staaft de conformiteit van het product met de vereisten van
de Richtlijn 1999/5/EG van de Europese Unie en de Europese raad betreffende
radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur.
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Aanbevelingen en
veiligheidsmaatregelen
Plaats om veiligheidsredenen nooit de handset op het basisstation wanneer
er geen batterijen in zitten, of wanneer het klepje niet bevestigd is. U kunt
een elektrische schok krijgen. Om schade aan uw handset te voorkomen,
en om ontploffingsgevaar te vermijden, gebruikt u enkel goedgekeurde
herlaadbare batterijen NiMH 1.2 V 750 mAh van AAA-formaat, gebruik
nooit niet-herlaadbare batterijen. Plaats de batterijen in de handset in de
juiste richting van de polen.
Gebruik uitsluitend de geleverde netvoeding, sluit aan op het
elektriciteitsnet conform de installatie-instructies in deze gebruiksaanwijzing
en volgens de aanwijzingen op de identificatielabel (spanning, stroom,
netfrequentie). Voor uw veiligheid werken de adapters als stroom
onderbrekers bij een voeding van 230 V. Ze moeten in nabijheid van het
toestel geplaatst worden, en moeten makkelijk toegankelijk zijn.
Plaats de telefoon niet in een vochtige omgeving (badkamer, washok,
keuken… op minstens 1,50m van een waterbron en niet buiten). Voor een
optimale audiokwaliteit, gebruikt u de telefoon best in een omgeving waar
de temperatuur tussen 5 °C en 45 °C ligt.
In zones met frequent onweer raden we u aan om uw telefoonlijn te
beveiligen met een veiligheidsinrichting tegen elektrische overspanningen.

Probeer geen schroeven los te draaien, of het apparaat te openen. Er zijn
geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.

Uw telefoon heeft een bereik van ongeveer 50 meter binnenshuis, en tot
300 meter in open ruimtes. De directe nabijheid van metalen voorwerpen
(bijvoorbeeld een televisietoestel) of andere elektrische apparaten kunnen
het bereik beperken. Het kan zijn dat u in bepaalde zones geen ontvangst
krijgt door de eigenschappen van de bouw van het toestel. Dit kan korte
onderbrekingen in de gesprekken veroorzaken; deze worden veroorzaakt
door een slechte overdracht.
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Bepaalde medische, gevoelige of veiligheidsuitrustingen kunnen worden
verstoord door de radiouitzendingen van uw toestel, wij vragen u om in alle
gevallen de veiligheidsvoorschriften te respecteren.

Gebruikte batterijen moeten worden weggegooid in overeenstemming met
de recycling-instructies van het hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing.
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Ontdek...
Uw telefoon
Ontdekking
Plaats de doos voor u, open de verpakking en controleer of de volgende items erin zitten:

Handset

Draagclip

Deksel van het
batterijcompartiment

Twee herlaadbare
batterijen AAA

Laadstation

Snelstartguids

_

+

+

_

Bevestiging van de riemclip
Om de riemclip te bevestigen:
1

Plaats eerst een van de zijkanten van de clip in de daartoe bestemde sleuf (A).

1
A
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2

Druk voorzichtig op de andere zijkant van de clip totdat de nok klikt in de andere
sleuf klikt. Het "klik"-geluid geeft aan dat de riemclip vergrendeld is.

2

TIC

Om de riemclip te verwijderen:
Trek de clip omhoog bij een van de zijkanten (B).

B
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Handset

1

2

9
10

N

Beschrijving

1

Grafisch scherm

2

Toegang
tot
Valideringstoets.

3

Navigatietoets menu's

4

Toets "Opnemen" (lang drukken) / Toegang
tot het logboek "Alle oproepen" (kort
drukken).

5

Toegang tot de voicemail (lang drukken in
de waakstand).

6

Alfanumeriek toetsenbord : lang drukken op
de cijfertoetsen om voorgeprogrammeerde
nummers te bellen.

7

Toets "Sterretje" : toetsenbord
vergrendelen/ontgrendelen (lang drukken).

8

Toets "R": hiermee kunt u een gesprek in
wacht zetten door op de R-toets gevolgd
door 2 te drukken of het huidige gesprek
onderbreken door op de R-toets gevolgd
door 1 te drukken bij een dubbele oproep.

9

Toets "Annuleren" / terugkeren naar het
vorige menu.

3
4
5

11

6
7
8

12
13

het

hoofdmenu

/

10 Toets "Ophangen" / Handset aan-/uitzetten
(lang drukken).
11 Toets
"Hekje":
geheime
modus
activeren/deactiveren (lang drukken tijdens
het gesprek).
12 Toets "INT": intercomfunctie Hiermee kunt u
de andere telefoons oproepen die
aangesloten zijn op uw b-box 3v+.
13 Microfoon.
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Navigator
5

4

1

2

Legende

3

Element Beschrijving

1

De luidspreker activeren (overgang naar handenvrije
modus) / deactiveren (overgang naar handset).

2

De stille modus activeren/deactiveren.

3

Valideringstoets / Toegangstoets tot het hoofdmenu.

4

Toegangstoets tot het telefoonboek.

5

Toegangstoets tot het logboek van alle oproepen.

Navigatieprincipe
Navigeer in de menu's door middel van de navigator

en de twee toetsen

en
Toets

Komt overeen met... (in de hele handleiding)
Omhoog
Omlaag
Naar rechts
Naar links
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1

Druk op Menu

.

1

Druk bovenaan  of onderaan  op de navigatietoets

.

Het hoofdmenu wordt weergegeven op het scherm.
2

Druk bovenaan  of onderaan  of (op of) op de navigatietoets
door de menu's te bladeren en de gewenste functie te openen.

3

Bevestig uw keuze / Open het weergegeven menu door te drukken op de
OK) toets of de toets Valideren
.
(O

4

Annuleer uw keuze / Verlaat het weergegeven menu:
- door te drukken op de toets
- door te drukken op de toets

om

: terug naar het vorige menu.
: het beginscherm verschijnt.

Gedetailleerd navigatievoorbeeld: toegang tot het contextmenu
Tijdens het gesprek:
1

Druk op Opties
scherm.

2

Blader door de opties door te drukken op omhoog  of omlaag .

3

Bevestig uw keuze door te drukken op de toets

GEDETAILLEERD

, Tweede oproep Het hoofdmenu wordt weergegeven op het

.

NAVIGATIEVOORBEELD: DE BELTOON VAN EXTERNE OPROEPEN

WIJZIGEN

1

Druk op Menu
(of de toets
).
Het hoofdmenu wordt weergegeven op het scherm.

2

Druk eenmaal op de toets

3

Open het weergegeven menu Beltonen door te drukken op de toets

4

Blader doorheen de menu's tot aan het menu Externe beltonen door bovenaan of
onderaan . Druk op

5

() en daarna eenmaal op de toets

().
(O
OK).

.

Selecteer de gewenste beltoon met de toetsen  of . Stel het volume van de
beltoon in en druk op de toets
.
Op het scherm verschijnt de boodschap "O
OK".
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Het scherm
WEERGEGEVEN ICONEN
In waakstand of tijdens het gebruik informeert het scherm van uw toestel u over de status
van uw telefoon door middel van iconen en in het bijzonder:

1
12:00

2
3

12/12/2012
60x
Menu

Répertoire

Legende Beschrijving
1

Statusicoontjes:
Geven de huidige status van uw telefoon weer.

2

Informatiezone:
de datum en het tijdstip,
de naam en nummer van de handset.

3

Actie-iconen:
De functies verbonden met de toetsen

,

.

(*) Het nummer en de naam van de handset kunnen worden ingesteld via de website van
de b-box 3v+. 
Zie de gebruiksaanwijzing.

Gebruik
Om uw telefoon te laden, plaatst u de handset op de lader en zorgt ervoor dat deze
laatste aangesloten is op een stopcontact.
Het pictogram batterij laden
geeft aan dat de batterijen geladen worden. Het stopt
wanneer de batterijen geladen zijn.
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Status Beschrijving
Volledig opgeladen batterijen.
Half opgeladen batterijen.
Zwakke batterijen.
Zeer zwakke batterijen.
Volledig lege batterijen.

Note

Om een optimale lading bij het eerste gebruik te garanderen, laat ude
handset op het basisstation gedurende ten minste 15 uur. Tijdens het
opladen kunnen de batterijen warm worden. Dat is volledig normaal
en niet gevaarlijk.Indien u geen verbinding met het basisstation krijgt,
controleert u de elektrische aansluitingen van uw basisstation.

De handset in gebruik nemen
1

Draai de handset om zodat het batterijvak toegankelijk is.

2

Plaats de batterijen een voor een met de juiste polariteit en plaats het deksel op de
handset.

3

De boodschap "

4

Het menu Taal wordt weergegeven.

5

Selecteer de te gebruiken taal en bevestig door op de toets

6

Het instelmenu voor datum en tijd wordt weergegeven.

7

Voer de DATUM: in door middel van het numerieke toetsenbord (dag, maand, dan
jaar) in de vorm DD/MM/JJ.

8

Bevestig door middel van de toets

9

Voer de TIJD: in door middel van het numerieke toetsenbord (uur, dan minuten).

" verschijnt op het scherm gedurende enkele seconden.

10 Bevestig door middel van de toets

.

.

. Het beginscherm geeft het bericht OK weer.
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DE HANDSET IN-/UITSCHAKELEN
Om de handset uit te schakelen, drukt u
lang op de rode toets

, de boodschap

"S
Stoppen?" wordt weergegeven op het
scherm. 
Druk op Ja
om te bevestigen.

Uitschakelen?

Ja

Lang drukken

Nee

Om uw handset in te schakelen, drukt u
kort op de rode toets
"

, de boodschap

" verschijnt op het scherm.

Lang drukken

Batterijen vervangen
1

Schakel de handset uit. Draai deze om zodat het
deksel van de batterijen toegankelijk is.

2

Verwijder het deksel.

3

Verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe
een voor een met de juiste polariteit.

4

Plaats het deksel terug.


Note

ATTENTION

De afgedankte batterijen moeten
worden weggegooid conform de
recyclagebepalingen
in
de
paragraaf
“A
Aanbevelingen
en
veiligheidsmaatregelen”, pagina 2.

Om te voorkomen dat uw handset beschadigd wordt, mag u
alleen oplaadbare AAA-batterijen van het type NiMH 1,2 V 750
mAh gebruiken. Gebruik nooit niet-herlaadbare batterijen.

14

Ontdek...
Menu's
Telefoonboek
Opties

Lijst
Zoeken

Tijdens het gesprek

Toevoegen

Tweede oproep

Verwijder alles

Oproepen

Snelkeuze

Telefoonboek
In wacht gezet

PhoneMail

Lijnkeuze

Bellen

Stil

Bewerken

Oproepen
Alle oproepen
Beltonen

Inkomende oproepen
Uitgaande oproepen

Externe beltoon

Gemiste oproepen

Interne beltoon

Gebeurtenissen

Pieptoon
Stil

Accessoires
Wekker
Timer

Vervolg van de boomstructuur op de volgende pagina
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Instellingen
Instellingen

Datum/uur
Auto ophangen/opnemen
Taal
Weergave

Geavanceerde instel. *

Inst. Handset

Koppelen
Versie handset
Handset resetten

Basisstation inst.

Code wijzigen
Basisstation resetten
Versie basisstation

Lijn instellen

Naam lijn
Gekoppelde handset
Doorschakelen
Configuratie

Lijnkeuze

Overzicht handsets *
* Lopende boodschap
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Automatisch
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Communiceer...
Een oproep beheren
Een oproep doen
METHODE 1 (PREDIALING)
1

Vorm het nummer van uw gesprekspartner.

2

Druk op de toets

.

METHODE 2 (POSTDIALING)
1

123456
01:30

Druk lang (meer dan 2 seconden) op de groene
toets

Stil

.

2

Vorm het nummer.

3

Aan het einde van het gesprek drukt u op de
toets




Opties

Einde gesprek

en plaatst u de handset terug op de

lader. U hoort een geluidssignaal.

Een oproep ontvangen
1

Om het gesprek te ontvangen, drukt u op de toets

of u kunt hetzij Aannemen

of Negeren selecteren en op OK drukken, hetzij gewoon de handset van het
basisstation nemen als de optie "automatisch opnemen" actief is.
2

Aan het einde van het gesprek drukt u op de toets

en plaatst u de handset

terug op de lader. U hoort een geluidssignaal.
Note

Om het geluidssignaal van de handset bij ontvangst van een
inkomende oproep te stoppen, drukt u op Negeren
.
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Uw lijn kiezen
Met dit menu kunt u de lijn kiezen waarop u een tweede uitgaande oproep wilt
uitvoeren (mogelijk onder voorbehoud van beschikbaarheid van de dienst).
1

Terwijl u belt, drukt u op Opties

.

2

Selecteer Lijnkeuze en druk op OK.

3

Selecteer uw lijn met de toetsen  of .

4

Druk op OK. Het beginscherm geeft het bericht OK weer.
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Meerdere oproepen beheren
Met uw telefoon kunt u meerdere oproepen opnemen en beheren (onder voorbehoud van
beschikbaarheid van de dienst) terwijl u al in gesprek bent. (*)

Een tweede oproep ontvangen
Terwijl u belt, hoort u een geluidssignaal wanneer u een tweede oproep ontvangt.
De contactgegevens van de tweede gesprekspartner verschijnen op het scherm.

Druk op

.

Uw eerste gesprekspartner wordt in de wacht geplaatst, u kunt praten met de
nieuwe gesprekspartner.
Geval 2 : de nieuwe oproep aannemen en de huidige oproep beëindigen.
Druk op OK.
Selecteer Verv - Weigeren en druk op OK.
De oproep met uw eerste gesprekspartner wordt beëindigd. U kunt met de nieuwe
gesprekspartner spreken.
Note

Om een tweede oproep te weigeren, drukt u op Weigeren.

Schakelen tussen oproepen
Opties > Schakelen

Terwijl u belt, drukt u op Schakelen

of der toets

. De oproep wordt in de

wacht geplaatst en u kunt de eerder in de wacht geplaatste oproep weer opnemen.

(*) Voir “Meerdere oproepen beheren”, pagina 39.
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Een van de oproepen beëindigen
Opties > Oproep beëindigen
Terwijl u belt, drukt u op Opties. Kies de optie Oproep beëindigen met de toetsen
 of . Druk op OK.
De actieve oproep wordt onderbroken en u herneemt het vorige gesprek.

Note

Terwijl u belt, kunt u de twee oproepen beëindigen door lang te
drukken op de toets

.

Kort drukken op de rode toets

maakt het mogelijk de huidige

oproep te beëindigen.

Een gesprek voeren met 2 gesprekspartners
(gesprek met 3)
Opties > Confer. met 3
• Bij een dubbele oproep drukt u op Opties. Kies de optie Gesprek met 3 met de
toetsen  of . Druk op OK.
• U kunt dan tegelijkertijd met uw twee gesprekspartners praten en het scherm
geeft het bericht " Confer. met 3 ".
• Om het conferentiegesprek te beëindigen, hangt u de handset op.

Note

Het gesprek met 3 wordt ondersteun door de HD-telefoon onder
voorbehoud van beschikbaarheid van de dienst.
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Een tweede oproep doen
Opties > Tweede oproep
Selecteer het nummer van uw gesprekspartner in het telefoonboek door te drukken
op
. Druk op OK.
- OF Vorm het nummer op het toetsenbord en bevestig
Het nummer van de tweede oproep verschijnt op het scherm.
A: het nummer en/of de naam van de huidige
oproep.
B: het nummer en/of de naam van de oproep
in de wacht.

num 2

C

01:30
B

C: de duur van het gesprek.

Note

A

HD
HD

num 1
Schakelen




Opties

U kunt het nummer van uw gesprekspartner ook selecteren in
uw telefoonboek door te drukken op
. Voor meer details, zie
de sectie “T
Telefoonboek gebruiken”, pagina 26.
U kunt ook een tweede oproep doen door te drukken op de
toets

.
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Een oproep doorschakelen
Tijdens het gesprek kunt u de huidige oproep doorschakelen naar een andere
handset. Deze functie is alleen toegankelijk als uw installatie bestaat uit twee
handsets die aangesloten zijn op hetzelfde basisstation.
Note

Doorschakelen naar een interne gesprekspartner wordt ook
ondersteund door de HD-telefoon onder voorbehoud van
beschikbaarheid van de dienst.

Opties > Intercom

ONAANGEKONDIGD DOORSCHAKELEN

Met deze functie kunt u de huidige oproep direct doorschakelen naar een ander
apparaat.
Stappen Oproepende handset
Opgeroepen handset
1
Druk op OK.
2
Selecteer de op te roepen handset
(of alle handsets).
3
Druk op OK.
4
Rinkelt: interne oproep.
5
Druk op Doorschakelen
.
6
Rinkelt: externe oproep. Neem de
oproep aan.
7
Hangt automatisch op.

Note

In de 5e stap is het mogelijk de doorschakeling te annuleren.
Selecteer daarvoor Annuleren en bevestig.
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AANGEKONDIGD DOORSCHAKELEN

Met deze functie kunt u de huidige oproep doorschakelen naar een apparaat zodra
deze laatste heeft opgehangen.
Stappen Oproepende handset
Opgeroepen handset
1
Druk op OK.
2
Selecteer de op te roepen handset
(of alle handsets).
3
Druk op OK.
4
Belt: interne oproep.
5
Druk op de toets
om de interne
oproep aan te nemen.
6
7
8

De externe oproep wordt in de
wacht geplaatst.
Druk op Doorschakelen
.
Hangt automatisch op.
De
externe
oproep
wordt
doorgeschakeld.
Gesprek met de 
externe gesprekspartner.

9
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Opties tijdens een gesprek
U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een gesprek :

De luidspreker activeren/deactiveren
(handenvrije modus)
LUIDSPREKER VAN DE HANDSET

Tijdens het gesprek kunt u de
handenvrije modus selecteren door
te drukken op de toets
.
Het icoontje

3021547

wordt weergegeven

3021547

01:24

01:24

op het scherm.

Secret

Vol 


Options

Secret

Vol 


Options

Om de handenvrije modus te
deactiveren, drukt u opnieuw op de
toets
.
Het icoontje

Note

verdwijnt.

Wanneer uw batterijlaadicoontje op het minimum staat, is de
handenvrije modus niet beschikbaar tot de telefoon is
opgeladen. De handenvrije modus is geoptimaliseerd voor een
gesprek op 50 cm van de handset.

Het volume bijstellen
VAN DE HANDSET

Tijdens het gesprek kunt u het volume
van de handset verhogen of verlagen
door te drukken op de toetsen  of 
van de navigator.
Aan de hand van een staafdiagram
kunt u het volume aanpassen op basis
van 5 niveaus.

Volume :

Volume :

Secret

Vol 


Options

Secret

24

Vol 


Options

Communiceer...
De geheime modus activeren/deactiveren
Tijdens het gesprek kunt u in de geheime modus gaan, de microfoon van uw
handset wordt dan uitgeschakeld en uw gesprekspartner kan u niet meer horen.

OM DE GEHEIME MODUS TE ACTIVEREN:
• Tijdens het gesprek drukt u op Opties
• Selecteer Geheim, druk op Bevestigen
bovenaan op het scherm.

.
. Het icoontje

verschijnt

0123456789
10:12



Micro



Om de geheime modus te deactiveren:
• Druk op Opties
.
• Selecteer Micro, druk op Bevestigen
horen.
Note

Opties

. Uw gesprekspartner kan u weer

U kunt de geheime modus ook activeren/deactiveren door te
drukken op Stil / Micro
tijdens het gesprek.

Sneltoets:
Druk tijdens het gesprek lang op de toets
activeren/deactiveren.
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om de geheime modus te

Beheer uw contacten...

Beheer uw contacten...
Telefoonboek gebruiken
De telefoonboekfiches worden beheerd door uw b-box 3v+.
U kunt geen contacten aanmaken, wijzigen of verwijderen vanaf uw handset.
Uw telefoonboek bevat tot 170 contacten van uw bedrijfstelefoonboek en 10
contacten van uw persoonlijk telefoonboek.
U kunt ook direct naar de lijst met telefoonboekfiches gaan met behulp van
de toets
.
Wanneer u in het telefoonboek bladert, geeft de handset het nummer van de
huidige fiche en het totale aantal opgeslagen fiches weer.

Contact toevoegen
Menu > Telefoonboek > Toevoegen
Verduidelijk de gevraagde informatie door in elke stap het volgende te valideren:
• Naam: voer de naam van uw correspondent in,
• Voornaam: voer de voornaam van uw correspondent in,
• Nummer: voer het nummer in (woonplaats, mobiel nummer en faxnummer).
• Kies de gewenste beltoon uit 7 verschillende beltonen met behulp van de toetsen
of om de beller gemakkelijker te kunnen herkennen. 
Druk op de toets OK.
Note

Om een tekst in te voeren, houdt u de gewenste toets ingedrukt
totdat de letter op het scherm verschijnt.
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Een contact bellen
Menu > Telefoonboek
1

Druk op de toets OK.

2

Selecteer een contact van Lijst of Zoeken en druk op de toets OK.

3

Selecteer Telefoontje en druk op de toets OK.

Een contact wijzigen
Menu > Telefoonboek
1

Druk op de toets OK.

2

Selecteer een contact van Lijst of Zoeken en druk op de toets OK.

3

Selecteer Bewerk en druk op de toets OK.

4

Wijzig de naam, de voornaam en/of het nummer door de tekens te wissen met
de toets
en/of de beltoon en druk op OK.

Een contact verwijderen
Menu > Telefoonboek
•
•
•
•

Druk op de toets OK.
Selecteer een contact van Lijst of Zoeken en druk op de toets OK.
Selecteer Verwijder en druk op de toets OK.
Bij de vraag Verwijder ? drukt u op de toets OK.

Een contact opzoeken
Menu > Telefoonboek
• Druk op de toets OK.
• Selecteer Zoeken en druk op de toets OK.
• Bij de vraag Achternaam voert u de eerste letter van de naam of de volledige
naam of een deel van de naam in en drukt u op OK.
• Zodra de lijst weergegeven wordt, kunt u ook direct de eerste letters van de
gezochte naam invoeren.
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Alle contacten wissen
Menu > Telefoonboek
• Druk op de toets OK.
• Selecteer Verwijder alles en druk op de toets OK.
• Bij de vraag Verwijder alles? drukt u op de toets OK.

Snelle dialing
Met deze functie kunt u een sneltoets toewijzen aan een contact in uw
telefoonboek.

Note

Het PhoneMail-nummer wordt toegewezen aan de toets
.
Om uw contact te bellen, houdt u de toets ingedrukt waarop het
nummer werd geprogrammeerd. Het nummer wordt dan
automatisch gevormd.

Menu > Telefoonboek
• Druk op de toets OK.
• Selecteer Snelkeuze en druk op de toets OK.
• Selecteer met behulp van de toetsen of  het nummer van het toetsenbord dat
u wilt toewijzen aan uw contact (0~9).
• Druk op de toets Wijzigen
.
• Druk op de toets Telefoonboek
, selecteer het contact waaraan u een
sneltoets wilt toewijzen. Druk op de toets OK.
• U kunt het nummer van uw keuze ook direct invoeren. Zodra het nummer
ingevoerd is, drukt u op Bevestigen. Om uit het menu te gaan, drukt u 3 keer na
elkaar op Terug
.
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PhoneMail...
Het PhoneMail-nummer wijzigen
Oproepen ontvangen in uw afwezigheid worden doorverbonden naar de PhoneMail
van uw telefoonlijn.
Menu > PhoneMail
•
•
•
•

Druk op de toets OK.
Selecteer Bewerken en druk op de toets OK.
Het voorgeprogrammeerde nummer wordt weergeven. U kunt dit wijzigen.
Voer het PhoneMail nummer in en druk op OK. Het beginscherm geeft het
bericht "U
Uitgevoerd".

De PhoneMail-dienst gebruiken
Menu > PhoneMail
• Druk op de toets OK.
• Selecteer Bellen .
• Druk op de toets

. Het nummer van de dienst in kwestie wordt automatisch

gevormd.
Note

Lang drukken op de toets
PhoneMail.

29
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Audio-instellingen...
De beltoon wijzigen
U kunt de beltoon wijzigen voor:
• externe oproepen,
• oproepen tussen handsets (intercom).
Menu > Beltonen
• Druk op de toets OK.
• Selecteer Externe beltoon om de beltoon voor externe oproepen te wijzigen.
- OF • Selecteer Interne beltoon om de beltoon voor interne oproepen te wijzigen.
• Blader door de vooraf opgenomen beltonen en druk op OK.
• Stel het volume van de beltoon in en druk op OK.

De stille modus activeren / deactiveren
In de stille modus zijn de beltoon en de pieptonen van de telefoon gedeactiveerd.
Note

Met de toets van de browser kunt u de stille modus ook
activeren/deactiveren.
Wanneer u de stille modus hebt geactiveerd, is uw handset stil
voor alle functies van het type wekker of timer.
Als de stille modus geactiveerd is, wordt het icoontje
weergegeven.

Menu > Beltonen
• Druk op de toets OK.
• Selecteer Stil om de stille modus te wijzigen en druk daarna op OK.
• Het bericht "W
Wilt u de stille modus activeren?" wordt weergegeven op het
scherm.
- Druk op Ja
- Druk op Neen

om het activeren van de stille modus te bevestigen.
om het activeren van de stille modus te annuleren.
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Alarmen activeren / deactiveren
Alarmen zijn van toepassing op:
•
•
•
•

ingedrukte toetsen,
het plaatsen van de handset op de lader,
zwakke batterij,
andere (alarmen bij storingen).
Note

De geactiveerde functie wordt aangeduid met het symbool

.

Menu > Beltonen
• Druk op de toets OK.
• Selecteer Pieptoon om de geluidsalarmen te wijzigen en druk daarna op OK.
• Selecteer Toetsenbord en druk op de toetsen ofom de pieptonen van de
toetsen van het toetsenbord al dan niet te activeren.
- OF • Selecteer Lader en druk op de toetsen ofom de pieptoon bij het plaatsen
van de handset op de lader al dan niet te activeren.
- OF • Selecteer Batterij bijna leeg en druk op de toetsen ofom het alarm voor
een zwakke batterij al dan niet te activeren.
- OF • Selecteer Fout en druk op de toetsen ofom het alarm voor niet toegelaten
acties al dan niet te activeren.
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Instellen...
Telefoon
De datum en tijd instellen
Menu > Instellingen
• Druk op de toets OK.
• Selecteer Datum/uur met toets  of . Druk op de toets OK.
• Het instelscherm voor datum en tijd wordt weergegeven,
op Wijzigen
.
• Stel de klokmodus (automatisch of handmatig) in met de toetsen of.
• Druk op de toets en voer daarna de datum in de vorm DD/MM/JJ in.
• Druk op de toets en voer daarna de tijd in de vorm uu:mm in.
• Druk op de toets OK. Het beginscherm geeft het bericht OK. 
Note

druk

Indien de automatische klokmodus geactiveerd is, kunnen de op
de handset weergegeven datum en tijd niet gewijzigd worden.

Automatisch ophangen en opnemen
Met deze functie kunt u een oproep eenvoudig aannemen en beëindigen door de
handset op te nemen en terug op de lader te plaatsen.
Menu > Instellingen
•
•
•
•
•

Druk op de toets OK.
Selecteer Auto ophangen/opnemen met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Ophangen Auto of Opnemen Auto met toets  of .
Stel de status (actief of inactief) in met de toetsen of.
Druk op de toets OK. Het beginscherm geeft het bericht OK.
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De weergavetaal wijzigen
Menu > Instellingen
•
•
•
•

Druk op de toets OK.
Selecteer Taal met de toetsen  of . Druk op de toets OK.
Selecteer de te gebruiken taal en bevestig OK.
Het beginscherm geeft het bericht OK.

De helderheid instellen
Menu > Instellingen
•
•
•
•
•

Druk op de toets OK.
Selecteer Weergave met de toetsen  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Helderheid met de toetsen  of . Druk op de toets OK.
Met een staafdiagram kunt u de helderheid aanpassen volgens 8 niveaus.
Selecteer het gewenste niveau met de toetsen  of .
De helderheid is direct zichtbaar op het scherm.
• Druk op de toets OK. Het beginscherm geeft het bericht OK.

De schermachtergrond wijzigen
Met dit menu kunt u het achtergrondbeeld van het scherm van uw handset wijzigen.
Menu > Instellingen
•
•
•
•

Druk op de toets OK.
Selecteer Weergave met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Schermachtergrond met toets  of . Druk op de toets OK.
Kies uit de beschikbare beelden met de toetsen  of .
Het beeld wordt weergegeven op het scherm.
• Druk op de toets OK.
Het beginscherm geeft het bericht OK.
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Handset
Versie van de handset
Menu > Instellingen
•
•
•
•

Druk op de toets OK.
Selecteer Geavanceerde instel. met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Inst. Handset met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Versie handset met toets  of . Druk op de toets OK.
De versie van de software en EEPROM van de handset wordt weergegeven op
het scherm.

De handset opnieuw inschakelen
Wanneer u uw handset opnieuw hebt ingeschakeld, zijn alle instellingen teruggezet
naar hun beginwaarden (fabriekswaarden), met uitzondering van het telefoonboek.
Menu > Instellingen
•
•
•
•
•

Druk op de toets OK.
Selecteer Geavanceerde instel. met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Inst. Handset met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Handset resetten met toets  of . Druk op de toets OK.
Bij de vraag om bevestiging "D
De handset resetten?", drukt u op OK.
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Basisstation
De code van het basisstation wijzigen
De code van het basisstation (pincode) is standaard 0000, hij kan gewijzigd worden
met 4 andere cijfers.
Menu > Instellingen
•
•
•
•
•

Druk op de toets OK.
Selecteer Geavanceerde instel. met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Basisstation inst. met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Code wijzigen met toets  of . Druk op de toets OK.
Bij de vraag "O
Oude code", voert u de 4 cijfers van de oude code in en bevestigt
met OK.
• Bij de vraag "N
Nieuwe code", voert u de 4 cijfers van de nieuwe code in en
bevestigt met OK.
• Bij de vraag "C
Code bevestigen", voert u opnieuw de nieuwe code in en bevestigt
met OK.
• Het beginscherm geeft het bericht OK.

Het basisstation opnieuw inschakelen
Wanneer u uw basisstation opnieuw hebt ingeschakeld, zijn alle instellingen
teruggezet naar hun beginwaarden (fabriekswaarden), met uitzondering van het
telefoonboek.
Menu > Instellingen
•
•
•
•
•
•

Druk op de toets OK.
Selecteer Geavanceerde instel. met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Basisstation inst. met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Basisstation resetten met toets  of . Druk op de toets OK.
Bij de vraag om bevestiging "B
Basisstation resetten?", drukt u op de toets OK.
Het beginscherm geeft het bericht OK.
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Versie van het basisstation
Menu > Instellingen
•
•
•
•
•

Druk op de toets OK.
Selecteer Geavanceerde instel. met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Basisstation inst. met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Versie basisstation met de toetsen  of en druk op OK.
De volgende informatie wordt weergegeven:
- versie van de software van het basisstation,
- versie EEPROM,
- versie van de hardware van het basisstation.

De lijn
Met dit menu kunt u de instellingen wijzigen van de verschillende lijnen die aanwezig zijn
op het basisstation.
Important

De naam van de lijn en de koppeling van de handset met de lijn wordt
beheerd door uw b-box 3v+. U kunt deze instellingen niet vanaf uw
handset doen.

De naam van de lijn wijzigen
Menu > Instellingen
•
•
•
•
•

Druk op de toets OK.
Selecteer Geavanceerde instel. met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Lijn instellen met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Naam lijn met toets  of . Druk op de toets OK.
Druk op de toets Wijzigen
om de naam van de lijn te wijzigen met behulp
van de alfanumerieke toetsen.
• Voer de naam van uw lijn in door achtereenvolgens te drukken op de
desbetreffende toetsen, druk daarna op de toets OK.
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De handset aan een lijn koppelen
Met dit menu kunt u de lijst weergeven van de handsets die gekoppeld zijn aan de
gebruikte lijn.
Note

de geactiveerde functie wordt aangeduid met het symbool

.

Menu > Instellingen
•
•
•
•
•
•
•
•

Druk op de toets OK.
Selecteer Geavanceerde instel. met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Lijn instellen met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Gekoppelde handset met toets  of . Druk op de toets OK.
Voer de code van het basisstation in en druk op OK.
De lijst met gekoppelde handsets wordt weergegeven op het scherm.
Selecteer met de toetsen  of de gewenste handset.
Druk op de toetsen of om de handset te koppelen aan/ontkoppelen van de
gebruikte lijn (de gekoppelde handset wordt dan ontkoppeld en omgekeerd).
• Druk op de toets OK. Het beginscherm geeft het bericht OK.

37

Instellen...

Doorschakelen
Met deze functie kunt u alle inkomende oproepen doorschakelen als uw telefoon
bezet is, als u de oproep niet beantwoordt of als u de oproepen automatisch wilt
doorschakelen naar een ander nummer.
Menu > Instellingen
•
•
•
•
•

Druk op de toets OK.
Selecteer Geavanceerde instel. met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Lijn instellen met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Doorschakelen met toets  of . Druk op de toets OK.
Kies uit de drie beschikbare opties en bevestig met OK.

Indien bezet: de oproep wordt doorgeschakeld als de lijn bezet is.
• Druk op de toets Wijzigen
, wijzig de doorschakelstatus.
• Druk op de toets , voer het nummer in waarnaar de doorschakeling zal worden
uitgevoerd en druk daarna op OK. Het beginscherm geeft het bericht OK.

Indien geen antwoord: de oproep wordt doorgeschakeld als er geen
antwoord is na een in te stellen termijn (in seconden)
• Druk op de toets Wijzigen
, wijzig de doorschakelstatus.
• Druk op de toets , voer de termijn voordat de doorschakeling zal worden
uitgevoerd in seconden in.
• Druk op de toets ,voer het nummer in waarnaar de doorschakeling zal worden
uitgevoerd en druk daarna op OK. Het beginscherm geeft het bericht OK.

ALTIJD: DIT IS EEN EFFECTIEVE DOORSCHAKELING IN ALLE GEVALLEN
• Druk op de toets Wijzigen
, wijzig de doorschakelstatus.
• Druk op de toets , voer het nummer in waarnaar de doorschakeling zal worden
uitgevoerd en druk daarna op OK. Het beginscherm geeft het bericht OK.
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Het nummer van de lijn verbergen
De instellingen opgeslagen in uw b-box 3v+ hebben voorrang op de instellingen
van de telefoon. Zie de gebruiksaanwijzing.
Met deze functie kunt u, als ze geactiveerd is, het nummer van uw lijn verbergen.
Note

De geactiveerde functie wordt aangeduid met het symbool

.

Menu > Instellingen
•
•
•
•
•
•

Druk op de toets OK.
Selecteer Geavanceerde instel. met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Lijn instellen met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Configuratie met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Nummer verbergen met toets  of .
Wijzig de status met de toetsenofen druk op OK. 
Het beginscherm geeft het bericht OK.

Meerdere oproepen beheren
Met deze functie kunt u, als ze geactiveerd is, meerdere oproepen tegelijk beheren,
op voorwaarde dat de dienst beschikbaar is op de lijn.
Menu > Instellingen
•
•
•
•
•
•

Druk op de toets OK.
Selecteer Geavanceerde instel. met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Lijn instellen met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Configuratie met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Gelijkt. oproepen met toets  of .
Wijzig de status met de toetsen ofen druk op OK. 
Het beginscherm geeft het bericht OK.
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Een gesprek met drie toelaten (Intrusie)
Met de intrusiefunctie kunt u toelaten of verbieden dat een tweede handset op
hetzelfde basisstation zich bij een lopend gesprek voegt. Als de intrusiemodus
actief is, is het dan mogelijk zich bij een lopend gesprek te voegen met een andere
handset.
Menu > Instellingen
•
•
•
•
•
•

Selecteer uw lijn met de toetsen of , druk op de toets OK.
Selecteer Geavanceerde instel. met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Lijn instellen met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Configuratie met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Intrusie met toets  of . Druk op de toets OK.
Wijzig de status met de toetsenofen druk op OK. 
Het beginscherm geeft het bericht OK.
Note

De intrusie werkt niet als de functie voor gelijktijdige gesprekken
geactiveerd is.

Oproepenbeheer
Met dit menu kunt u de lijn kiezen waarop u uw eerste uitgaande oproep wilt uitvoeren.

Uw oproepen beheren
Menu > Instellingen
•
•
•
•
•

Druk op de toets OK.
Selecteer Geavanceerde instel. met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Lijnkeuze met toets  of . Druk op de toets OK.
De lijst met beschikbare lijnen wordt weergegeven op het scherm.
Selecteer uw lijn met de toetsen  of en druk op OK.
Het beginscherm geeft het bericht OK.
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De lijst met handsets
Dit menu geeft de lijst weer van de handsets die opgeslagen zijn op hetzelfde
basisstation.

De handsets beheren
Menu > Instellingen
•
•
•
•

Druk op de toets OK.
Selecteer Geavanceerde instel. met toets  of . Druk op de toets OK.
Selecteer Overzicht handsets met toets  of . Druk op de toets OK.
De lijst met handsets die opgeslagen zijn op het basisstation wordt weergegeven
op het scherm.
• Selecteer de gewenste handset met de toetsen  of  en druk op OK.
• U hebt toegang tot de verschillende acties die u kunt uitvoeren:

De naam van de handset wijzigen: " Wijzigen "
De naam van de handset wijzigen met behulp van de alfanumerieke toetsen. Druk
op de toetsW
Wissen
om ongewenste tekens te wissen. Druk op de toets OK.

DE HANDSET OPROEPEN: " OPROEPEN "
De geselecteerde handset oproepen.

De handset verwijderen: " Wissen "
De registratie van de handset verwijderen.
Bij de vraag om bevestiging "H
Handset verwijderen?" drukt u op de toets OK.
Het beginscherm geeft het bericht OK.

De handset onderscheppen: "Onderscheppen"
Laat de handset toe om een oproep te onderscheppen.
De boodschap "C
Code invoeren " wordt weergegeven. Voer de pincode van het
basisstation (standaard 0000) in en druk daarna op OK.
Selecteer Actief of Niet actief en druk op de toets OK.
Het beginscherm geeft het bericht OK.
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Wekker
Note

De wekkerfunctie activeert de handset belsignaal elke dag op een
ingestelde tijd.
De wekker gaat gedurende 60 seconden af door middel van de
luidspreker van de handset en een waarschuwing wordt
weergegeven. U stopt de wekker door op een toets van de handset te
drukken.

De wekker programmeren
Gedempt, de beltonen en piepen van de telefoon zijn uitgeschakeld.
Menu > Accessoires
•
•
•
•
•

Druk op de toets OK.
Selecteer Wekker. Druk op de toets OK.
De alarminstelling verschijnt, druk op de toets Bewerken
.
Stel de status van de wekker met de toetsen de toetsen of .
Druk op de toets en maak de wekker instellingen :
- Starttijd,
- Bel,
- Bel volume.
• Druk op de toets OK. Het beginscherm geeft het bericht OK.
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De timer
Note

De timer functie te activeren de beltoon na een geprogrammeerde tijd.
U kunt de countdown tijd in minuten op het scherm bekijken.

Programmer le minuteur
Menu > Accessoires
•
•
•
•
•
•

Druk op de toets OK.
Selecteer Timer. Druk op de toets OK.
Timerinstelling verschijnt, druk op de toets Bewerken
.
Zet de markering van de timer met  of  knoppen
Druk op  om te schakelen of de zichtbaarheid van de timer uit te schakelen.
Druk op de toets en maak de wekker instellingen :
- Starttijd,
- Bel,
- Bel volume.
• Druk op de toets OK. Het beginscherm geeft het bericht OK.
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Traceer uw oproepen...
Oproeplijsten
Oproeplijsten zijn lijsten met nummers of gebeurtenissen die uw telefoon heeft
ontvangen.
Afhankelijk van uw abonnement is de volgende informatie beschikbaar in de
oproeplijsten:
• de naam of het nummer van uw correspondent,
• het uur of de datum van de oproep.
Important

Het is niet toegestaan om in de oproeplijst weergegeven nummers te
verwijderen of op te slaan.

De lijst met alle oproepen tonen
Note

De opgeslagen nummers in de lijst van alle oproepen worden
voorafgegaan door een symbool:
: Lijst met ontvangen oproepen
: Lijst met gedane oproepen
: Lijst met gemiste oproepen

Menu > Oproepen
• Druk op de toets OK.
• Selecteer Alle oproepen met toets  of . Druk op de toets OK.
• De laatste oproep wordt weergegeven met vermelding van de status
(ontvangen/gedaan/gemist), de naam en/of het nummer.
• Blader door de opgeslagen nummers met de toetsen  of  in de lijst.
• Selecteer de oproep die u wilt raadplegen en druk op OK.
• De volgende informatie wordt weergegeven:
- de oproepstatus (ontvangen/gedaan/gemist)
- de naam van de gesprekspartner
- het nummer van de gesprekspartner
- de datum van de oproep
- het tijdstip van de oproep
om terug te keren naar het vorige menu.
• Druk op de toets Terug
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Traceer uw oproepen...
De lijst met ontvangen of gedane oproepen
Note

Onbekende oproepen worden niet opgeslagen in de lijst met
ontvangen oproepen.

Menu > Oproepen
• Druk op de toets OK.
• Selecteer Inkomende oproepen, (of Uitgaande oproepen) met toets  of .
Druk op de toets OK.
• De laatste ontvangen (of gedane) oproep wordt weergegeven.
• De andere oproepen worden weergegeven met behulp van de toetsen  of .
• Blader door de opgeslagen nummers met de toetsen  of  in de lijst.
• Selecteer de oproep die u wilt raadplegen en druk op OK.
• De volgende informatie wordt weergegeven:
- de oproepstatus (ontvangen/gedaan/gemist)
- de naam van de gesprekspartner
- het nummer van de gesprekspartner
- de datum van de oproep
- het tijdstip van de oproep
Note

de
oproepen
worden
weergegeven
in
omgekeerd
chronologische volgorde (de meest recente oproep wordt eerst
weergegeven).

45

Traceer uw oproepen...
De lijst met gemiste oproepen raadplegen
Het icoontje
verschijnt op het scherm in de waakstand als u een of meer niet
geraadpleegde gemiste oproepen hebt.
Note

Zodra u de lijst met gemiste oproepen hebt geraadpleegd,
verdwijnt het icoontje van alle handsets.

Menu > Oproepen
•
•
•
•
•
•
•

Druk op de toets OK.
Selecteer Gemiste oproepen met toets  of . Druk op de toets OK.
De laatste gemiste oproep wordt weergegeven.
De andere oproepen worden weergegeven met behulp van de pijltjes.
Blader door de opgeslagen nummers met de toetsen  of  in de lijst.
Selecteer de oproep die u wilt raadplegen en druk op OK.
De volgende informatie wordt weergegeven:
- de oproepstatus (ontvangen/gedaan/gemist)
- de naam van de gesprekspartner
- het nummer van de gesprekspartner
- de datum van de oproep
- het tijdstip van de oproep
- het aantal gemiste oproepen
• Druk op de toets Terug
om terug te keren naar het vorige menu.

Ontvangen of gedane oproepen beheren
Menu > Oproepen
• Druk op de toets OK.
• Selecteer Alle oproepen of Uitgaande oproepen of Inkomende oproepen of
Gemiste oproepen. Druk op de toets OK.
• De lijst met (ontvangen/gedane/gemiste) oproepen wordt weergegeven.
• Selecteer de gewenste oproep en druk op OK, gebruik de volgende opties vanaf
de oproeplijsten voor :
• Telefoontje : het weergegeven nummer bellen,
• Verwijder : het nummer in het geheugen wissen,
• Opslaan : het nummer in uw telefoonboek opslaan,
• Verwijderen : alle nummers in de lijst wissen.
Important

Het is niet toegestaan om in de oproeplijst weergegeven nummers te
verwijderen of op te slaan.
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Traceer uw oproepen...

Het logboek van gebeurtenissen
Note

Het icoontje

wordt weergegeven als u een of meer

spraakberichten hebt.

Nieuwe gebeurtenissen raadplegen
Een overzichtsscherm met het aantal gebeurtenissen in uw afwezigheid verschijnt:
- aantal gemiste oproepen
- boodschappen van de operator

handset 1

Gemiste oproepen: XX
PhoneMail
Negeren

OK

Menu > Oproepen
• Druk op de toets OK.
• Selecteer Gebeurtenissen met toets  of . Druk op de toets OK.
• Selecteer met toets  of  Bij afwezigheid of PhoneMail en druk op de toets OK.
De gebeurtenis verschijnt op het scherm.
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Milieu-informatie

Milieu-informatie
• Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden
natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan
stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.
• Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terechtkomen en om
tevens verspilling van de natuurlijke rijkdommen tegen te gaan,
verzoeken wij u de geschikte inleverings- en inzamelingssystemen te
benutten.
• Die systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte
apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recycleren.
• Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke
systemen te gebruiken.
• Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en
recycleringssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke
of regionale dienst voor afvalverwerking.
• Gebruikte batterijen moeten worden weggegooid in overeenstemming
met de recyclage-instructies van het hoofdstuk van deze
gebruiksaanwijzing.
• U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de
invloed van onze producten op het milieu.

V.U. Ariane Marchant, Proximus NV van publiek recht,
Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel
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