Handleiding
Twist 392

Geachte klant,
Hartelijk dank voor uw aankoop van een telefoon van de nieuwste generatie en voor het
vertrouwen dat u in ons bedrijf stelt. Dit product is geproduceerd met de grootste zorg.
Het volgt een continue ontwikkeling. Wij behouden ons het recht voor om modificaties 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 sectie “Aanbevelingen en
veiligheidsmaatregelen”, pagina 3 te lezen.
De CE-aanduiding staaft de conformiteit van het product met de vereisten van de
Richtlijn 1999/5/EG van het parlement 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 600
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 stroomonderbrekers bij een voeding van 230 V. Ze
moeten in nabijheid van het toestel geplaatst worden en gemakkelijk 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.
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 kan 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.
In zones met frequent onweer raden we u aan om uw telefoonlijn te beveiligen met
een veiligheidsinrichting tegen elektrische overspanningen.
Het basisstation is uitgerust met anti-slipvoetjes die de stabiliteit verzekeren en die
geen sporen nalaten op het oppervlak van meubelen. Gezien de diversiteit aan
lakken en vernissen die gebruikt worden door meubelfabrikanten kunnen we
echter niet uitsluiten dat er sporen worden nagelaten op het oppervlak van
meubels. Proximus wijst iedere verantwoordelijkheid af in geval van schade.
Probeer geen schroeven los te draaien, of het apparaat te openen. Er zijn geen
onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.
Gebruikte batterijen zijn afval dat moet worden behandeld overeenkomstig de
instructies in hoofdstuk "Milieu-informatie" van deze handleiding.
Dit toestel werd ontworpen met het oog op aansluiting op het openbare analoge
telefoonnet (PSTN). Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoondraad.
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Ontdek...
Uw telefoon
Het pack
Controleer of uw pack volgende elementen bevat :
 een basisstation Twist 392,
 twee herlaadbare batterijen (type NiMH 1.2 V 600 mAh),
 Een telefoonverbindingssnoer.
 een netadapter inclusief verbindingssnoer,
 een gordelclip
 deze gebruiksaanwijzing.
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Basisstation
1
2

Model Twist 392

Plaats van de handset.
1
3
Knop Gecombineerd Zoeken / Paring
2
• Kort drukken : zoeken van de handsets.
• Lang drukken: koppelen van de handsets.
Scherm:
• Beeld de huidige tijd af.
• P: betekent PM indien de dagindeling is in
12-uurs
Volumeknoppen :
• VOL - : Vermindering van het geluidsvolume.
• VOL + : Verhogen van het geluidsvolume.
Handenvrij-knop :
• Stand-by scherm/Tijdens een oproep vanaf een
handset :
(de)activatie
van
de
handenvrij-modus.
• Bij ontvangst van een oproep : neem op in
handenvrij-modus ; druk opnieuw om in te
haken.
• Tijdens een oproep van het basisstation :
inhaken.
Oproepen Mijn voorkeurnummers (toetsen directe oproep - zie pagina 40).
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4
5

6

6

4

M1

M3

M2

M4
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Handset
1
2
3

Rode led - Inkomende oproep.
Luidspreker
Grafisch scherm.
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Toetsen op de zijkanten bovenaan

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

1
2
3

en

18

onderaan
:
• Verhogen / Verminderen van het volume.
17
• Navigeren binnen de menu's.
16
Toegangstoets tot het telefoonboek.
15
Toets toegang tot het menu / bevestigen.
Toets Mute : de microfoon uitschakelen.
14
Toets "Inhaken".
• Kort drukken: terugkeren naar het hoofdmenu.
• Lang drukken: uitschakelen / inschakelen van
handset.
Alfanumeriek toetsenbord.
Toets "Hekje".
• Lang drukken: toestenbord (de)blokkeren.
13
Microfoon.
Laadpunten.
12
Toets "Sterretje"
• Lang drukken : (de)activatie van de stille modus.
Toets "Opnemen"
• Tijdens een oproep: (de)activatie van de handenvrij-modus.

4
5
6
7
8

9

10
11
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15 Navigatietoets menu's / Toetsen omhoog en omlaag :
• Verhogen / Verminderen van het volume.
• Navigeren binnen de menu's.
•
: Bekijken van de ontvangen oproepen.
•
: Bekijk de lijst van de gekozen nummers [toets BIS].
16 Toets R (knipperend, beheren van meerdere oproepen).
17 Annulatietoets / Intercom / Tekens wissen.
18 Toets zijkant
: (de)activatie van de volumeversterker.

Het scherm van de handset
WEERGEGEVEN ICONEN
In stand-by modus of tijdens het gebruik informeert het scherm van uw
toestel u over de modus van uw telefoon door middel van iconen en in het
bijzonder:
1 Modusiconen : Geven de huidige modus aan van uw telefoon.
Luidspreker geactiveerd

Laadtoestand van de batterij

Stille modus geactiveerd

Aanwezigheid van
boodschappen
op
PhoneMail

Wekker geactiveerd
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1

uw

Toetsenbord geblokkeerd

2

2
3

Informatiezone : Geeft in normale toestand het nummer van de handset en de huidige tijd.
Wanneer het tijdsformaat is ingesteld op een cyclus van 12 uur, wordt AM of PM na het uur
weergegeven.

Installatie
Het basisstation aankoppelen
Gelieve de veiligheidsinstructies in het begin van dit boekje te raadplegen voordat u de
verbindingen maakt.
1
2

3

4
5

Neem de basis en keer deze om.
Neem het telefoonverbindingssnoer, klik de
telefoonstekker in zijn behuizing en verbind de
andere zijde van het telefoonsnoer met de
telefoonwanddoos.
Neem de netadaptor. Verbind de connector van
het netadaptorsnoer met de onderkant van de
basis en de netadaptor met het stopcontact.
Twist 392 - het weergavescherm licht op.
Plaats de draden in de daarvoor voorziene
gleuven.
Geef het basisstation zijn definitieve plaats.

2
4

1
3
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De handset in gebruik nemen
1
2
3
4
5
6

Neem de batterijen in de verpakking.
Draai uw handset om en druk op het bovenste deel van het
deksel om dit te openen.
Plaats de batterijen een voor een met de juiste polariteit zoals
aangegeven op de afbeelding hiernaast.
Plaats het deksel op de handset en duw het naar boven tot
het volledig gesloten is.
Het scherm licht op. Plaats uw handset op het basisstation en
laad de batterijen volledig op.
U hoort een geluidssignaal wanneer u de handset op de
basis plaatst.

Het pictogram batterij laden
geeft aan dat de batterijen
geladen worden. Het stopt wanneer de batterijen geladen zijn.

Uitschakelen / inschakelen van de handset
Om te handset in te schakelen, druk lang op de toets
Om te handset uit te schakelen, druk lang op de toets
Druk op de toets
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om te bevestigen.

.
. De boodschap Handset verschijnt.

Het opladen
Om uw telefoon te kunnen gebruiken, plaatst u de handset op het basisstation terwijl
deze aangesloten is op een stopcontact.
Om een optimale lading bij het eerste gebruik te garanderen, laat u de 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.

BATTERIJEN VERVANGEN
1
2
3
4

Schakel de handset uit. Draai deze om zodat het deksel van de batterijen toegankelijk is.
Verwijder het deksel.
Verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe een voor een met de juiste polariteit.
Plaats het deksel terug.
De versleten batterijen moeten weggegooid worden conform de recyclagebepalingen in
hoofdstuk “Milieu-informatie”, pagina 46.
Om te voorkomen dat uw handset beschadigd wordt, mag u alleen oplaadbare
AAA-batterijen van het type NiMH 1,2 V 600 mAh gebruiken. Gebruik nooit
niet-herlaadbare batterijen.
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Personaliseer het basisstation van de
Twist 392
De toetsen"M" op het basisstation kunnen gepersonaliseerd
worden met de foto van de correspondent die gekoppeld is aan
de toets.
Neem een puntig voorwerp en plaats het in een van de de
inkepeingen van de toets"M". Licht het plastic dekseltje op.
Gebruik het plastic dekseltje als mal om de foto de juiste
afmeting te geven.
Plaats de foto in zijn behuizing en plaats het plastic dekseltje
terug.

Navigatie in menu's
Navigator
Met deze navigator hebt u snel toegang tot menu's en kunt u snel instellingen
wijzigen. Hij werkt in twee richtingen.
Om toegang te verkrijgen tot het telefoonmenu, druk op de toets
.
In de menu's drukt u bovenaan of onderaan op de navigator om naar het
vorige of volgende menu te gaan.
Tijdens een gesprek drukt u bovenaan op de navigator om het geluidsniveau te
verhogen of onderaan om het te verlagen.
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De multifunctietoetsen
Uw telefoon bezit twee toetsen,
en
, zogenaamde "multifunctionele" toetsen, omdat u
ze op verschillende manieren kunt gebruiken :
Vanaf het stand-by scherm

In het menu

Toegang tot het telefoonmenu.

Een menu aanklikken, een keuze in een menu bevestigen.

Een Intercom-oproep uitvoeren (een
andere handset oproepen).

Terugkeren naar het vorige menu.
Karakters wissen. Elke toetsklik wist het karakter vóór de
cursor.

Afbeelding
Om te navigeren binnen de menu's, gebruikt u de navigator [of de toetsen op de zijkant rechts]
alsook de twee multifunctie-toetsen:
1

Druk op de toets
.
Het hoofdmenu wordt weergegeven op het scherm.

2

Druk bovenaan of onderaan op de navigatietoets
om door de menu's te bladeren
en de gewenste functie te openen.
Bevestig uw keuze / Open het weergegeven menu door te drukken op de
programmeerbare toets links
.
Annuleer uw keuze / Verlaat het weergegeven menu :
• door te drukken op de programmeerbare toets rechts
.

3
4

• door te drukken op de toets

. het beginscherm wordt weergegeven.
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Instellingen voor gebruik
VERANDEREN VAN DE TAAL VAN DE TELEFOON (GEDETAILLEERD NAVIGATIEVOORBEELD)
De ingestelde taal is Engels.
Om de taal te veranderen:
1
2
3
4
5
6

Druk op de toets
, Call log (Bellijst) wordt weergegeven op het scherm.
Blader door de menu's tot aan het menu Settings (Instell.) door bovenaan of onderaan
op de navigatietoets
te drukken.
Druk op de toets
, Handset settings (Handset instelling) wordt weergegeven op het
scherm.
Druk op de toets
, Select Base (Kies basis) wordt weergegeven op het scherm.
Blader door de menu's tot aan het menu Language (Taal) door bovenaan of onderaan
op de navigatietoets
te drukken.
Selecteer de taal te gebruiken en druk op
.

GEDETAILLEERD NAVIGATIEVOORBEELD: HET UUR EN DE DATUM INSTELLEN
Het is aanbevolen om de datum en het uur nauwkeurig in te stellen. Zo kunt u uw
oproepen en berichten chronologisch opvolgen.
Om het instellingenmenu van de datum en het uur te openen:
1

Druk op de toets
.
Het hoofdmenu wordt weergegeven op het scherm.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Blader door de menu's tot aan het menu Instell. door bovenaan of onderaan op de
navigatietoets
te drukken.
Open het weergegeven menu Instell. door te drukken op de programmeerbare toets
links
.
Blader door de menu's tot aan het menu Datum Tijd/Alarm door bovenaan
of
onderaans op de navigatietoets
te drukken.
Open het weergegeven menu Datum Tijd/Alarm door te drukken op de programmeerbare
toets links
.
Voer de Datum & Tijd in door op de toets te drukken.
Blader door de menu's tot aan het menu Voer tijd in door bovenaan of onderaan op de
navigatietoets
te drukken.
Open het weergegeven menu Voer tijd in door te drukken op de toets
.
Voer de TIJD: in door middel van het numerieke toetsenbord (uur, dan minuten).
Bevestig uw keuze door te drukken op de toets
.
Het beginscherm geeft het bericht Opgeslagen weer.
Blader door de menu's tot aan het menu Voer datum in door bovenaan of onderaan op
de navigatietoets
te drukken.
Open het weergegeven menu Voer datum in door te drukken op de toets
.
Stel de datum in : door de toetsen van het numerieke toetsenbord te gebruiken (de dag, de
maand, vervolgens het jaar) onder de vorm DD/MM/JJJJ.
Bevestig uw keuze door te drukken op de toets
.
Het beginscherm geeft het bericht Opgeslagen weer.
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U hebt zonet de datum en het uur van uw telefoon ingesteld. U kunt eveneens het format van
het uur en de datum instellen (zie “De datum en tijd instellen”, pagina 35).
Ga naar het gedeelte “Menu's”, pagina 17 om de verschillende functies van uw telefoon te
ontdekken.

De procedures in uw handboek
De procedures van uw handboek staan in fiches.
Om het gebruik te vergemakkelijken, worden zij als volgt weergegeven:
• de toetsen voor rechtstreekse toegang tot de beschreven functie, en/of.
• de weg die u moet volgen om de beschreven functie te openen vanaf het menu.

VOORBEELD: HOE DE STILLE MODUS ACTIVEREN
(Lang drukken)

betekent dat u een van beide toetsen kunt gebruiken om de
functie te openen.

> Geluid > Beltonen > betekent dat u naar een van deze functies kunt gaan door het
menu op te roepen en vervolgens de opgeroepen menu's af te
Beltoon volume > Uit
gaan tot de functie Beltoon volume en dan de optie Uit aan te
klikken.
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Menu's
Bellijst

Instell.
Handset instelling

Leeg
Bellijst type
Alle opr.
Gemiste oproepen

Kies basis
Scherm
Contrast
Handset naam
Taal
Autom. Opnemen
Registr. handset
Afmelden handset
Handset reset

Geluid
Beltonen
Externe oproepen
Interne oproepen
Beltoon volume
Signalen
Toets tonen
Bevest.
Bat.bijna leeg
Buiten bereik

Basis instell.

Datum Tijd/Alarm
Datum & Tijd
Tijd notatie
Datum notatie
Voer tijd in
Voer datum in
Alarm
Alarm Aan/Uit
Voer tijd in
Beltoon
Geheugen toetsen

Beltonen
Beltoon
Beltoon volume
Kiesmodus
Puls
Toon
Flashtijd
100 ms
250 ms
300 ms
600 ms
Systeem PIN
Systeem reset

M1
M2
M3
M4
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Communiceer...
Een oproep beheren
Een oproep doen
VANAF DE HANDSET - METHODE 1
1

Vorm het nummer van uw correspondent. 
Bij vergissing, druk op de toets
om het laatst gevormde karakter te wissen.

2

Druk op de toets

.

VANAF DE HANDSET - METHODE 2
1
2

Druk op de toets .
Vorm het nummer van uw correspondent U hoort een geluidssignaal.

Aan het einde van het gesprek drukt u op de toets
terug op het basisstation.

van de handset en plaatst u de handset

VANAF HET BASISSTATION
Hiervoor moeten de toetsen M1 tot M4 geprogrammeerd worden. Voor meer details, zie
deel “Definieer de geheugentoetsen (M1 tot M4)”, pagina 40, pagina 38.
1

Druk op een van de toetsen "M", de knop Handvrij
gestart.
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licht op en de communicatie wordt

Een oproep ontvangen
Het telefoonnummer van de beller verschijnt op het scherm als u geabonneerd bent op de
dienst "Beller ID". De naam van de beller verschijnt eveneens op het scherm als deze werd
opgeslagen in het telefoonboek of als u geabonneerd bent op de dienst "Naam ID".
1

Druk op de toets

om het gesprek te ontvangen.

2

Aan het einde van het gesprek drukt u op de toets
handset terug op het basisstation.
U hoort een geluidssignaal.

van de handset en plaatst u de

Uw handset bevat de functies Autom. Opnemen. Voor meer details, ga naar het deel
“Automatische opnemen van de oproep”, pagina 37.

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

De luidspreker activeren/deactiveren (handenvrije modus)
LUIDSPREKER VAN DE HANDSET
Het symbool
geactiveerd is.

(in gesprek)

verschijnt op het scherm van de handset wanneer de handenvrije modus
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LUIDSPREKER VAN HET BASISSTATION

(in gesprek)

Wanneer uw batterijlaadicoon op het minimum staat, is de handenvrije modus niet
beschikbaar tot de telefoon is opgeladen.

Het volume bijstellen
VANAF DE HANDSET

,

en

• Verhoog het volume met de toets van de navigator of met de toets
van de handset.
• Verlaag het volume met de toets van de navigator of met de toets
van de handset.

,

(in gesprek)
op de rechterzijde
op de rechterzijde

• Om het geluidsvolume tijdens de oproep te verhogen, drukt u op de toets
op de
linkerzijde van de handset. Druk nogmaals op deze toets om terug te keren naar een
normaal luistervolume.

VANAF HET BASISSTATION
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en

(tijdens een verbinding op het
basisstation)

De geheime modus activeren/deactiveren

(in gesprek)

Met de geheime modus kan uw gesprekspartner u tijdelijk niet horen. Eens geactiveerd, wordt
het bericht Mute AAN knipperend weergegeven.

Meerdere oproepen beheren
Met uw telefoon kunt u meerdere oproepen opnemen en beheren terwijl u al in gesprek bent.
U moet geabonneerd zijn op de Slimme Diensten van Proximus.
Deze oproepen kunnen beheerd worden met het

Een tweede oproep ontvangen

.
+

Terwijl u belt, hoort u een geluidssignaal wanneer u een tweede oproep ontvangt.
Om dit gesprek op te nemen, drukt u op de toets

vervolgens op de toets

.

Uw eerste correspondent wordt in wacht geplaatst, u kunt praten met de nieuwe
correspondent.

Een tweede oproep maken
Tijdens een gesprek, drukt u op de toets
correspondent in.

+ Nummer van uw correspondent
en voert u vervolgens het nummer van uw
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Schakelen tussen gesprekken

+

Druk op de toets
vervolgens op de toets
om van het ene gesprek naar het andere over
te schakelen.
De actieve oproep wordt in wachtfunctie geplaatst en u herneemt het vorige gesprek.

Een van de oproepen beëindigen
Druk op de toets

+

vervolgens op de toets

om het huidige gesprek te beëindigen.

U gesprek voortzetten met de correspondent die in wacht stond.

Een gesprek voeren met 2 correspondenten
(gesprek met 3)
Druk op de toets

vervolgens op de toets

+

.

U kunt dan tegelijkertijd met uw twee correspondenten praten.
Om het gesprek met 3 te beëindigen, drukt u op de toets
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.

Beheren van oproepen vanaf het basistoestel Twist 392
Het basistoestel Twist 392 verveelvoudigt de mogelijkheden tot het maken en ontvangen van
oproepen dankzij de knop
, die het niet alleen mogelijk maakt de handenvrije modus te
activeren maar ook de lijn op te nemen.

Een oproep ontvangen:
Druk op de knop

om de oproep aan te nemen op het basisstation.

De Conferentie-modus gebruiken
Indien u reeds in gesprek bent via de handset, kunt u dit gesprek behouden op de handset en
de handenvrije modus activeren op het basisstation (Conferentie modus).
Op deze wijze kunt u met uw correspondent praten via de handset en een andere persoon kan
zich bij het gesprek voegen via het basisstation.
Druk op de knop
van het basisstation om de conferentiemodus te (de)activeren tijdens
een oproep op de handset. Eenmaal geactiveerd, verschijnt de boodschap Vergad.
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Een oproep overschakelen tussen handset en basisstation
Tijdens een oproep op de handset, drukt u op de toets
van het basisstation. U zult
vervolgens uw correspondent zowel op de handset als op het basisstation kunnen beluisteren
(Conferentiemodus)
Er kan een pieptoon voorkomen in Conferentiemodus wanneer de handset te dicht bij het
basisstation komt.
• Om de oproep op de handset te beëindigen en enkel verder te gaan op het basisstation,
drukt u op de toets
van de handset.
• Om de oproep enkel op de handset te hernemen en op het basisstation te beëindigen,
drukt u op de toets
van de handset en drukt u vervolgens op de toets
van het
basisstation.
• Tijdens een oproep kunt u de handset die u op het basisstation had geplaatst, opnieuw ter
hand nemen om het gesprek enkel van op de handset verder te zetten.
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Extra handsets Twist 392 gebruiken
U kunt extra handsets op uw telefoon aansluiten. U kunt dan externe oproepen of oproepen
tussen de handsets doen of ontvangen.
U moet op voorhand de handsets aan het basisstation gekoppeld hebben. Voor meer
informatie raadpleegt u het deel “Een nieuwe handset toevoegen”, pagina 37.

Een andere handset oproepen (intercom)
Indien u slechts beschikt over twee handsets die aan hetzelfde basisstation zijn gekoppeld,
zal de opgeroepen handset automatisch bellen. U hoeft slechts de oproep aan te nemen met
de toets

.

Indien u meer dan twee handsets hebt, gekoppeld aan hetzelfde basisstation:
1

Druk op de toets

. Selecteer de handset met toets

2

Druk op de toets

3

Neem de oproep aan op de handset via de toets

.

4

Aan het einde van de oproep drukt u op de toets

.

of .

. De gekozen handset belt.
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Een oproep doorschakelen naar een andere
handset

(in gesprek)

U kunt op een en dezelfde basis over ten minste twee gekoppelde handsets beschikken.
Indien u slechts beschikt over twee handsets die aan hetzelfde basisstation zijn gekoppeld,
zal de oproep automatisch naar de tweede handset gestuurd worden. U hoeft slechts op te
nemen op de tweede handset met de toets
toets

en in te haken op de eerste handset met de

.

Om de doorschakeling te annuleren voor het opnemen van de tweede handset, drukt u op de
toets
.
Indien u meer dan twee handsets hebt, gekoppeld aan hetzelfde basisstation:
1 Kies met de toets of de handset waarnaar u de oproep wilt doorschakelen.
2

Druk op de toets

3

Neem de oproep op de andere handset en schakel vervolgens door met de toets
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. De gekozen handset belt.
.

Conferentiegesprek met 3
Tijdens een oproep kunt u een tweede persoon in huis laten deelnemen aan het gesprek door
de verbinding op een tweede handset te activeren. Daarvoor moet u beschikken over minstens
twee handsets op het basisstation.
1

Neem op de gewone wijze de oproep van uw correspondent aan door op de toets
uw handset te drukken.

2
3

Tijdens het gesprek drukt u op de toets
.
Kies indien nodig de gewenste handset met de toets of .
De gekozen handset belt. Uw gesprekspartner wordt in wacht gezet.

4

Neem de oproep op de tweede handset aan met de toets

5

Bij de tweede handset, drukt u op de toets
verschijnen.

6

Kies de optie Vergad met de toets

van

.

om de oproepmogelijkheden te laten

of , druk vervolgens op

.

U kunt vervolgens samen een gesprek voeren. De handsets geven de boodschap Vergad
weer.
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Telefoonboek gebruiken
Een fiche maken
1

Druk op de toets
. Het repertorium wordt geopend. Indien er nog geen fiche bestaat,
wordt de boodschap Leeg afgebeeld.

2

Druk op de toets

3

Kies Nieuw met de toets

4

.
of

en druk op

.

Voer de gevraagde gegevens in met
:
• Naam : voer de naam van uw correspondent in,
• Nummer : voer het nummer in,
• Groep : Kies indien nodig de groep waarin uw contactpersoon moet worden opgenomen.

De correspondent vanaf zijn fiche oproepen
1
2

Druk op de toets
Kies met de toets

. Het repertorium wordt geopend.
of de te bellen correspondent.

3

Druk op de toets

4

Kies de optie Bellen en druk op

.

U eveneens op de toets
correspondent te bellen.
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.

drukken om rechtstreeks de in het repertorium gekozen

Een fiche opzoeken
1
2

Druk op de toets
. Het repertorium wordt geopend.
Voer de eerste letter van de naam in en bevestig.

Een fiche wijzigen
1
2

Druk op de toets
Kies met de toets

. Het repertorium wordt geopend.
of de te wijzigen fiche.

3

Druk op de toets

4

Kies de optie Bewerken en druk op

5

Wijzig de naam en/of nummer en/of de groep en bevestig met

.
.
.

Een fiche verwijderen
De actie Wissen verwijdert de gekozen fiche. De actie Alles wissen verwijdert alle
gegevens uit het repertorium.
1
2

Druk op de toets
Kies met de toets

. Het repertorium wordt geopend.
of de te wissen fiche.

3

Druk op de toets

4

Kies de optie Wissen en druk op

5

Bevestig de verwijdering door op de toets

.
.
te drukken.
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Raadpleeg het geheugen van het repertorium.
1
2
3
4

Druk op de toets
. Het repertorium wordt geopend.
Druk op de toets
.
Kies de optie Capacit. en druk op
.
Het bestaande aantal fiches wordt getoond, tezamen met het maximum aantal (2/50).

Een verkort nummer koppelen aan een fiche
De verkorte nummering maakt het u mogelijk een cijfertoets te koppelen, bijvoorbeeld de
toets

, aan een fiche in het repertorium. Op deze manier is het mogelijk om een bepaalde

correspondent te bellen, door enkel lang op de toets
te drukken: de handset vormt
vervolgens automatisch het gekozen nummer.
1 Druk op de toets
. Het repertorium wordt geopend.
2 Druk op de toets
.
3 Kies de optie Snelkeuze en druk op
.
4 Kies met
of de numerieke toets naar keuze en druk op
.
5 Kies met
of de gewenste correspondent en druk op
.
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Een ander nummer aan een fiche toevoegen
U moet minstens twee aan hetzelfde basisstation gekoppelde handsets Twist 392 bezitten.
Elke handset bezit een eigen telefoonboek.
Om een of meerdere fiches naar een andere handset te verzenden :
1
2

Druk op de toets
Druk op de toets

. Het repertorium wordt geopend.
.

3

Kies de gewenste optie en druk op
.
• Kopiëren : om de huidige fiche te transfereren.
• Alles Kopiëren : om alle fiches uit het repertorium te transfereren.
4 Selecteer de handset waarnaar u de gegevens wilt verzenden.
De handset naar welke de gegevens werden verzonden maakt een geluid en geeft de
boodschap weerTel. boek ontvangen?.
5 Accepteer de overdracht op de ontvangsthandset door te drukken op de toets
.

Personaliseren contact op te nemen groepen
De standaard groep is GRX (x: het groepsnummer).
Met deze optie kunt u de naam en / of de personaliseren van 7 groepen van contacten aan te
passen aan uw voorkeur (familie, vrienden, werk, VIP ...).
De naam van elke groep kan uit maximaal 9 tekens.
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PERSONALISEREN DE NAAM VAN DE CONTACTGROEP
1
2

Drukt u op de toets
Drukt u op de toets

3

kiezen Groep bewerken en druk op

4

Kies met

de groep die u wilt personaliseren en druk op

.

5

Grp.naam verand wordt weergegeven op het scherm, druk op

.

6

Verwijder de oude naam met de toets
(maximaal 9 tekens) en druk op
.

of

. U toegang tot het telefoonboek.
.
.

voer vervolgens de nieuwe groepsnaam

PERSONALISEREN GELUIDEN VAN DE CONTACTGROEP
1
2

Drukt u op de toets
Drukt u op de toets

3

kiezen Groep bewerken en druk op

4

Kies met

5

kiezen Beltoon en druk op

6

Scroll door de vooraf opgenomen tonen en druk op

of

. U toegang tot het telefoonboek.
.
.

de groep die u wilt personaliseren en druk op

.

.
.

Uw handset lokaliseren
Als u uw handset niet kunt vinden, drukt u op de toets
De handset rinkelt.
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van het basisstation van uw telefoon.

Uw berichten beluisteren (PhoneMail)
Indien u geabonneerd bent op de Phonemail-service, het icoontje
verschijnt op de display
van de handset wanneer u minstens één nieuw bericht hebt.
Bel 1969 en volg de instructies om uw berichten te beluisteren en te beheren.

Blokkeer / Deblokkeer de toetsen
Deze functie maakt het u mogelijk de toetsen te blokkeren wanneer u niet in gesprek bent.
Druk lang op de toets

om de toetsen te blokkeren of te deblokkeren.

De boodschapToetsen geblok en het icoon
wanneer de toetsen zijn geblokkeerd.

verschijnen op de display van de handset
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Instellen...
Telefoon
> Geluid > Beltonen > Externe
oproepen en Interne oproepen

Het Belsignaal wijzigen
U kunt de beltoon wijzigen voor :
• externe oproepen,
• oproepen tussen handsets (intercom).
Blader door de beschikbare beltonen en bevestig

.
> Geluid > Beltonen > Beltoon
volume

Wijzig het volume van de beltonen
Kies het niveau van de gewenste toon en bevestig met

Alarmen activeren/deactiveren
Kies de optie Uit en bevestig met

> Geluid > Beltonen > Beltoon
volume

.

De boodschap Beltoon uit en het icoon
de stille modus is geactiveerd.
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.

verschijnen op de display van de handset wanneer

U kunt eveneens de stille modus activeren / deactiveren door lang op de toets
drukken.

De stille modus activeren/deactiveren

te

> Geluid > Signalen > Toets
tonen en Bevest. en Bat.bijna leeg en
Buiten bereik

Alarmen zijn van toepassing op:
• ingedrukte toetsen,
• de bevestiging van een menu,
• zwakke batterij,
• het signaalverlies tussen basisstation en handset.
Selecteer de gewenste staat, Uit of Aan, en bevestig met

De datum en tijd instellen

.

> Instell. > Datum Tijd/Alarm >
Datum & Tijd

1 Kies de gewenste Tijd notatie: 24-uurs of 12-uurs.
2 Kies de gewenste Datum notatie: dd/mm (dag, maand) of mm/dd (maand, dag).
3 Leg het uur vast in Voer tijd in: te beginnen met het uur en dan de minuten.
4 Stel de datum in, inVoer datum in:
Voor meer informatie raadpleegt u het deel “Afbeelding”, pagina 13.
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Handset
Het prioritaire basisstation voor een handset
> Instell. > Handset instelling >
bepalen
Kies basis
Met deze functie kunt u bepalen op welk basisstation uw handset met prioriteit oproepen zal
afhandelen.
Alleen als u eenzelfde handset met meerdere basisstations hebt gekoppeld.
Selecteer het basisstation dat de handset met prioriteit moet gebruiken et validez avec
> Instell. > Handset instelling >
Scherm > Contrast

Contrast regelen
Kies het niveau van het gewenste en bevestig met

Personaliseer de naam van een handset.
U kunt de naam van uw handset personaliseren.
Voer de gewenste naam in en bevestig met
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.

.
> Instell. > Handset instelling >
Scherm > Handset naam

.

> Instell. > Handset instelling >
Taal

Wijzigde gebruikte taal
Kies de taal die u wenst te gebruiken en bevestig met

Automatische opnemen van de oproep

.
> Instell. > Handset instelling >
Autom. Opnemen

Deze functie maakt het u mogelijk om een oproep te beantwoorden door eenvoudig de
handset van het basisstation te nemen.
Selecteer de gewenste staat, Uit of Aan, en bevestig met

Een nieuwe handset toevoegen

.

> Instell. > Handset instelling >
Registr. handset

Uw telefoon maakt het mogelijk andere handsets aan het basisstation te koppelen. U moet
deze wel koppelen omdat ze zouden herkzend worden.

VANAF HET BASISSTATION :
1

De koppeling modus activeren.
ga naar het deel “Activeer de pairing-modus”, pagina 39.

VANAF DE HANDSET :
2
3

Activeer de dunctie.
Kies het gewenste basisstation en bevestig met

.
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4

Voer de code van de bais en bevestig met

.

De vastgelegde code is 0000.
Eenmaal de handset is ingevoerd, verlaat automatisch de koppelings modus.

Een handset gekoppeld aan het basisstation
> Instell. > Handset instelling >
verwijderen
Afmelden handset
1

Voer de code van de basis en bevestig met

.

De vastgelegde code is 0000.
2

Voer de code van de te verwijderen handset in en bevestig met

Herinitialiseer de handset

.

> Instell. > Handset instelling >
Handset reset

Wanneer u de handset herinitialiseerd, worden alle parameters naar hun initiele waarden
teruggezet (fabrieksinstellingen), met uitzondering van het repertorium.
Volg de instructies op de display en bevestig.
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Basisstation
Activeer de pairing-modus

(Lang drukken)

U kunt de pairing-modus activeren wanneer u bijvoorbeeld een handset toevoegt.
Druk lang op de toets

op het basissttion.

Op het basisstation Twist 392 enkel, de knop
koppelingsmodus.

knippert: het basisstation is in

Uw basisstation blijft gedurende 1 minuut in pairing-modus.
> Instell. > Basis instell. >
Systeem PIN

Wijzig de code van het basisstation
1

Voer de actuele code in en bevestig met

.

2

Voer de gewenste code in en bevestig met

3

Voer nogmaals de gewenste code in om te bevestigen en valideer met

.
.

39

> Instell. > Basis instell. >
Systeem reset

Het basisstation opnieuw inschakelen

Wanneer u uw basisstation opnieuw hebt ingeschakeld, zijn alle instellingen teruggezet naar
hun beginwaarden (fabriekswaarden), met uitzondering van het telefoonboek.
Volg de instructies op het scherm en bevestig.

Wijzigen van het bellen van het basisstation

> Instell. > Basis instell. >
Beltonen > Beltoon

Beluister de vooraf-geprogrammeerde beltonen en bevestig uw keuze met

.

Wijzigen van het volume van bellen van het
> Instell. > Basis instell. >
basisstation
Beltonen > Beltoon volume
Kies het gewenste niveau van de beltoon en bevestig met

Definieer de geheugentoetsen (M1 tot M4)

.
> Instell. > Geheugen toetsen

Gebruik het menu om uw nummers te definieren en om hen te koppelen aan de toetsen voor
rechtstreekse oproepen M1 en M4 van het basisstation.
1

Kies de te definieren toets en bevestig met

2

Geef het telefoonnnummer in dat u wenst te koppelen aan de toets en bevestig met
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.
.

Gebruik aan PABX
We raden u af de lijnparameters te wijzigen zonder hiervoor vooraf uw beheerder te
contacteren, u zou uw telefoon buiten werking kunnen stellen.
> Instell. > Basis instell. >
Kiesmodus
U kunt het nummeringsysteem op basis van stemfrequentie [Puls] of impulsen wijzigen [Toon].

Het nummeringtype wijzigen

Kies het gewenste systeem en bevestig met

.
> Instell. > Basis instell. >
Flashtijd

De duur van de flash wijzigen

Als u uw toestel aansluit achter een PABX, kan het zijn dat u de flashtijd moet wijzigen om de
volgende functies correct te kunnen gebruiken: wisselgesprek, tweede oproep, gesprek met 3.
Neem contact op met uw administrator voor de gepaste duur en ga verder naar de instelling.
Kies het gewenste waarde en bevestig met

.
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Profiteer...
Wekker
De wekker gaat gedurende af door middel van de luidspreker van de handset.
U stopt de wekker door op een toets van de handset te drukkené.

De wekker programmeren

> Instell. > Datum Tijd/Alarm >
Alarm

Om de wekker te programmeren:
1
2
3

Naargelang de status van de wekker activeert of deactiveert u de functie Alarm.
Indien nodig past u de beltoon aan.
Stel het tijdstip in waarop u gewekt wilt worden.

Voor details, zie de volgende paragrafen.

De status van de wekker kennen
La présence de l’icône
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sur l’écran du combiné indique que le réveil est activé.

> Instell. > Datum Tijd/Alarm > Alarm >
Alarm Aan/Uit

De wekker activeren/deactiveren

Sélectionnez l’état souhaité, Aan ou Uit, et validez avec
Zodra de wekker geactiveerd is, wordt het icoon

op het scherm weergegeven.
> Instell. > Datum Tijd/Alarm >
Alarm > Voer tijd in

Het tijdstip van de wekker kennen
1

Geef het gewenste uur in en bevestig met

.

.

Indien de tijdsformaat geregeld is op 12 uur, gebruikt u de toets
tussen AM (vóór 12 uur) en PM (na 12 uur).
2

3

om over te schakelen

Kies de gewenste herhaalfrequentie:
• Eenmaal : één maal de dag zelf of de dag volgend op het ingestelde uur.
• Dagelijks : elke dag op het ingestelde uur.
Bevestig met

.
> Instell. > Datum Tijd/Alarm >
Alarm > Beltoon

De beltoon wijzigen du réveil
Volg de instructies op het scherm en bevestig met

.
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Traceer uw oproepen...
Oproeplijsten
Oproeplijsten zijn lijsten met nummers of gebeurtenissen die uw telefoon heeft ontvangen.
Naargelang uw abonnement is volgende informatie opgenomen in de oproeplijsten:
• de naam of het nummer van uw correspondent,
• het uur of de datum van de oproep.

Bekijken van de ontvangen oproepen.

> Bellijst

Blader door de nummers in de lijst. De gemiste oproepen worden voorafgegaan door een
zwarte stip.
U kunt de opties beschreven in de sectie “Ontvangen of gedane oproepen beheren”,
pagina 45.
Standaard is de toets

voorzien om rechtstreeks naar de lijst te gaan.

Bekijken van de gekozen nummers.
Blader door de nummers in de lijst.
U kunt de opties beschreven in de sectie
pagina 45.
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“Ontvangen of gedane oproepen beheren”,

Ontvangen of gedane oproepen beheren
Gebruik de volgende opties vanaf de oproeplijsten voor :
• Toon info : de gegevens van de geselecteerde oproep weergeven,
• Wissen : het weergegeven nummer wissen,
• Alles wissen : het nummer in het geheugen wissen.
• Bellen : het nummer in uw telefoonboek bellen,
• Nummer opslaan : nummer opslaan,

De lijst met de ontvangen oproepen
bewerken
1

> Bellijst > Bellijst type

Kies het type oproepen dat moet worden afgebeeld in de lijst ontvangen oproepen :
- Alle opr.,

- uitsluitend Gemiste oproepen.
2

Bevestig met

.

Het logboek van gebeurtenissen
Een boodschap op het scherm informeert u dat u een oproep of bericht hebt ontvangen tijdens
uw afwezigheid :
• Wacht.ber. : meldt dat er ingesproken berichten op uw PhoneMail staan,
• Nwe opr : meldt een gemiste oproep,
• Nwe opr : meldt meerdere gemiste oproepen.
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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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Zorgvuldig te bewaren
Toestel:

Serienummer:

Naam en adres van de koper:

Telefoonnummer van de bevoegde dienst:

Stempel:

*het onnodige doorhalen

Garantiecertificaat

Aankoop-, vervang-, hersteldatum*

Garantievoorwaarden
Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Proximus zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt
door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, behoudens anders luidende
contractuele bepalingen. De waarborg begint te lopen op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.
Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het kasticket en het volledige toestel in zijn oorspronkelijke
verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze Proximus Center of erkende
agenten.
In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.
Proximus alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op een
hersteld of vervangen toestel verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel, maar mag
niet minder bedragen dan drie maanden.
De waarborg dekt niet:
• alle mogelijke schade die niet vóór de verkoop is veroorzaakt;
• d e schade, de storingen en de defecten te wijten aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt :
bliksem, overspanning, vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-naleving van de instructies
van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;
• d e herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stekkers, antennes, enz.), de vervanging van de
bijbehorende onderdelen die op regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, etc.) en
de levering van reinigingsproducten.
De waarborg geldt niet:
• indien de klant het toestel zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door
Proximus werden gemachtigd;
• of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het toestel verwijdert of vervalst
Proximus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden
ten gevolge van het slecht functioneren van het toestel, zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van
contracten.
De algemene voorwaarden van onze toestellen kunnen op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten van
Proximus die voor het publiek toegankelijk zijn of op www.proximus.be

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

