
Instellen van de bel, de bieps bij de toetsen, de geluidssterkte, de bieps voor 
verlaten van het ontvangstgebied en de zoemer (bij 4074 GI) van uw toestel.

volgende 
of vorige 
keuze

bevestigen en
verlaten van
programmatie

geluidssterk-
te kiezen 
(1 t/m 4)

van de ene toes-
tand naar de ande-
re gaan (behalve
geluids-sterkte)

van de ene naar de andere gaan

de iconen bij de functies 
worden weergegeven

INSTELLEN VAN UW TOESTEL

* Zie paragraaf over registratie.toestel niet geregistreerd
in het systeem*

(icoon brandt)
goede ontvangst

(icoon brandt) 
zwakke ontvangst

(knipperend icoon)
zonegrens

buiten de 
dekkingszone

wachten

het tekstscherm 
licht op en er klinkt 

een biep

Deze handeling moet zonder moeite gebeuren
door eerst het onderdeel (1) naar binnen te
schuiven, daarna het bovendeel (2) door zachtjes
te drukken, tot de vergrendeling van de clip.

OM TE BEGINNEN

Plaatsen van de batterij

Indienststelling van het toestel

Instellen van de audiofuncties

Ontdek uw draadloze telefoon Belgacom DDS 4074

Aansluiting
hoofdtelefoon 
(modellen
4074 GI)

Groen lichtje dat aangeeft :
Inkomende oproep: knipperen volgens het ritme van de oproep.
Verlaten van het ontvangst gebied : snel knipperen.

Door de installateur programmeerbare toetsen :

Programmeerbare toets 2 (lang indrukken), 
standaardwaarde: Bericht.

Programmeerbare toets 1, standaardwaarde : Conferentie.

Tekstscherm en dynamische toetsen
Bevat 2 regels met toegang tot verscheidene
informatiebladzijden die de functies aangeven
die worden bereikt met de toetsen behorend
bij de schermregels :

Gespreksiconen :

Zenderontvangsticonen :

Batterij-iconen :

Audio-iconen :

Geluidssterkte (GAP mode).

Zoemer geaktiveerd/gedesakti-
veerd (op 4074 GC en 4074 GI).

Bieps bij verlaten dekkingszone
uitgezonden/niet uitgezonden.

Geluidssterkte (1 t/m 4).

Bieps bij de toetsen
uitgezonden/niet uitgezonden.

Bel geactiveerd/gedesactiveerd.

Batterij wordt opgeladen (knipperend). 
Batterij geladen (lampje brandt).

Batterij leeg of defect (knipperend).

Goede ontvangst (lampje brandt).

Grens dekkingszone (knipperend). 
Zwakke ontvangst (lampje brandt).

In wacht plaatsen.

In gesprek.

Inkomende gesprek.

Lijntoets bij het tekstscherm.

Navigator :
Om door verscheidene bladzijden van het tekst-
scherm te bladeren en invoer te bevestigen :

Functietoetsen :
De functie wordt gegeven door te drukken (2 twee uitgezonden
bieps) op de toets.

Multi-functietoetsen :
De eerste functie wordt gegeven door eenmaal kort te drukken 
(1 biep) en de tweede functie door lang te drukken (2 bieps).

Tijdens een gesprek : regeling geluidssterkte hoofdtelefoon.
In wacht : vergrendelen/ontgrendelen van het clavier, 
activeren/desactiveren achtergrondverlichting 4074 GB, GI
(lang indrukken).

Oproep via het repertorium (individueel of collektief). 
Oproep via naam (lang indrukken).

Doorschakelen van een oproep. 
Heroproep van het laatst uitgezonden nr. (lang indrukken).

Activeren van de zoemer en desactiveren van de bel 
en omgekeerd (lang indrukken).

Instellen van uw toestel (lang indrukken).

Programmering van het toestel (lang indrukken).

Sturen van FM codes (lang indrukken).

Gesprekstoetsen :

Hoorn neerleggen of einde intoetsen. 
Buiten dienst plaatsen (lang indrukken)

Hoorn opnemen. 
Aanzetten (lang indrukken).

Bevestigen van
een invoer of

oproep via
naamsturing.

De bladzijden
van het tekst-
scherm laten
voorbijgaan.

Weergave vorige keuze.
De laatste letter van een invoer wissen.

Weergave volgende keuze in een lijst of uitzenden
gekalibreerde onderbreking (volgens contekst).

(2)

(1)



� Om een oproep tot stand te brengen

� Om te beantwoorden   � Om een gesprek te beëindigen

� Individueel                            � Collektief

verkort nr. nr. van het gekozen
repertorium (0 t/m 9)

repertorium

operatornr. van 
het toestel

het nummer van de 
correspondent of 

de operator verschijnt

toets het nr. van
de correspon-
dent in

toets 0 in

het ingetoetste 
nummer verschijnt

hoorn 
neerleggen

hoorn
opnemen

nummer rechtstreeks 
intoetsen

hoorn
opnemen

u bent ver-
bonden

UW TOESTEL GEBRUIKEN

Oproepen van een binnenpost

Oproepen via het repertorium

Keuze bel van uw toestel (6 melodieën mogelijk) en instellen geluidssterkte 
(7 niveaus).

* Als door de installateur geprogrammeerde is "Vergrendelen/ontgrendelen 
van een toestel".

ontgrendelenvergrendelenindividuele code
(4 cijfers) 
standaard 
0000

geprogrammeerde toets* of
code van de functie 

"Vergrendelen/ontgrendelen
van een toestel"

bevestigenachter elkaar
indrukken om
geluidssterkte
te kiezen (7)

achter elkaar
indrukken 
om bel 
te kiezen (6)

Weergave nummer 
en geluidssterkte melodie

Vergrendelen/ontgrendelen van uw toestel

Opbellen

Oproepen van een extern oproep

Activeren/desaktiveren achtergrondverlichting 
(modellen 4074 GI)

Keuzen van de bel en regelen van de geluidssterkte

� Om tijdens een gesprek een � Om weer naar de eerste correspondent
2e correspondent op te roepen terug te gaan

Tijdens een gesprek probeert een tweede correspondent u te bereiken

lijntoets waarvan de icoon knippert

de eerste correspondent
wordt in wacht geplaatst

de naam van de correspondent
verschijnt 3 seconden 
en er klinkt een biep

naar de eers-
te terugkeren

de tweede
verlaten

de tweede correspondent 
in wacht plaatsen

rechtstreeks
intoetsen

de eerste corres-
pondent wordt in
wacht geplaatst

BEHANDELING VAN MEER DAN EEN OPROEP

bijbehorende 
geprogrammeerde toets

interne correspondent
bezet

nummer verschijnt 
en oproep begint

de oproep
versturen

volgende 
of vorige
keuze

eerste letters 
van de naam 
(ten minste 2)

het tekstscherm 
toont een naam

Een tweede correspondent oproepen

Een tweede oproep ontvangen

Oproepen via de naam (telefoonlijst van het bedrijf)

Heroproep van het laatst ingetoetste nummer

Automatisch teruggebeld worden



Om uw correspondent tijdens een gesprek naar een ander toestel door 
te schakellen :

U hoeft niet op het antwoord van de bestemming te wachten.

Tijdens een gesprek met een correspondent staat een tweede correspondent 
in wacht :

Volg dezelfde procedure om de conferentie te wissen.
U bent weer in gesprek met uw eerste correspondent.

hoorn neerleggen met 
alle correspondenten

geprogrammeerde toets 1 (standaard)
of de code van de functie “Conferentie”

bij de icoon 
behorende lijntoets

de andere correspondent
wordt in wacht geplaatst

als de functie van uw
toestel dit toestaat

nr. van het toestel 
van de bestemming

Met twee correspondenten spreken (conferentie)

De standaardcode van uw toestel is 0000.

Dit repertorium bestaat uit 10 toetsen (0 t/m 9) van het alfanumerieke clavier :

eenmaal drukken : "A" 
tweemaal drukken : "B" 
driemaal drukken : "C"

* Intoetsen van een naam : de toetsen van
het numeriek klavier bevatten letters die u
kunt kiezen door achter elkaar in te drukken.

toets het te
bewaren 
nummer in

toets 
de nieuwe 
naam in

wis 
de huidige
waarde

kies een nr. 0 t/m 9

de geldende waarde
verschijnt

bevestigennieuwe 
code 
(4 cijfers)

oude code 
(4 cijfers)

PROGRAMMERING VAN UW TOESTEL 

� Het stopkontakt waarin de adapter wordt gestoken moet gemakkelijk toegankelijk 
zijn en mag zich niet ver van het apparaat bevinden.

� De draadloze telefoon kan in of buiten dienst zijn wanneer deze zich in de lader 
bevindt.

� Met de lader van het type 4071 BC gebruikt met het toestel 4074 GC kan in 
de handenvrij mode worden opgeroepen.

� De lader van het type 4071 DA, waarmee tegelijkertijd een extra batterij kan 
worden geladen, laat u met een rood lampje het verloop van het laden zien 
(bezig te laden) of groen (laden gereed).

� Wanneer het toestel 4074 GC in de handenvrij mode wordt gebruikt, 
wordt de batterij niet meer geladen. Vermijd lange gesprekken in deze 
mode wanneer de batterij van het toestel bijna leeg is. Wanneer het toestel 
na een gesprek in de handenvrij mode weer wordt opgeladen, wordt 
de beginlading weer snel teruggedaan.

icoon brandt90 minuten

een ladingsfase begint
maar het toestel blijft 

beschikbaar

batterij 
in ladingsfase

knipperend icoonknipperend icoon

plaats het toestel in
de lader

de batterij moet
geladen zijn

toestel buiten
dienst

het tekst-
scherm dooft

Het toestel buiten dienst plaatsen

De batterij van het toestel laden

Lader

*

Nummers van het individueel repertorium

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

Van de ene naar de andere correspondent gaan (ruggespraak)

Programmering van uw individueel repertorium

Doorschakellen van een oproep

Programmering van uw individuele code



Aan de gesproken berichtendienst voorbehouden codes **6 en *#6
Activeren van de personenzoeker #84
Afleiding bij bezet #792
Afleiding naar personenzoeker #794
Afleiding "niet storen" #793
Afleiding van de groepsoproepen #795
Afleiding "Volg-mij" (eigen oproepen laten doorsturen) #798
Afleiding "Volg-mij" wissen #799
Alle afleidingen wissen #790
Antwoord op een personenzoeker #76
Automatische heroproep bij bezet toestel #63 of ##
Bescherming tegen inluisteren #83
Conferentie #64
Geschreven berichtendienst #67
Heruitzending laatste nummer (redial) #77
Hoofdbundel 0
Inluisteren #5
Omroepgroepen ##2 t/m ##9
Onmiddellijke afleiding van individuele oproepen #791
Operatoroproep 11
Oproepnummers van de toestelgroepen #500 t/m #525
Oproepnummers van de toestellen �

Opvang van de algemene bel #73
Opvang van een groepsoproep #72
Opvang van een toesteloproep #71
Overgaan in DTMF mode #61
Parkeren van een oproep / 
terugnemen van een geparkeerde oproep #74
Raadplegen van een oproep in wacht #60
Ruggespraak (heen en weer) #3
Secondaire bundels #300 t/m #334
Selectieve afleiding #800
Terug in de groep komen #797
Tijdstip afspraak (programmering) #82
Vergrendelen / Ontgrendelen van een toestel #75
Verkorte nummers *000 t/m *999
Verlaten van een groep #796
Wissen van de ruggespraak #2
Wissen van een automatische heroproep #63

Ieder DECT toestel moet om goed te kunnen functioneren ten minste op één 
systeem aangesloten zijn (inschrijvingshandeling).
Maak uw systeem gereed voor de registratie voor de eerste indienststelling van 
uw draadloze telefoon 4074 (zie de installatie-aanwijzing van het Forum
IS16/48/80/160).

Verricht deze handeling opnieuw, ingeval de inschrijving mislukt is; misschien
komt dat omdat uw systeem niet voorbereid is voor de registratie.

Let op, om uw toestel gemakkelijk in en uit zijn hoes te kunnen doen, moet 
de ceintuurclip verwijderd zijn.
Schroef daarvoor bij de toestellen 4074 GB, GB Ex en GC, de 
bevestigingsschroef los en berg de ceintuurclip voor later gebruik op. 
Ontgrendel bij de toestellen 4074 GI, allereerst de ceintuurclip met 
het uiteinde van een ballpen door het tongetje aan de bovenkant naar achteren 
te duwen, achter de klem ; maak vervolgens de clip los door deze naar de 
benedenkant van het toestel te schuiven.

TOEBEHOREN

inschrijving 
mislukt

het toestel is ingeschreven
op het systeem

wachten

aanzetten

een automatische
inschrijvingsprocedure

komt in gang

Inschrijving van het toestel in het systeem
Functie Impliciete code Uw code

Hoezen

Forum IS16/48/80/160 - Tabel van de codes
Belgacom DDS 4074

Gebruikershandleiding

Forum 

IS16/48/80/160

0800 22 500
Gratis

3AK 19037 BTAB Ed. 01

� IS16 : 12 t/m 99 - IS48/80/160 : 120 t/m 999


