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1. KENMERKEN
De Bolero 540 is een digitaal antwoordapparaat dat u op afstand kunt bedienen vanaf een
telefoon met multifrequenties.
De Bolero 540 biedt u heel wat meer voordelen dan antwoordapparaten met band. U hoeft
zich niet langer zorgen te maken over de gebruikte opnamebanden of aandrijfmechanismen.
De Bolero 540 beschikt over een capaciteit van 60 minuten zodat u een groot aantal
berichten kunt opnemen. Dit apparaat is een ideale oplossing voor zowel professioneel als
privé-gebruik.
De Bolero 540 is bestemd voor het openbare gecommutteerde telefoonnet van Belgacom
(PSTN) en beschikt over de volgende functies:
Zeer hoge capaciteit – u kunt tot 60 minuten berichten en memo’s opnemen.
Mailbox – u kunt berichten opnemen in een gemeenschappelijke mailbox of in 2 privébussen.
Weergave van de beller – u kunt de lijst met nummers van de ontvangen oproepen
raadplegen met voor elk van deze nummers, de datum en het uur van de oproep en het
aantal overeenkomstige oproepen. De nummerweergave is een service van Belgacom
waarop u moet inschrijven.
Bidirectioneel opnemen– u kunt ook een telefoongesprek opnemen.
Opnemen van memo’s – u kunt persoonlijke berichten achterlaten.
Twee uitgaande aankondigingen – u kunt kiezen tussen een aankondiging gevolgd door
opname van het bericht van de beller, of alleen een aankondiging zonder opname van een
bericht. Wanneer het geheugen vol is, schakelt de Bolero 540 automatisch over naar de
aankondiging. De maximale duur van elke aankondiging is 2 minuten.
Aantal in te stellen belsignalen – u kunt de Bolero 540 instellen zodat hij twee of vier
belsignalen geeft.
Dag en uur – de Bolero 540 meldt dag en uur van elk opgenomen bericht.
Detectie opgenomen toestel – het opnemen wordt automatisch gestopt wanneer u een
ander toestel op dezelfde lijn als de Bolero 540 opneemt.
Filteren van oproepen – u kunt meeluisteren terwijl een beller een bericht inspreekt en
besluiten of u al dan niet zult antwoorden.
Oproepvoorrang (Call Breakthrough) – waarschuwt u voor een belangrijke oproep als de
beller een door u ingestelde code invoert.
Bediening op afstand – u kunt op afstand een telefoon met toetsen gebruiken om de Bolero
540 te raadplegen of te configureren.
Activeren/deactiveren op afstand – u kunt de Bolero 540 starten of stoppen zelfs als u niet
thuis of op kantoor bent.
Programmeerbare beveiligingscode voor gebruik op afstand – u kunt een eigen
beveiligingscode invoeren voor gebruik op afstand.
Kamertoezicht – u kunt met een telefoon op afstand toezicht houden op de kamer waar de
Bolero 540 is geïnstalleerd.
Opslag in het geheugen – bewaart opgenomen berichten in het geheugen in het geval van
een stroomuitval.
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WAARSCHUWING: om risico’s van brand of elektrocutie te voorkomen mag u de Bolero 540
niet blootstellen aan regen of vocht.
LEES HET VOLGENDE VOOR DE INSTALLATIE
Uw Bolero 540 kan worden aangesloten op de meeste telefoonlijnen. Als u evenwel meer
dan één toestel gebruikt op de lijn, is het mogelijk dat uw telefoon geen belgeluid geeft en
uw Bolero 540 niet antwoordt. In dat geval moet u één toestel op de lijn uitschakelen.

2. VEILIGHEIDS- EN MILIEUVOORSCHRIFTEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
• Lees a.u.b. de handleiding en bewaar ze zorgvuldig.
• Het antwoordapparaat nooit openen.
• Zorg ervoor het antwoordapparaat niet bloot te stellen aan direct zonnelicht of andere
warmtebronnen.
• Het antwoordapparaat niet blootstellen aan elektromagnetische velden, om de
stemkwaliteit niet te schaden.
• Bescherm het toestel tegen vocht, stof, dampen en bijtende vloeistoffen.
• Plaats uw antwoordapparaat nooit onmiddellijk in de buurt van water om risico’s van
elektrocutie te vermijden.
• Verwijder de batterijen uit het toestel telkens u het voor een langere tijd wegbergt.
• Maak het toestel schoon met een antistatische doek.

INFORMATIE IN VERBAND MET HET MILIEU
• Gebruikte batterijen mogen niet samen met het restafval worden verwijderd. Elke
consument is wettelijk aansprakelijk voor het correct verwijderen van batterijen.
• Voor het maken van het toestel dat u net hebt gekocht, werden natuurlijke hulpbronnen
gebruikt en verbruikt. Het kan dus stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid
en het milieu.
• Om de verdere verspreiding van deze stoffen te voorkomen en het gebruik van
natuurlijke hulpbronnen te beperken, moedigen wij u aan om de aangewezen
recuperatiesystemen te gebruiken. Met behulp van deze systemen zullen de meeste
onderdelen van uw oude toestel opnieuw worden gebruikt of gerecycleerd.
• Het symbool van de doorstreepte vuilnisbak nodigt u uit om gebruik te maken van deze
systemen.
• Als u meer informatie wenst over ophaalsystemen, hergebruik en recyclage, kunt u
contact opnemen met uw plaatselijke of regionale overheid die is belast met het
afvalbeleid.
• U kunt ook contact met ons opnemen voor meer informatie over de gevolgen van onze
producten voor het milieu.
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3. VOORBEREIDING

Om de Bolero 540 te installeren kiest u voor een ruimte met een telefooncontactdoos en een
stopcontact van 230V~.

3.1 OVERZICHT VAN DE BOLERO 540

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Toets REW/DATE (terugzetten/datum)
Toets FFW/CODE (vooruitzetten/code)
Toets DEL (wissen)
Toets PLAY/MEMO (afspelen/memo)
Toets ON/OFF (aan/uit)
Toets OGM (aankondigingen)
Toets MAILBOX (mailbox)
Microfoon
Toets VOLToets VOL+
Toets V
Toets U

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Toets SET/DEL
Verklikkerlampje
(aan/uit/nieuwe berichten)
Verklikkerlampje BATTERY (toestand batterijen)
LCD-scherm
Selectieknop VOICE (talen: F/NL/D)
Contact DC 12V (aansluiting adapter)
Contact PHONE (aansluiting telefoontoestel)
Contact LINE (aansluiting telefoonnet)
Selectieknop RINGER – aantal belsignalen (2 of
4)
22. Selectieknop OGM (aankondigingen
OGM1/OGM2)

Overzicht van het LCD-scherm
1

2

3

4

5

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8
Aanduiding van de maand
Aanduiding van de dag
Aanduiding van het uur
Aanduiding van de minuten
Aantal verschillende binnenkomende oproepen,
opgeslagen in het geheugen
Aanduiding van de dag (in het Engels)
Weergave van de beller

6

7
8.

9.

.
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RPT-symbool (wordt weergegeven wanneer een
reeds opgenomen nummer opnieuw heeft
gebeld).
Symbool NEW (wordt weergegeven voor elk
nieuw binnenkomend oproepnummer dat werd
opgeslagen in het geheugen)

3.2 DE BOLERO 540 AANSLUITEN

Opmerking:
Uw Bolero 540 wordt rechtstreeks aangesloten
op het muurcontactdoos van de telefoonlijn.
Gebruik daarvoor een contactverbinding van het
type RJ11C.

1. Sluit uw telefoon aan op het contact « PHONE » aan de achterkant van het toestel.
2. Steek een uiteinde van de geleverde lijnkabel in het contact « LINE » aan de achterkant
van het toestel.
3. Steek het andere uiteinde van deze kabel in het telefoonmuurcontactdoos of in de
tussenstekker.
4. Steek de stekker van de continue stroomadapter in het contact « DC 12V » aan de
achterkant van het toestel.
Opgelet: de meegeleverde continue stroomadapter werd speciaal ontworpen voor uw Bolero
540. Gebruik alleen deze adapter.
5. Steek de adapter in een stopcontact 230V~.
Als u uw Bolero 540 voor de eerste maal aansluit op de stroomvoorziening, gaat het display
branden en het verklikkerlampje
(groen) gaat knipperen. Het toestel gaat naar de modus
zelfcontrole, en na ongeveer 15 seconden, hoort u een lange bieb en gaat het
verklikkerlampje
(groen) aan. Als de batterijen bijna leeg zijn, of als er geen batterij in het
batterijvak zit, gaat het verklikkerlampje BATTERY (rood) branden.

3.3 DE BATTERIJEN INSTALLEREN
In het geval van een stroomuitval of als u de Bolero 540 uitschakelt, is het dankzij batterijen
van het type AAA (niet meegeleverd) mogelijk om de berichten, de instellingen van datum en
uur, de lijst met binnenkomende oproepnummers en de beveiligingscode voor bedieningen
op afstand te bewaren.
Wij raden aan om alkalinebatterijen te gebruiken.
Opgelet: meng nooit oude met gebruikte batterijen, en ook geen alkalinebatterijen met
andere types batterijen.
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1. Verwijder het deksel van het batterijvak.
2. Plaats vier batterijen van het type AAA (1,5V) in het batterijvak en let op de polariteit voor
u het deksel terugplaatst.
3. Sluit het deksel.
Vervang de batterijen van zodra het verklikkerlampje BATTERY (rood) gaat branden.
Verwijder de batterijen altijd wanneer ze leeg of bijna leeg zijn. Oude batterijen kunnen
chemische stoffen vrijgeven die de elektronische elementen kunnen beschadigen.
Werp oude batterijen onmiddellijk weg door ze in te leveren als klein gevaarlijk afval.
Om verlies van opgeslagen informatie te vermijden, moet u controleren of de adapter goed is
aangesloten op de energievoorziening en op de Bolero 540 voor u de batterijen vervangt.

3.4 DE TAAL WIJZIGINGEN
U kunt kiezen uit 3 talen: Frans, Nederlands en Duits.
De taal kan worden ingesteld met de selectieknop VOICE op de achterkant van het toestel.

3.5 HET AANTAL BELSIGNALEN INSTELLEN
Plaats de selectieknop RINGER in stand 2 of 4, om het aantal belsignalen in te stellen voor
de Bolero 540 een oproep zal beantwoorden.

3.6 DATUM EN UUR INSTELLEN (GELINKT AAN DE WEERGAVE VAN DE BELLER)
De Bolero 540 beschikt over een weergavesysteem voor het oproepnummer.
Houd de toets SET/DEL ingedrukt, op het scherm gaat het jaar knipperen. Druk op de
toetsen VU om het jaar in te stellen, bevestig met de toets SET/DEL. Op het scherm gaat
de maand knipperen, druk op de pijltjestoetsen om de maand in te stellen en bevestig met
de toets SET/DEL. Ga op dezelfde manier te werk om datum, uur en minuten in te stellen.
Opmerking:
Als u gedurende 10 seconden geen enkele toets indrukt, verlaat de Bolero 540 automatisch
het instelprogramma.

3.7 DAG EN UUR INSTELLEN (GELINKT AAN HET OPNEMEN VAN BERICHTEN)
Als u de klok van de Bolero 540 instelt, worden dag en uur van elk memo en van elk bericht
opgeslagen.
Druk kort op de toets REW/DATE om dag en uur te beluisteren.
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Om de klok in te stellen, houdt u de toets REW/DATE (ongeveer 3 seconden) ingedrukt, het
toestel meldt de dag. Druk op de toetsen REW/DATE of FFW/CODE om de dag te kiezen,
bevestig met de toets PLAY/MEMO. Het toestel meldt het uur. Ga op dezelfde manier te
werk om het uur en daarna de minuten in te stellen. Nadat u de minuten hebt bevestigd,
meldt de Bolero 540 de dag en het uur van de door u geprogrammeerde klok.
Als u gedurende 25 seconden geen enkele toets indrukt, verlaat de Bolero 540 automatisch
het instelprogramma.
Opmerking:
Om de instellingen van dag en uur niet te verliezen in het geval van een stroomuitval, raden
wij aan batterijen te installeren vóór u deze instellingen maakt.

4. BASISFUNCTIES

4.1 AANKONDIGINGEN OPNEMEN
Vóór de Bolero 540 de oproepen kan beantwoorden en berichten kan opnemen, moet u een
aankondiging OGM (OutGoing Message) opnemen. Met de Bolero 540 kunt u twee
verschillende aankondigingen opnemen, de werking daarvan verschilt afhankelijk van de
gekozen aankondigingmodus.
-

-

Modus OGM1: na de aankondiging geeft de Bolero 540 de beller de kans een bericht in
te spreken.
Modus OGM2: na de aankondiging kan de beller geen bericht inspreken (alleen
aankondiging).

Opmerkingen:
- De maximale duur van elke aankondiging is 2 minuten.
- De minimale duur van elke aankondiging is 5 seconden, anders zal de Bolero 540 de
aankondiging niet opnemen.
- Als u van plan bent om alleen de aankondigingfunctie van de Bolero 540 te gebruiken,
dan moet de aankondiging OGM2 duidelijk melden dat het niet mogelijk is om een bericht
in te spreken.
Om een aankondiging op te nemen, gaat u als volgt te werk:
1. Kies de gewenste aankondigingmodus (OGM1/OGM2) met de selectieknop OGM.
2. Om een aankondiging op te nemen, houdt u de toets OGM ingedrukt tot u een bieb hoort.
Het verklikkerlampje
(groen) gaat knipperen.
3. Laat de toets OGM los en spreek luid in de microfoon op ongeveer 20 cm van het toestel.
4. Als u klaar bent met opnemen, drukt u op de toets ON/OFF. De Bolero 540 geeft een
biebgeluid en u hoort de aankondiging die u net hebt opgenomen.
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4.2 AANKONDIGINGEN BELUISTEREN
Om een aankondiging te beluisteren, drukt u kort op de toets OGM.
Als de aankondiging niet werd opgenomen meldt de Bolero 540 bij het indrukken van de
toets OGM;
- In de modus OGM1 : « Hallo, spreek een bericht in na de toon ».
- In de modus OGM2: « Geen uitgaande boodschap ».

4.3 DE BOLERO 540 ACTIVEREN
Opdat de Bolero 540 de oproepen zou beantwoorden, drukt u op de toets ON/OFF. Het
verklikkerlampje
(groen) gaat branden om aan te geven dat de Bolero 540 geactiveerd is.
Om te deactiveren, drukt u opnieuw op de toets ON/OFF en het verklikkerlampje
(groen)
gaat uit.
Opmerkingen:
- U moet een aankondiging opnemen voor u de Bolero 540 activeert wanneer de functie
(OGM2) alleen aankondiging is gekozen.
- Als u de Bolero 540 niet hebt geactiveerd, kunt u dit doen met een telefoon op afstand
(zie « gebruik van de bedieningen op afstand»).

4.4 ALLEEN DE FUNCTIE AANKONDIGING GEBRUIKEN
Wanneer de functie alleen aankondiging is geactiveerd, hoort de beller de aankondiging
OGM2, maar hij kan geen bericht inspreken.
Om de functie alleen aankondiging te activeren, moet u ervoor zorgen dat de Bolero 540
ingeschakeld is (verklikkerlampje
brandt), daarna zet u de selectieknop OGM in de stand
OGM2. Om de functie alleen aankondiging uit te schakelen, schuift u de selectieknop OGM
in de stand OGM1.

4.5 BINNENKOMENDE BERICHTEN OPNEMEN
De duur van elk bericht is maximaal 2 minuten. De Bolero 540 geeft een bieb om aan de
beller te melden dat de opname klaar is. De Bolero 540 kan maximaal 60 minuten opnemen
of maximaal 99 berichten.
Bovendien stopt de Bolero 540 met opnemen en maakt zich klaar om de volgende oproep te
beantwoorden wanneer:
- De beller inhaakt.
- De stilte duurt meer dan 8 seconden.
- U een ander toestel opneemt op dezelfde lijn als de Bolero 540.
Als het geheugen van de Bolero 540 vol is, meldt de Bolero 540 « Geheugen vol ».
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De Bolero 540 heeft 3 mailboxen (nummers 0, 1 en 2). De mailbox 0 is de standaard
(gemeenschappelijke) mailbox. De beller kan een bericht inspreken in een andere privémailbox door eerst een code in te voeren en dan zijn bericht in te spreken.
Hoe berichten in een (privé) mailbox opnemen:
De beller hoort de aankondiging (OGM1), gevolgd door een bieb. Als hij onmiddellijk daarna
de code « # 1 # » vormt met behulp van de telefoontoetsen, wordt het bericht opgenomen in
de privé-mailbox 1. Als de beller de code « # 2 # » heeft gevormd, wordt het bericht
opgenomen in de privé-mailbox 2.
Opmerking:
Als er geen enkele mailbox werd gekozen door de beller neemt de Bolero 540 het bericht op
in de mailbox 0 (gemeenschappelijk).

4.6 BERICHTEN BELUISTEREN
Als de Bolero 540 nieuwe berichten heeft opgenomen, gaat het verklikkerlampje
knipperen.

(groen)

Om de berichten te beluisteren, drukt u op de toets PLAY/MEMO. Het afspelen begint altijd
met de meest recente berichten (nog niet beluisterd). De Bolero 540 meldt het nummer van
het bericht, de datum en het uur van opname, daarna beluistert u het bericht.
Na de nieuwe berichten te hebben beluisterd, kunt u opnieuw op de toets PLAY/MEMO
drukken om alle berichten te beluisteren.
Als er geen berichten zijn, meldt de Bolero 540 « Geen berichten ».
Nadat alle berichten zijn afgespeeld, meldt de Bolero 540 « Einde van de berichten »
Om de berichten uit de privé-mailbox 1 of 2 te beluisteren, moet u eerst de gewenste privémailbox selecteren. Houd de toets MAILBOX ingedrukt, de Bolero 540 meldt
achtereenvolgens « 0, 1, 2 ». Laat de toets MAILBOX los wanneer het nummer van de
gewenste mailbox wordt genoemd, druk daarna op de toets PLAY/MEMO.
Opmerkingen:
- Als er geen enkele mailbox werd gekozen voordat de berichten worden beluisterd, geeft de
Bolero 540 alleen de berichten uit de mailbox 0 (gemeenschappelijk) weer.
- Nadat u de berichten uit de privé-mailbox 1 of 2 hebt beluisterd, gaat de Bolero 540
automatisch naar mailbox 0 (gemeenschappelijk).
Met de knoppen VOL+ en VOL- kunt u het volume van de Bolero 540 op het gewenste
niveau instellen.
Tijdens het beluisteren van een bericht, drukt u op de toets REW/DATE om naar het begin
van dit bericht te gaan.
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Om terug te keren naar een eerder bericht, drukt u twee maal kort op de toets REW/DATE.
De Bolero 540 geeft het vorige bericht.
Om naar een volgende bericht te gaan, drukt u op de toets FFW/CODE.
Om te pauzeren tijdens het beluisteren van berichten, drukt u op de toets PLAY/MEMO. Om
opnieuw te beluisteren, drukt u binnen de 8 seconden opnieuw op PLAY/MEMO. Standaard
meldt de Bolero 540 « Einde van berichten ».
Om berichten beluisteren te stoppen, drukt u op de toets ON/OFF. De Bolero 540 meldt
« Einde van berichten ».

4.7 EEN MEMO OPNEMEN
Een memo is een bericht dat u rechtstreeks opneemt op de Bolero 540 zonder te bellen.
Om een memo op te nemen, gaat u als volgt te werk:
1. Houd de toets PLAY/MEMO ingedrukt, de Bolero 540 geeft een lange bieb en het

verklikkerlampje
(groen) gaat knipperen.
2. Laat de toets PLAY/MEMO los en spreek luid in de microfoon van het toestel op
ongeveer 20 cm.
3. Druk op de toets ON/OFF wanneer u klaar bent, het verklikkerlampje
(groen) gaat uit.
De memo is opgenomen met de binnenkomende berichten. Om de memo te beluisteren,
moet u uw berichten beluisteren.

4.8 EEN GESPREK OPNEMEN
Een gesprek dat wordt gevoerd op een toestel aangesloten op dezelfde telefoonlijn als de
Bolero 540, kunt u ook opnemen.
Opmerking:
In bepaalde landen is het onwettig om een gesprek op te nemen zonder de toestemming van
alle partijen. Controleer de juridische situatie in uw land voor u de bidirectionele
opnamefunctie gebruikt.
Om het opnemen van een telefoongesprek te starten, houdt u de toets ON/OFF ingedrukt tot
u een korte bieb en daarna een lange bieb hoort, het verklikkerlampje
(groen) gaat
knipperen. De Bolero 540 neemt het gesprek op tot:
- u op de toets ON/OFF drukt
- de bezettoon wordt gehoord of na 8 seconden stilte
- het geheugen vol is.
Het opgenomen gesprek wordt opgeslagen als een bericht.
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4.9 BERICHTEN WISSEN
Om een bepaald bericht te wissen, drukt u op de toets DEL terwijl u het bericht beluistert. De
Bolero 540 wist dit bericht, en geeft het volgende weer.
Om alle gelezen berichten te wissen, houdt u de toets DEL meer dan twee seconden
ingedrukt, de Bolero 540 geeft een bieb en meldt « Geen berichten ».
De Bolero 540 wist geen nieuwe berichten. Als u alleen nieuwe berichten hebt, geeft de
Bolero 540 een melodieuze bieb wanneer u op de toets DEL drukt.
Opmerking:
Zorg ervoor dat u de gewenste mailbox (0, 1 of 2) hebt gekozen voor u berichten wist.

4.10 DE LIJST VAN BINNENKOMENDE OPROEPEN RAADPLEGEN
Met de Bolero 540 kunt en de lijst van binnenkomende oproepnummers raadplegen, alsook
datum en uur, en het aantal verschillende bellers.
De Bolero 540 geeft altijd het nummer van de beller weer op het scherm met uitzondering
van:
-

een privé-nummer, het scherm van de Bolero 540 geeft « P » weer
een nummer dat wordt ontvangen met een foutieve belleridentificatie of zonder
belleridentificatie, het scherm van de Bolero 540 geeft « NO CLIP » weer.

De Bolero 540 kan 58 binnenkomende nummers opslaan. Als de lijst vol is (het scherm geeft
« CALLS 058 » weer), neemt de Bolero 540 niet langer nieuwe binnenkomende nummers
op. U moet regelmatig nummers van de lijst wissen voor een continue registratie.
Druk op de toets U of V om door de lijst met binnenkomende nummers te lopen, de Bolero
540 geeft het nummer weer met datum en uur. Terwijl u de nummers raadpleegt, wordt
wellicht het symbool RPT weergegeven op het scherm; dit betekent dat dit nummer
verschillende keren gebeld heeft. Het symbool NEW geeft aan dat er een nieuw nummer
werd geregistreerd in de lijst met nummers van binnenkomende oproepen.
Om een nummer uit de lijst te wissen, drukt u kort op de toets SET/DEL wanneer het
gewenste nummer wordt weergegeven. Het scherm van de Bolero 540 geeft « ErASEd »
weer. Terwijl u de lijst raadpleegt, houdt u de toets SET/DEL ingedrukt om alle nummers uit
de lijst te wissen. Het scherm van de Bolero 540 geeft « ALL ErASEd » weer.
Opmerking:
Controleer of u hebt ingeschreven op de dienst « weergegeven van het nummer van de
beller » anders kan de Bolero 540 deze belleridentificatie niet ontvangen..
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4.11 OPROEPEN FILTEREN
Om de oproepen te filteren, laat u de Bolero 540 antwoorden, u bekijkt de identificatie van de
beller op het scherm of u beluistert het bericht van de beller via de luidspreker van de Bolero
540. Als u de oproep niet wilt nemen, volstaat het de Bolero 540 het bericht van de beller te
laten opnemen. Als u besluit de oproep te beantwoorden, neemt u een willekeurig
telefoontoestel op dat is aangesloten op dezelfde telefoonlijn en de Bolero 540 stopt met
opnemen.
Opmerking:
Als u de hoorn opneemt wanneer de Bolero 540 de oproep al heeft beantwoord, kan het
gebeuren dat hij niet automatisch stopt. In dat geval drukt u op de toets ON/OFF van de
Bolero 540 of op de toets ¾ van het telefoontoestel.

4.12 OPROEPVOORRANG GEBRUIKEN (CALL BREAKTHROUGH)
Als u uw oproepen wilt filteren maar toch wilt weten wanneer er oproepen van bepaalde
personen binnenkomen, geef hen dan uw CBT-code voor oproepvoorrang.
Als een beller de CBT-code invoert na de aankondiging, waarschuwt de Bolero 540 u met
een reeks luide bieps gedurende 30 seconden. Om de oproep te beantwoorden, neemt u de
hoorn op. Als u niet antwoordt, dan kan de beller een bericht inspreken na de tweede
aankondiging.
Opmerking:
- De beller kan de reeks van bieps vroegtijdig laten stoppen door op de toets # te drukken.

4.13 De CBT-code wijzigen
De CBT-code is standaard ingesteld op de waarde 999, maar u kunt deze als volgt wijzigen:
1. Houd de toets FFW/CODE ongeveer 5 seconden ingedrukt tot u twee korte bieps hoort,
de Bolero 540 meldt het eerste cijfer van de code.
2. Druk op de toets FFW/CODE om het eerste cijfer te verhogen of druk op de toets
REW/DATE om het te verlagen.
3. Druk op de toets PLAY/MEMO om het eerste cijfer op te slaan, de Bolero 540 meldt het
tweede cijfer van de code.
4. Druk op de toets FFW/CODE om het tweede cijfer te verhogen of druk op de toets
REW/DATE om het te verlagen.
5. Druk op de toets PLAY/MEMO om het tweede cijfer op te slaan, de Bolero 540 meldt het
laatste cijfer van de code.
6. Druk op de toets FFW/CODE om het laatste cijfer te verhogen of druk op de toets
REW/DATE om het te verlagen.
7. Druk op de toets PLAY/MEMO om het laatste cijfer op te slaan, de Bolero 540 meldt de
nieuwe code.
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Opmerkingen:
- Met het oog op een perfecte vertrouwelijkheid van de berichten, raden wij aan de
standaard CBT-code te wijzigen.
- De CBT-code moet verschillend zijn van de beveiligingscode voor bediening op afstand.

4.14 DE BEVEILIGINGSCODE VOOR BEDIENING OP AFSTAND WIJZIGEN
De beveiligingscode voor gebruik op afstand van de Bolero 540 is standaard ingesteld op de
waarde 000, maar u kunt deze als volgt wijzigen:
1. Houd de toets FFW/CODE ongeveer 2 seconden ingedrukt tot het verklikkerlampje
(groen) gaat knipperen, de Bolero 540 meldt het eerste cijfer van de code.
2. Druk op de toets FFW/CODE om het eerste cijfer te verhogen of druk op de toets
REW/DATE om het te verlagen.
3. Druk op de toets PLAY/MEMO om het eerste cijfer op te slaan, de Bolero 540 meldt het
tweede cijfer van de code.
4. Druk op de toets FFW/CODE om het tweede cijfer te verhogen of druk op de toets
REW/DATE om het te verlagen.
5. Druk op de toets PLAY/MEMO om het tweede cijfer op te slaan, de Bolero 540 meldt het
laatste cijfer van de code.
6. Druk op de toets FFW/CODE om het laatste cijfer te verhogen of druk op de toets
REW/DATE om het te verlagen.
7. Druk op de toets PLAY/MEMO om het laatste cijfer op te slaan, de Bolero 540 meldt de
nieuwe code.
Opmerkingen:
- Met het oog op een perfecte vertrouwelijkheid van de berichten, raden wij aan de
standaard beveiligingscode te wijzigen.
- De beveiligingscode voor bediening op afstand moet verschillend zijn van de CBT-code.

4.15 DE BEDIENINGEN OP AFSTAND GEBRUIKEN
Om de Bolero 540 op afstand te gebruiken (vanaf een telefoon met toetsen), gaat u als volgt
te werk:
1. Vorm uw telefoonnummer.
2. Wanneer de Bolero 540 antwoordt, drukt u op ¾ gevolgd door uw beveiligingscode. De
Bolero 540 geeft een bieb om te bevestigen dat de gevormde code correct is.
Opmerkingen:
- Als u elk cijfer van de code niet invoert binnen de 8 seconden na de vorige, haakt de
Bolero 540 in.
- De Bolero 540 schakelt de communicatie uit na 6 pogingen waarbij een foute
beveiligingscode werd ingevoerd.
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- Zelfs als de Bolero 540 niet geactiveerd is voor het beantwoorden van oproepen, stopt hij
met bellen na ongeveer 10 belgeluiden. Na de biebtonen, vorm 3 maal de sequentie ( ¾,
beveiligingscode), vervolgens zie punt 3 hieronder.
3. Voer de bedieningen op afstand in (zie lijst met bedieningen op afstand).
4. Haak in, wanneer u klaar bent.

4.16 LIJST MET BEDIENINGEN OP AFSTAND
Druk op:
¾

9
10
11
12
20
21
22
30
31
32
7

8
#

Voor:
1. Stoppen van de aankondiging (OGM), daarna kunt u de beveiligingscode
invoeren.
of voor:
2. Activeren van voicehelp voor het menu van de bedieningen op afstand.
Activeren of deactiveren van de Bolero 540. De Bolero 540 geeft 2 biebs om
aan te geven dat hij ingeschakeld is of 3 biebs om aan te geven dat hij
uitgeschakeld is.
Lezen van nieuwe berichten in de mailbox 0 (gemeenschappelijk).
Lezen van nieuwe berichten in de mailbox 1 (privé).
Lezen van nieuwe berichten in de mailbox 2 (privé).
Lezen van alle berichten in de mailbox 0 (gemeenschappelijk).
Lezen van alle berichten in de mailbox 1 (privé).
Lezen van alle berichten in de mailbox 2 (privé).
Wissen van alle berichten (behalve de nieuwe) in de mailbox 0
(gemeenschappelijk).
Wissen van alle berichten (behalve de nieuwe) in de mailbox 1 (privé).
Wissen van alle berichten (behalve de nieuwe) in de mailbox 2 (privé).
Wijzigen van de aankondiging OGM 1 of 2 (afhankelijk van de stand van de
schakelaar OGM). Nadat de Bolero 54O een bieb heeft gegeven, begint u te
praten. Als u klaar bent, drukt u op de toets # en u hoort de nieuwe
aankondiging.
De kamer controleren gedurende 30 seconden. Druk binnen de 30 seconden
op de toets ¾ om het toezicht te verlengen.
De communicatie stoppen.

Tijdens het beluisteren van berichten, kunt u:
Druk op:
6
5
4
3
¾

Voor:
Naar het volgende bericht gaan
Het huidige bericht opnieuw beluisteren
Het vorige bericht opnieuw beluisteren
Het huidige bericht wissen
Een pauze inlassen tijdens het beluisteren van een bericht, druk opnieuw op
deze toets om het bericht verder te beluisteren.
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#

Het beluisteren van berichten stoppen en terugkeren naar de wachtmodus
van de bediening op afstand.

5. PROBLEMEN OPLOSSEN
Raadpleeg de onderstaande tabel in geval van functiestoringen.
Probleem:
Het binnenkomende bericht is onvolledig.
Het bericht is niet duidelijk.
De Bolero 540 antwoordt niet na twee of vier
belgeluiden.
Het laatste oproepnummer verschijnt niet in
de lijst met binnenkomende nummers.

Het scherm is onleesbaar.
Het verklikkerlampje BATTERY (rood) brandt.
De Bolero 540 reageert niet op de CBT-code.

De Bolero 540 reageert niet op de
beveiligingscode voor gebruik op afstand.

Oplossing:
Controleer of het geheugen niet vol is.
Controleer of het volume van de luidspreker
correct is ingesteld.
Controleer of de Bolero 540 ingeschakeld is
om oproepen te beantwoorden.
Controleer of de stroomadapter correct werkt.
Controleer of het geheugen van de lijst met
binnenkomende nummers niet vol is
(maximaal 58 nummers). U moet enige
nummers van de lijst wissen.
Regel het contrast van het scherm.
De batterijen zijn bijna leeg, vervang ze
onmiddellijk.
Controleer of de telefoon die wordt gebruikt
om de Bolero 540 te bellen, een telefoon met
multifrequentietoetsen is.
Voer uw CBT-code voor gebruik op afstand
opnieuw in.
Controleer of de ingevoerde code correct is
of probeer het door de standaardcode (999)
in te voeren. Het kan gebeuren dat de CBTcode na een stroomuitval of bij bijna lege
batterijen terug is ingesteld op de
standaardcode.
Controleer of de telefoon die wordt gebruikt
om de Bolero 540 te bellen, een telefoon met
multifrequentietoetsen is.
Voer uw beveiligingscode voor gebruik op
afstand opnieuw in.
Controleer of de ingevoerde code correct is
of probeer het door de standaardcode (000)
in te voeren. Het kan gebeuren dat de
beveiligingscode na een stroomuitval of bij
bijna lege batterijen terug is ingesteld op de
standaardcode.
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6. CONFORMITEITSATTEST

Met onderhavig document verklaart de producent (Audility Europe BVBA) dat het product
« Bolero 540 » voldoet aan de essentiële vereisten (73/23/EEC, 89/336/EEC) en aan andere
relevante bepalingen van de Europese richtlijn (1999/5/EC). Het toestel is bestemd voor
aansluiting op een openbaar gecommutteerd telefoonnet (PSTN), en voldoet aan de
volgende specificaties: TBR21:1998.
Normen:
- EN60950:2000 +Corr. Feb. 2002
- EN55022:1998 +A1:2000 +A2:2003
- EN61000-3-2:2000
- EN61000-3-3:2001
- EN55024:1998 +A1:2001 +A2:2003

Temse, 19.12.2005

F. Van Wauwe, Directeur

7. GARANTIE
7.1 GARANTIEVOORWAARDEN
Het toestel dat u net hebt gekocht werd zorgvuldig geselecteerd door Belgacom en wordt
gedekt door een garantie voor onderdelen en werkuren tegen materiële fouten of gebreken
in de productie voor een duur van twee jaar, behoudens andersluidende contractuele
bepalingen. De garantie gaat in op het ogenblik dat het toestel wordt meegenomen of
geleverd.
Indien u problemen hebt met uw toestel, gaat u naar een van onze Teleboetieks of een van
onze erkende verdelers. Vergeet niet uw betalingsbewijs mee te nemen, alsook het volledige
toestel in de originele verpakking of in een andere die eenzelfde veiligheid waarborgt. De
adressen van onze Teleboetieks of verdelers vindt u in de informatiepagina’s van de
telefoongidsen.
In het geval van een materiaal- of productiefout, wordt uw toestel gratis hersteld of
vervangen op voorlegging van het betalingsbewijs.
Alleen Belgacom zal bepalen of de herstellingen en/of vervangingen noodzakelijk zijn. De
garantietermijn voor een hersteld of vervangen toestel vervalt na de garantietermijn die van
toepassing was op het gekochte toestel, zonder evenwel korter te zijn dan 3 maanden.
De garantie dekt niet:
- schade van welke aard dan ook die ontstaan zou zijn na de verkoop;
- schade, storingen en defecten te wijten aan een fout van de klant of door een oorzaak
buiten het toestel: bliksem, overspanning, vocht, accidenteel verval, slecht onderhoud,
niet naleven van de gebruiksaanwijzingen, alsook alle gevallen van overmacht.
- herstellen of vervangen van mobiele onderdelen (kabels, snoeren, stopcontacten,
antennes enz.), vervangen van onderdelen van toebehoren die regelmatig vernieuwd
moeten worden (batterijen, papier, inkt enz.) en levering van reinigingsproducten.
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De garantie is niet van toepassing:
- als de klant de terminal zelf wijzigt of herstelt of door tussenkomst van diensten of
personen die niet zijn erkend door Belgacom ;
- of als de klant de fabricagenummers en/of de merken van de terminal verwijdert of
vervalst.
De aansprakelijkheid van Belgacom kan niet worden ingeroepen voor indirecte of
immateriële schade, geleden door de klant door een slechte werking van het toestel, zoals
meer bepaald verlies van productie, verlies van winst of verlies van contracten.
De algemene verkoopvoorwaarden voor onze toestellen kunnen op eenvoudig verzoek
worden aangevraagd bij alle diensten van Belgacom die toegankelijk zijn voor het publiek of
op www.belgacom.be
Verantwoordelijke uitgever: Belgacom N V van publiek recht
Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel
B.T.W. BE 0202.239.951 R P R Brussel

7.2 GARANTIECERTIFICAAT

Zorgvuldig te bewaren!

Toestel:

Serienummer:

Aankoopdatum, datum van vervanging, herstelling (*):

Naam en adres van de koper:

Telefoonnummer van de toegelaten dienst:

Stempel:

(*) Schrappen wat niet past.
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