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Belgacom Forum™ 500
Forum Phone 510
Gebruiksaanwijzing

Functies van de toetsen
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Pijltjestoetsen voor het bladeren in
de menu's.
Functietoetsen voor het uitvoeren
van de boven de desbetreffende toets
weergegeven functie. Weergave als
tekst: bv. OK
Kiestoetsen voor het invoeren van
cijfers / telefoonnummers en letters /
namen.
Signaaltoets (ruggespraaktoets)
Nummerherhaling met deze toets
kunt u de 5 laatst gekozen telefoonnummers opnieuw oproepen.
Toets ”geluid uit” schakelt de microfoon uit.
Luidsprekertoets schakelt de luidspreker of handenvrij spreken in.

Toetsen en weergaven
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de functies (menu’s)
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Cijfertoetsen:
(kiestoetsen)
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Luidspreker
Signaaltoets:
(ruggespraaktoets)
Toets „microfoon uit“
Nummerherhaling

Uw Forum Phone 510 heeft een display met twee regels, een blok
met numerieke toetsen, enkele functietoetsen en vier toetsen voor
de menubesturing. Alle functies en eigenschappen van uw Forum
Phone 510 en van de ISDN gebruikt u met deze menutoetsen, die
in de paragraaf menubesturing vanaf pagina 7 worden uitgelegd.
De overige toetsen van uw Forum Phone 510 hebben vaste functies. De toetsen ± en ‘ werken net als cijfertoetsen. Het display
van uw Forum Phone 510 geeft cijfers, bv. telefoonnummers of de
actuele tijd, en meldingen, teksten en de menu's met de functies
van uw telefoon weer. Ook bepaalde standen, bv. een actieve
doorschakeling, worden hier weergegeven. De opgelopen verbindingskosten worden ook in het display weergegeven, voor zover
de weergave van de verbindingskosten ingeschakeld is. De weergaven in de onderste displayregel wisselen: tijdens een gesprek
ziet u een andere toewijzing van de functietoetsen dan in de ruststatus. Als uw telefoon een melding (bv. foutmelding) weergeeft,
dan wordt de afbeelding van de menu's (toetsentoewijzing) gedurende ca. 2 seconden door de meldingstekst overdekt. Daarna
verdwijnt de melding en u ziet weer de functie van de functietoetsen.
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Omgang met de telefoon
Bedoeld gebruik / Verklaring van overeenstemming
Met de Forum Phone 510 hebt u een telefoon gekocht, die u
probleemloos toegang biedt tot de eigenschappen van het digitale telefoonnet. Op de volgende pagina's worden alle eigenschappen uitvoerig uitgelegd.
Neem echter eerst de volgende opmerkingen in acht:
Bij aflevering is uw Forum Phone 510 niet voor uw aansluiting
geprogrammeerd, uw telefoon ”weet” dus niet, voor welke telefoonnummer (meervoudige telefoonnummer, MSN) het moet
overgaan * . Voor het telefoneren moet u dus eerst enkele
instellingen verrichten, zoals in de paragraaf ”MSN programmeren” beschreven. U kunt echter ook zonder programmering
meteen met de Forum Phone 510 telefoneren en oproepen aannemen. Alle functies en eigenschappen gebruikt u via de ingebouwde menu's. In de paragraaf ”menubesturing” kunt u zich
over de principiële werkwijze van de menu's, van de stuurtoetsen en van de functietoetsen op de hoogte stellen.
Lees a.u.b. voordat u het toestel in gebruik neemt de gebruiksaanwijzing door.
Bij gebruik op een extensiesysteem neemt u a.u.b. de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale. Bij een langdurige stroomuitval kunnen sommige gegevens in de Forum Phone 510 verloren gaan.

* In de standaardinstelling worden oproepen voor alle MSN's gesignaleerd.
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Dit product kan in alle EU-lidstaten op een ISDN-basisaansluiting
die het EURO-ISDN-protocol DSS1 ondersteunt, worden
gebruikt.
Het CE-merkteken op het product bevestigt de overeenstemming ervan met de technische richtlijnen over gebruikersveiligheid en elektromagnetische compatibiliteit, geldig op het
moment van de afgifte van de overeenkomstige verklaring van
overeenstemming conform de Europese richtlijn 99/5/EC.

Omgang met de telefoon

Veiligheidstips


Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing en bewaar deze.



Open het toestel niet.



Vermijd, dat uw toestel aan direct zonlicht of andere warmtebronnen wordt blootgesteld.



Installeer en gebruik uw toestel niet in explosieve ruimtes.



Bescherm uw toestel tegen vocht, extreem veel stof, agressieve vloeistoffen en dampen.



Stel uw toestel niet aan elektromagnetische velden (elektromotoren, huishoudelijke apparaten) bloot. De spraakkwaliteit
zou achteruit kunnen gaan.



Vermijd een standplaats in de directe omgeving van radio-,
TV- en videoapparaten.



Sluit het aansluitsnoer van uw toestel alleen op de daarvoor
bestemde contactdoos (Westerndoos op de NTBA, S0-bus of
telefooncentrale) aan. Vervang de stekker van het aansluitsnoer niet.



Telefoneer nooit in de directe omgeving van water.



Reinig uw toestel met een zachte, enigszins vochtige of antistatische doek.



Gebruik voor het reinigen geen schoonmaakmiddelen en
geen chemische substanties.



Gebruik uw toestel alleen in het temperatuurbereik van
+ 5 °C tot ca. + 35 °C.

Uw telefoon wordt voor normale gebruiksomstandigheden vervaardigd. De meubels van tegenwoordig zijn met een niet te
overziene verscheidenheid aan lakken en kunststoffen gecoat en
worden met de meest uiteenlopende lakonderhoudsmiddelen
behandeld. Het kan daarom niet worden uitgesloten, dat sommige van deze stoffen bestanddelen bevatten, die de kunststof
voetjes van de telefoon aantasten en zacht maken. De op die
manier door externe stoffen veranderde voetjes van het toestel
kunnen eventueel ongewenste sporen op het oppervlak van de
meubels achterlaten. De producent kan zich om begrijpelijke
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redenen redenen niet aansprakelijk stellen voor deze schade.
Gebruik daarom a.u.b. - vooral bij nieuwe of met lakonderhoudsmiddelen opgeknapte meubels - voor uw telefoon een
niet-slippende ondergrond.

Interne klok
Uw Forum Phone 510 beschikt over een interne klok. Deze is
nodig om in de ruststatus van de telefoon datum en tijd weer te
geven en de in de bellerslijst binnengekomen oproepen van
datum en tijd van binnenkomst te voorzien.
Direct na het in gebruik nemen is de klok nog niet actief, het
display geeft in de ruststatus geen datum en ook geen tijd aan.
De klok wordt automatisch in werking gezet bij het tot stand
komen van de eerste door u gekozen verbinding.

Omgang met de telefoon

Menubesturing
Uw Forum Phone 510 gebruikt u via een interactieve menubegeleiding. Via deze menu's kunt u alle functies van de ISDN met
behulp van maar vier toetsen gebruiken. De toetsen voor de
menubesturing zijn de functietoetsen en de pijltjestoetsen (toetsen ≤ ≥).
De twee toetsen onder het display worden functietoetsen
genoemd. Deze toetsen hebben geen vaste maar een wisselende
functie. Welke functie de toets op dit moment heeft, geeft uw
Forum Phone 510 in het display aan: de naam van de functie
verschijnt in de onderste displayregel (bv. Menu)
Met de Pijltjestoetsen ”schuift” u de mogelijke functies (toewijzing van de functietoets) door de onderste displayregel. De
functie van de functietoetsen wisselt dan overeenkomstig. U
kunt dus met de pijltjestoetsen in de menu's ”bladeren”.
De menuweergave wisselt echter zoals gezegd ook tussen de
diverse modi, want in gesprek hebt u bijvoorbeeld andere functies nodig dan tijdens het kiezen.

00:01

20.05.01

TelBoek

OprList

TelBoek

OprList

Pijltjestoets (links)

Menu

DoorSchak

Pijltjestoets (rechts)
Functietoets
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Telefoneren
Uitgaand gesprek
Voorbereidend kiezen
U kunt het telefoonnummer van een gewenste bestemming
invoeren, zonder de hoorn op te nemen.
Het kiezen wordt dan voorbereid en begint, zodra u de hoorn
opneemt of de luidsprekertoets indrukt. Voer een telefoonnummer in. Verkeerde invoer kunt u door indrukken van de ≤ - pijltjestoets afzonderlijk wissen.
U kunt ook een telefoonnummer uit het telefoonboek of uit het
Nummerherhalingsgeheugen oproepen. Neem de hoorn op. Het
telefoonnummer wordt nu gekozen.
Telefoonnummers uit de bellerslijst en evt. uit het nummerherhalingsgeheugen kiest u via voorbereidend kiezen:
U kiest een telefoonnummer uit en start het kiezen door opnemen van de hoorn of indrukken van de luidsprekertoets.
Tijdens de voorbereiding voor het kiezen kunt u de volgende
menupunten selecteren:
StopID/StuurID (blokkeren/ doorgeven): aan/uit-functie eigen telefoonnummer wordt doorgegeven of niet doorgegeven
MSN: roept een submenu op waarin het MSN voor het uitgaande gesprek kan worden gekozen
SubAdr (subadres): mogelijkheid een subadres aan het telefoonnummer toe te voegen
Terug

Telefoneren

Kiezen met opgelegde hoorn
U kunt een telefoonnummer ook kiezen, zonder de hoorn op te
nemen.
Voer een telefoonnummer in en druk dan op de luidsprekertoets.
Uw ISDN Deskphone schakelt de luidspreker in en kiest het
ingevoerde telefoonnummer.
Neem de hoorn op als de verbinding tot stand is gebracht.
Om het kiezen af te breken (bv. indien bezet), drukt u op de
luidsprekertoets (luidspreker uit).
Ook het kiezen met opgelegde hoorn werkt met of zonder voorbereidend kiezen:
U kunt een telefoonnummer uit het telefoonboek, uit de bellerslijst of uit het nummerherhalingsgeheugen selecteren of handmatig invoeren en dan het kiezen met de luidsprekertoets starten (voorbereiding voor het kiezen). Of u drukt eerst de luidsprekertoets en voert dan het telefoonnummer in (kiezen zonder
voorbereiding voor het kiezen).
Telefoonnummers uit het nummerherhalingsgeheugen kunt u
alleen kiezen met voorbereidend kiezen.
Let er a.u.b.op, dat u bij het tot stand komen van de verbinding
uw gesprekspartner kunt horen, uw partner kan u echter pas
horen, als u de hoorn opneemt.

Nummerherhaling
Met de Forum Phone 510 telefoneert u zoals gebruikelijk:Neem
de hoorn op en kies een telefoonnummer. Oproepen neemt u
ook zoals gebruikelijk aan, door de hoorn op te nemen.
Op de volgende pagina's vindt u de basisfuncties van uw telefoon, in de paragraaf ”eigenschappen” worden dan de voortgezette comfortfuncties uitgelegd.
Neem de hoorn op en druk de toets voor nummerherhaling in.
Uw Forum Phone 510 kiest nu het laatste telefoonnummer, dat u
ingetoetst hebt ofdruk meermaals op de toets voor nummerher-
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haling (als de hoorn erop ligt). U ziet achter elkaar de vijf laatst
gekozen telefoonnummers. Als u de hoorn opneemt, wordt het
weergegeven telefoonnummer gekozen.

Automatische nummerherhaling
Als u probeert op te bellen en een verbinding niet tot stand
komt, kan uw Forum Phone 510 het kiezen automatisch herhalen.
U belt op, maar een verbinding
komt niet tot stand. Druk op auto. opr. en leg de hoorn erop.
Uw Forum Phone 510 start nu om de 90 seconden een nieuwe
kiespoging, maximaal echter vijf pogingen. Als het kiezen
geslaagd is (verbinding komt tot stand), gaat uw Forum Phone
510 net zo over als bij een gewone oproep. Als u het automatisch kiezen wilt afbreken, drukt u op Vebreek.

Automatisch terugbellen
Als u een gesprekspartner niet bereikt, omdat de lijn bezet is,
kunt u een automatisch terugbellen activeren.
Zodra de gewenste gesprekspartner zijn gesprek heeft beëindigd, wordt uw telefoon opgebeld, net alsof uw gesprekspartner
u zou hebben teruggebeld.
Druk op de functietoets Bel Trg.
Na enkele seconden verschijnt de melding, dat uw terugbelverzoek door het ISDN werd aangenomen en opgeslagen. U kunt
nu opleggen.
Een terugbelverzoek wordt door het net opgeslagen, niet in uw
telefoon of in de telefoon van uw gewenste gesprekspartner.
Daarom is niet bij alle gesprekspartners een automatisch terugbellen mogelijk, in die gevallen verschijnt een foutmelding. Een
terugbelverzoek wist u door op de functietoets Vrbreek te drukken als het terugbellen wordt gesignaleerd.

Telefoneren
De voor het terugbellen onstane verbindingskosten zijn zoals
gebruikelijk voor uw rekening* .
Neem a.u.b. de volgende opmerking in acht: is de functie
”Terugbellen” niet beschikbaar, dan verschijnt de weergave
”Terugbellen” niet als functietoets.
* Meer over terugbellen kan uw provider u vertellen.
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Selectie van het MSN tijdens het kiezen
Als u opbelt, zendt uw Forum Phone 510 uw telefoonnummer
(een van uw MSN's) naar uw gesprekspartner. Welk MSN daarbij
gezonden wordt, kunt u tijdens de voorbereiding voor het kiezen
selecteren *.
Voer eerst het bestemmingsnummer in of selecteer dit uit telefoonboek, nummerherhalingsgeheugen of bellerslijst.
Druk dan op de functietoets MSN. Selecteer nu met de pijltjestoetsen ≤ ≥ het MSN dat naar de bestemming moet worden
gezonden.
Druk dan op OK.
Als u niet het gewenste MSN hebt gekozen, dan kunt u een
andere MSN selecteren.
Als u niet expliciet een MSN selecteert en niet het doorgeven
van uw telefoonnummer blokkeert, wordt het eerste geprogrammeerde MSN doorgegeven.
* De MSN's moeten daarvoor zijn opgeslagen, zoals onder ”MSN programmeren” beschreven. Als er geen MSN werd geprogrammeerd, gebruikt evt. de
centrale het MSN van de aansluiting.

Telefoneren

Blokkeren van het telefoonnummer
Als u opbelt, zendt uw Forum Phone 510 uw telefoonnummer
(een van uw MSN's) naar uw gesprekspartner. Als u dit niet wilt,
kunt u het doorgeven van gesprek tot gesprek blokkeren * .
Voer eerst het bestemmingsnummer in of selecteer deze uit
telefoonboek, nummerherhalingsgeheugen of bellerslijst.
Druk dan op de functietoets voor het blokkeren van het doorgeven van het telefoonnummer StopID.
Start nu het kiezen met de luidsprekertoets of neem de hoorn
op.
* Deze dienst is bij sommige providers alleen op verzoek beschikbaar.
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Kiezen met subadres
Voor het gebruik van bepaalde diensten kan het nodig zijn om
samen met het telefoonnummer ook een subadres door te
geven. Dit subadres wordt tijdens het kiezen aan de andere kant
doorgegeven, het gekozen toestel kan dit dan evalueren.
Voer eerst het telefoonnummer in. Druk dan op de functietoets

SubAdr.
Voer nu het subadres in. In het display verschijnt tussen telefoonnummer en subadres een ”s”. Start nu het kiezen met de
luidsprekertoets of neem de hoorn op.
Het subadres kan maximaal 20 tekens bevatten. Met de Forum
Phone 510 kunt u in het subadres alleen cijfers, geen letter,
doorgeven.

Ruggespraak
Uw ISDN-aansluiting biedt twee nuttige kanalen, waarover u
gelijktijdig kunt telefoneren. U kunt ook tijdens een gesprek nog
een ander gesprek voeren, waarbij het oorspronkelijke gesprek
in de wacht wordt gezet.
U telefoneert en wilt een ruggespraakgesprek voeren.
Druk op de functietoets Wacht
of
op de

® -toets voor ruggespraak.

uw gesprek wordt in de wacht gezet en u kunt het ruggespraakgesprek voeren. Kies het gewenste telefoonnummerof zoek het
in het telefoonboek op.
Om het ruggespraakgesprek te beëindigen, drukt u op de functietoets voor Vrbreek.

Telefoneren

Volume van de hoorn
Neem de hoorn op en druk op de functietoets Volume voor
instelling van het volume.
Stel nu het gewenste volume met de pijltjestoetsen in. Druk op
de functietoets OK.
Als u de hoorn oplegt, wordt weer de oorspronkelijke instelling
gebruikt.
Let er a.u.b. op, dat u het volume van de
instellen, als de luidspreker uitgeschakeld
ingeschakeld is, kunt u alleen het volume
volume van de hoorn kan niet permanent

hoorn alleen kunt
is. Als de luidspreker
hiervan instellen. Het
worden opgeslagen.

Volume van de luidspreker
Schakel de luidspreker met de luidsprekertoets in en druk dan
op de functietoets Volume voor instelling van het volume. Stel
nu het gewenste volume met de pijltjestoetsen in. Druk dan op
de functietoets OK.
De instelling van het volume wordt gewijzigd. Als u de hoorn
oplegt, wordt weer de oorspronkelijke instelling gebruikt
of
druk op de functietoets Opslaan en het ingestelde volume
wordt permanent opgeslagen.
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Oproepen
Met de Forum Phone 510 neemt u oproepen zoals gebruikelijk
aan, door de hoorn op te nemen. U kunt de oproepen echter
ook afwijzen of doorschakelen, zoals in paragraaf ”Oproep afwijzen” of ”Oproep doorschakelen” beschreven. Aangezien uw
ISDN-aansluiting echter niet slechts één kanaal biedt, kunnen
ook tijdens een gesprek andere oproepen binnenkomen. In dat
geval ”klopt de beller aan”. Deze situatie wordt in paragraaf
”Aankloppen aannemen/weigeren” nader beschreven.
Als u een oproep krijgt, kunt u in het display het telefoonnummer van de beller zien * . Als dit telefoonnummer in het telefoonboek van uw Forum Phone 510 is genoteerd, ziet u in plaats
daarvan de naam van de beller, zoals deze in het telefoonboek
opgeslagen is.

Oproepen aannemen
Uw telefoon gaat over: In het display verschijnt het telefoonnummer van de beller of - voor zover beschikbaar - de naam.
Uw telefoon gaat over: Als de oproep een automatisch terugbellen was, ziet u een overeenkomstige tekst in het display. Terwijl de telefoon overgaat, wisselt de onderste displayregel tussen de naam van de beller en de toewijzing van de functietoetsen.
Als u de oproep aanneemt, wordt uw telefoonnummer aan de
beller doorgegeven, de beller kan daardoor zien, wie hij bereikt
heeft ** . Met de functietoets voor het blokkeren van het telefoonnummer StopID kunt u vóór het opnemen van de hoorn
het doorgeven hiervan verhinderen.
* Alleen als het telefoonnummer wordt doorgegeven en het met het item in
het telefoonboek overeenstemt.
**

Dit telefoonnummer kan van het nummer, dat de beller heeft geko-

zen, afwijken, bv. als de oproep via een doorschakeling naar uw aansluiting
werd geleid.

Oproepen

Oproep afwijzen
U kunt een inkomende oproep ook weigeren. Als u een oproep
krijgt, kunt u in het display het telefoonnummer van de beller
zien * . Als dit telefoonnummer in het telefoonboek van uw
Forum Phone 510 is genoteerd, ziet u in plaats daarvan de naam
van de beller, zoals deze in het telefoonboek is opgeslagen.
Uw telefoon gaat over: In het display ziet u het telefoonnummer en - voor zover beschikbaar - de naam van de beller. Terwijl
de telefoon overgaat, ziet u in de onderste displayregel de toewijzing van de functietoetsen:
Weiger (weigeren): mogelijkheid om deze oproep niet aan te
nemen
Transfer (doorschakelen):roept een submenu op, waarin de
bestemming voor de doorschakeling kan worden gekozen
StopID/StuurID (blokkeren/doorgeven): aan/uit-functie eigen telefoonnummer wordt doorgegeven of niet doorgegeven
Druk op de functietoets Weiger. De oproep wordt afgewezen en
uw telefoon gaat niet meer over.
* Alleen als het telefoonnummer wordt doorgegeven en het met het item in
het telefoonboek overeenstemt.

Als u een oproep afwijst, wordt deze niet in de bellerslijst genoteerd. Uw beller krijgt geen melding dat u de oproep hebt afgewezen. Als u meerdere toestellen op uw ISDN-aansluiting
gebruikt, kunnen de andere toestellen de oproep verder signaleren.

Oproep doorschakelen
Als u een oproep krijgt, kunt u deze indien gewenst naar een
telefoonnummer uit het telefoonboek of een speciaal hiervoor
opgeslagen telefoonnummer doorschakelen. Hoe u het telefoonnummer voor doorschakeling programmeert, leest u in paragraaf
”Telefoonnummer voor doorschakeling”.
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Deze eigenschap is eventueel niet bij alle providers beschikbaar.
Uw telefoon gaat over:
In het display ziet u het telefoonnummer of de naam van de beller. Terwijl de telefoon overgaat, ziet u de toewijzing van de
functietoetsen. Druk op de functietoets Transfer.
(Oproepnummer)
Transfer
Het telefoonnummer waarnaar u de oproep wilt doorschakelen,
kiest u uit het telefoonboek zoals bij het kiezen vanuit het telefoonboek. Druk dan op de functietoets Transfer voor doorschakeling.
Na het activeren van de doorschakeling gaat uw telefoon niet
meer over. Als de doorschakeling niet mogelijk was, bv. omdat
het bestemmingsnummer bezet is, ziet u een foutmelding. De
doorschakeling van de oproep is een functie van het ISDN, het
kan daarom enkele seconden duren, voordat u de terugmelding
uit het net krijgt. De berekening van de verbindingskosten
varieert per provider; normaal gesproken zijn de kosten voor de
verbinding naar uw aansluiting voor rekening van degene die
opbelt, de kosten voor een verbinding van uw aansluiting naar
het bestemmingsnummer van de doorschakeling zijn voor uw
rekening.

Oproepen

Aankloppen aannemen/weigeren
Als een oproep voor een van uw telefoonnummers binnenkomt,
terwijl u net telefoneert, hoort u in de hoorn een aankloptoon;
bovendien wordt het aankloppen in het display weergegeven.
Weiger (weigeren): mogelijkheid deze ”aanklopper” niet aan te
nemen
Opnemen (aannemen): de ”aanklopper” meteen aannemen,
een ander gesprek in de wacht zetten
StopID (blokkeren): de ”aanklopper” aannemen; het andere
gesprek in de wacht zetten
U kunt de aanklopoproep aannemen, weigeren of tussen de
beide oproepen makelen.
U telefoneert en hoort de aankloptoon. In het display verschijnt
het telefoonnummer van degene die aanklopt.
Druk op de functietoets Opnemen, of de
oproep aan te nemen.

® -toets om de nieuwe

U wordt met de aankloppende gesprekspartner verbonden en
het eerste gesprek wordt in de wacht gezet,
of
u drukt op de functietoets StopID.
U neemt dan ook de tweede oproep aan (het eerste gesprek
wordt in de wacht gezet),

of
Druk op de functietoets Weiger. De signalering van het aankloppen wordt uitgeschakeld. Andere telefoons van uw ISDNaansluiting kunnen de oproep verder signaleren.
Let er a.u.b. op, dat tijdens het aannemen van een aankloppende oproep het oorspronkelijke gesprek altijd in de wacht wordt
gezet.
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Wisselgesprek / Makelen
Als u een gesprek voert en een ander gesprek in de wacht wordt
gezet, kunt u tussen de verbindingen heen en weer schakelen
(Wisselgesprek).
U telefoneert. Een ander gesprek wordt in de wacht gezet. Druk
op de functietoets Makelen of de ® -toets. U spreekt met de
andere deelnemer.
Met de functietoets Makelen wisselt u tussen beide gesprekspartners. Met de functietoets Vrbreek kunt u het gesprek beëindigen,
dat u op dit moment voert. U spreekt dan weer met de in de
wacht staande deelnemer. Als u de hoorn oplegt, worden beide
verbindingen verbroken.

Vergadering
Als u een gesprek voert en een ander gesprek in de wacht wordt
gezet, kunt u een vergadering met z'n drieën opbouwen. Tijdens
de vergadering kan elke gesprekspartner de beide anderen
horen.
U telefoneert: Een ander gesprek staat in de wacht.
Druk op de functietoets Conferentie
gadering.

met drie. voor de ver-

De vergadering is actief.
Als u tijdens een vergaderingsgesprek, dat u zelf hebt opgebouwd, oplegt, wordt de vergadering beëindigd. Daarbij worden
de verbindingen met beide gesprekspartners verbroken.
Als u een vergadering hebt opgebouwd en één van uw gesprekspartner legt op, dan voert u weer een normaal telefoongesprek
met de overgebleven gesprekspartner.
U kunt de vergadering door opleggen beëindigen (zie boven). U
kunt echter ook in het wisselgesprek (afwisselend met de
gesprekspartners telefoneren) wisselen of de verbinding met één
van de gesprekspartners beëindigen.

Oproepen

Wisselgesprek / Vergadering
Vanuit een vergadering kunt u weer naar het afwisselend telefoneren met de gesprekspartners (wisselgesprek) overstappen.
U telefoneert in een vergadering met z'n drieën.
Druk op de functietoets Makelen. Kies nu met de pijltjestoetsen, met welke gesprekspartner u verder wilt telefoneren. De
andere gesprekspartner wordt in de wacht gezet
of
druk op de functietoets Terug om de vergadering in stand te
houden. U telefoneert dan verder in de vergadering met z'n
drieën.
Het afwisselend telefoneren met twee partners staat in de paragraaf ”Wisselgesprek” beschreven.

Vergadering opheffen en verbreken
Tijdens een vergadering kunt u de verbinding met één van de
beide vergaderingspartner verbreken. U telefoneert dan in een
normaal telefoongesprek met de overgebleven deelnemer.
U telefoneert in een vergadering met z'n drieën.
Druk op de functietoets Vrbreek. Kies met de pijltjestoetsen de
gesprekspartner wiens verbinding u wilt verbreken
of
druk op de functietoets Terug om de vergadering in stand te
houden. U telefoneert dan verder in de vergadering met z'n
drieën.
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Telefoonboek
Uw Forum Phone 510 bevat een telefoonboek waaruit u telefoonnummers kunt opbellen.

Vanuit het telefoonboek opbellen
In de ruststatus van uw Forum Phone 510 kunt u tussen de volgende menupunten met de pijltjestoetsen selecteren:
OprList (bellerslijst): submenu om items uit de lijst te selecteren
TelBoek (telefoonboek): submenu om een telefoonboekitem
voor een oproep te selecteren
Menu: submenu om instellingen op de telefoon of wijzigingen in
het telefoonboek aan te brengen
Druk op de functietoets TelBoek voor telefoonboek.
Het eerste item van het telefoonboek
verschijnt. Met de pijltjestoetsen kunt u nu het telefoonboek
item voor item doorbladeren..
of
Druk dan op de functietoets OK.
Nu kunt u het telefoonnummer kiezen, door de hoorn op te
nemen, of u vult het telefoonnummer aan door invoer van extra
cijfers (bv. doorkiesnummer van een nevenaansluiting). Ook
voor telefoonnummers uit het telefoonboek kunt u - na het
indrukken van de functietoets OK- kiezen, of uw telefoonnummer
tijdens de verbindingsopbouw moet worden doorgegeven.
Als u geen opties kiest, wordt altijd het eerste geprogrammeerde MSN aan het bestemmingsnummer doorgegeven.

Telefoonboek

Nakiezen uit het telefoonboek
U kunt ook delen van telefoonnummers handmatig of vanuit het
telefoonboek nakiezen.
Dat kan zinvol zijn, als u vaak met verschillende deelnemers van
een telefooncentrale telefoneert. U kunt dan het doorkiesnummer van afzonderlijke deelnemers in het telefoonboek opslaan.
U hebt met opgenomen hoorn de eerste cijfers van een telefoonnummer gekozen. Druk op de functietoets TelBoek.
Selecteer met de pijltjestoetsen een item. Bevestig
en druk op de functietoets Kiezen.
Het telefoonnummer wordt gekozen. Als u het eerste deel van
een telefoonnummer met opgelegde hoorn uit het telefoonboek
hebt gekozen, neemt u de hoorn op en kiest het doorkiesnummer met de cijfertoetsen.
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Bellerslijst
Als u een oproep krijgt, deze echter niet beantwoordt, dan slaat
uw Forum Phone 510 het telefoonnummer van de beller in de
bellerslijst op, voor zover het telefoonnummer werd doorgegeven. Werd het telefoonnummer niet doorgegeven, ziet u ”onbekend” in het display. U kunt de in de bellerslijst opgeslagen
telefoonnummers indien gewenst terugbellen.

Vanuit de bellerslijst opbellen
In de ruststatus van uw Forum Phone 510 kunt u tussen de volgende menupunten met de pijltjestoetsen selecteren:
OprList (bellerslijst): submenu om items uit de lijst te selecteren
TelBoek (telefoonboek): submenu om een telefoonboekitem
voor een oproep te selecteren
Menu: submenu om instellingen op de telefoon of wijzigingen in
het telefoonboek aan te brengen
Druk op de functietoets OprList.
Het nieuwste item in de bellerslijst verschijnt. Als het telefoonnummer in het telefoonboek is genoteerd, wordt in plaats daarvan de naam van de beller weergegeven. Met de pijltjestoetsen
≤ ≥ bladert u door de afzonderlijke items van de bellerslijst. De
functietoets Optie toont datum en tijd van de oproep (zie ook
pagina 6) en andere opties voor het kiezen van het weergegeven telefoonnummer.
Als u het telefoonnummer in het telefoonboek wilt noteren,
drukt u nu op de functietoets TelBoek. Het telefoonnummer
van de beller wordt in het telefoonboek genoteerd, en u kunt
een naam voor het telefoonnummer invoeren.
Als u een item uit de bellerslijst wilt wissen, drukt u op de functietoets Wissen.
Hoe u een naam kunt invoeren, wordt in paragraaf ”Nieuw item
aanmaken” uitgelegd. De bellerslijst slaat maximaal 10 oproe-

Bellerslijst
pen op. Oproepen, die op een ander toestel van uw ISDN-aansluiting worden beantwoord, worden niet in de bellerslijst genoteerd.
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Terugbellen vanuit de bellerslijst
De bellers van wie de telefoonnummers in de bellerslijst zijn
opgeslagen, kunt u makkelijk terugbellen.
Druk op de functietoets OprList.
Het nieuwste item in de bellerslijst verschijnt. Als het telefoonnummer in het telefoonboek is genoteerd, wordt in plaats daarvan de naam van de beller weergegeven.
Met de pijltjestoetsen ≤ ≥ kunt u de afzonderlijke items van de
bellerslijst doorbladeren.
Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.
Als u een in de bellerslijst genoteerde beller op die manier
terugbelt, wordt de oproep in de bellerslijst als afgehandeld
gemarkeerd, maar niet gewist. Gemarkeerde oproepen hebben
in de bellerslijst een vinkje aan de linker kant. Als u voor het
kiezen een bepaald MSN wilt kiezen, drukt u op de functietoets
Optie en MSN. Als u het doorgeven wilt verhinderen, kiest u
Optie en StopID.

Notitieboek

Notitieboek
Met de notitieboekfunctie kunt u tijdens een telefoongesprek een
telefoonnummer noteren. Het genoteerde telefoonnummer wordt
in het telefoonboek genoteerd, u kunt hier later een naam aan
toevoegen. U kunt ook het telefoonnummer van een beller in
het notitieboek opslaan.

Telefoonnummer noteren
U telefoneert en wilt een telefoonnummer noteren.
Druk op de functietoets Notitie.
Voer nu het gewenste telefoonnummer in. Als u een verkeerd
cijfer hebt ingetoetst, kunt u het laatste cijfer met de pijltjestoets ≤ weer wissen.
Als u het telefoonnummer van een beller in het telefoonboek wilt
opslaan, drukt u op de toets Nummerherhaling, in plaats van het
telefoonnummer in te voeren.
Druk op de functietoets OK. Het genoteerde telefoonnummer
wordt (zonder naam) in het telefoonboek opgeslagen.
De notitie wordt als laatste item in het telefoonboek geschreven
en kan van een naam worden voorzien.
Een nieuw item overschrijft het laatst opgeslagen telefoonnummer.
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Speciale functies
Gesprek parkeren
U kunt een gesprek dat u op dat moment voert, ”parkeren”. Een
geparkeerd gesprek wordt niet verbroken en u kunt het later
voortzetten.
U kunt ook naar een andere telefoon gaan die met dezelfde
ISDN-aansluiting is verbonden om daar het geparkeerde gesprek
voort te zetten. Met deze functie kunt u bv. gesprekken naar
een draadloos toestel doorschakelen.
U telefoneert en wilt het gesprek parkeren.
Druk op de functietoets Parkeren. Voer nu een parkeercode in.
Met deze code kunt u het geparkeerde gesprek later weer voortzetten.
Druk dan daarna nogmaals op de functietoets Parkeren.
Als het gesprek met succes werd geparkeerd, krijgt u een terugmelding uit het net.
De code dient ter identificatie van het geparkeerd gesprek tijdens het ”uitparkeren”. U kunt hier een willekeurig eencijferig
getal gebruiken. Alleen met invoer van deze code kan het
gesprek later worden uitgeparkeerd.
Als het gesprek niet geparkeerd kan worden, krijgt u een overeenkomstige foutmelding.
Geparkeerde gesprekken die niet meer worden voortgezet, worden na 180 seconden automatisch verbroken.
Let er a.u.b. op: zolang het gesprek geparkeerd is, krijgt uw
gesprekspartner wachtmuziek.

Speciale functies

Geparkeerd gesprek voortzetten
Een geparkeerd gesprek kunt u op elk gewenst moment voortzetten.
Neem de hoorn op en druk op de functietoets Uitpark. voor
het voortzetten van een geparkeerd gesprek.
Verschijnt in het display na opnemen van de hoorn de opmerking ”overbelast” (beide B-kanalen bezet, één van beide door
het geparkeerde gesprek), dan kan ook als de hoorn erop ligt
met ”menu – ISDN – uitparken” uitgeparkeerd worden.
Voer nu de parkeercode in waaronder het gesprek werd geparkeerd. U wordt weer met de gesprekspartner verbonden.
Als er geen gesprek was geparkeerd, of als de ”geparkeerde”
gesprekspartner intussen heeft opgelegd, krijgt u de melding
”geen gesprek geparkeerd”, als u de functietoets Uitpark.
indrukt.

Kwaadwillige oproepen bepalen
Sommige providers bieden indien gewenst de mogelijkheid,
kwaadwillige oproepen te registreren.
De provider zal dan datum, tijd, uw telefoonnummer en het
telefoonnummer van de beller, die u wilt opsporen, noteren en
opslaan.
Wendt u zich a.u.b. tot uw provider.
U wilt een kwaadwillige beller opsporen.
Druk daarvoor op de functietoets MCI.
De provider probeert het telefoonnummer van de beller op te
sporen. Deze handeling kan enkele seconden duren. Daarna
krijgt u de terugmelding van het net.
Meer over deze dienst, die ook MCID (van het Engelse ”Malicious
Caller IDentification”) wordt genoemd, kan uw provider u vertellen. Het onderscheppen is niet in alle gevallen mogelijk. Mislukt
het opsporen van het telefoonnummer van de beller, dan krijgt u
een overeenkomstige foutmelding.
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Nakiezen met multifrequentiemethode/Antwoordapparaat beluisteren
Als er een verbinding bestaat, kunt u met de cijfertoetsen en de
±- en ‘-toetsen de genormaliseerde tonen voor multifrequentiemethode zenden, bv. om antwoordapparaat, VoiceMail-systemen o.a. te besturen.
U telefoneert en wilt bv. een antwoordapparaat beluisteren.
Druk op de cijfertoetsen. De overeenkomstige tonen voor multifrequentiemethode worden gemaakt.

Keypad-protocol
Als u tijdens een gesprek de cijfertoetsen indrukt, maakt uw
Forum Phone 510 de genormaliseerde tonen voor multifrequentiemethode die voor de besturing van antwoordapparaten of
voor het invoeren van berichten voor pagerdiensten worden
gebruikt. U kunt de functie van de toetsen echter ook op het
keypad-protocol omschakelen, bv. om nieuwe ISDN-diensten in
de centrale te besturen.
U telefoneert.
Druk op de functietoets Keypad. De toetsen van het numerieke
toetsenbord zenden nu geen tonen voor multifrequentiemethode
meer, maar de codes van het keypad-protocol.
Druk op de functietoets DTMF om weer naar zenden met multifrequentiemethode om te schakelen.

Eigenschappen

Eigenschappen
Uw Forum Phone 510 en uw ISDN-aansluiting bieden veel functies die veel verder gaan dan het gewone telefoneren. Enkele
van deze eigenschappen zijn eigenschappen van het net, bv.
Doorschakelen, Vergadering, Weergave van het telefoonnummer
van bellers etc., die u met behulp van uw telefoon kunt gebruiken.
Andere eigenschappen zijn functies van uw Forum Phone 510,
bv. Oproepfilter, Verzenden van uw telefoonnummer tijdens het
opbellen, Weergave van kosten, Telefoonblokkering etc.. In de
volgende paragrafen leest u, hoe u de verschillende eigenschappen van het ISDN en van uw Forum Phone 510 kunt gebruiken.

Oproepfilter
U kunt een oproepfilter activeren. Is het filter ingeschakeld, dan
werden oproepen alleen gesignaleerd als de beller in het telefoonboek is genoteerd.
Het oproepfilter behandelt alle oproepen op dezelfde manier, ook
oproepen tijdens een gesprek (aankloppen).
Druk op de functietoets Menu.
Selecteer het toestelmenu met de pijltjestoetsen en druk dan de
functietoets Toestel.
Kies de functietoets FltrAan of de functietoets FltrUit.
Het oproepfilter wordt overeenkomstig in- of uitgeschakeld.
Al naargelang, of het filter actief of niet actief is, ziet u de functietoets FltrAan of FltrUit waarmee u de desbetreffende
andere toestand kunt instellen.
Oproepen waarbij de beller zijn telefoonnummer niet meezendt,
worden met een ingeschakeld oproepfilter nooit gesignaleerd,
aangezien er geen telefoonnummer ter vergelijking met het telefoonboek ter beschikking staat.
Door indrukken van de pijltjestoets
is ingeschakeld.

≥ ziet u, dat de eigenschap
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Kostenweergave in-/uitschakelen
Enkele providers bieden aan, kostenberichten naar uw telefoon
te zenden.
Als u kostenberichten ontvangt, kunt u de weergave van de kosten tijdens of na de verbinding in uw Forum Phone 510 indien
gewenst uitschakelen. Ook met een uitgeschakelde weergave
blijft uw telefoon de kostenberichten in zijn vier kostentellers
verzamelen; u kunt de opgelopen totalen dan op elk gewenst
moment opvragen.
Druk op de functietoets Menu.
Haal met de pijltjestoetsen de functie Toestel in het display en
druk dan op de bijbehorende functietoets.
Selecteer het kostenmenu met de functietoets Kosten. Voer uw
PIN in (voor zover PIN ingesteld). Druk op de functietoets Aandui.Uit of Aandui.Aan om de automatische weergave van
kosten in of uit te schakelen.
De functietoetsen Aandui.Uit en Aandui.Aan worden al naargelang de instelling afwisselend weergegeven. De kostenberichten kunnen aan het einde van een verbinding de kosten voor de
gehele verbinding bevatten (Kostenweergave aan het einde van
de verbinding) of uw telefoon krijgt een kostenbericht voor elke
op gelopen kosteneenheid (kostenweergave tijdens de verbinding). Meer hierover kan uw provider u vertellen.

Eigenschappen

Telefoon blokkeren
U kunt indien gewenst uw telefoon tegen gebruik blokkeren. Bij
alle manieren van blokkeren is het kiezen van het alarmnummer 112 mogelijk.
De Forum Phone 510 biedt drie manieren van blokkeren:


Bij het volledig blokkeren kunnen alleen oproepen worden
aangenomen, kiezen is niet mogelijk.



Voor het direct opbellen voert u een telefoonnummer in; is
het blokkeren actief, dan kan alleen nog dit nummer worden
gekozen.



Bij het gedeeltelijk blokkeren kunt u drie cijferreeksen
opgeven waarmee telefoonnummers beginnen, die gekozen
moeten kunnen worden.

Druk op de functietoets Menu.
Haal met de pijltjestoetsen de functie Toestel in het display en
druk dan op de bijbehorende functietoets.
Kies de functietoets Blokk..
Voer nu uw PIN in (voor zover ingesteld).
Het verdere verloop voor de drie varianten Direct opbellen,
Volledig blokkeren en Gedeeltelijk blokkeren wordt op de
volgde pagina's uitgelegd.

Direct opbellen
Voor de variant Direct opbellen programmeert u een telefoonnummer. Als het blokkeren actief is, kiest uw Forum Phone 510
automatisch dit telefoonnummer als een toets wordt ingedrukt.
Kies de functietoets met de variant Dir.opr.
Als al een direct-nummer opgeslagen is, ziet u deze in de eerste
displayregel.
Voer nu het gewenste telefoonnummer in of wijzig het bestaan-
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de nummer. Met de pijltjestoets ≤ kunt u het bestaande nummer wissen. Activeer dan het direct opbellen met de functietoets
Aan.
Het direct opbellen is geactiveerd.
Het rustdisplay toont nu niet meer het menu:
de eerste regel toont het nummer, dat na indrukken van een
toets wordt gekozen. Om het direct opbellen uit te schakelen,
drukt u op de functietoets Zet af. Voer nu uw PIN in.
Voor het opheffen van het direct opbellen moet u uw PIN invoeren, ook als de standaardinstelling ”0000” niet werd gewijzigd.

Volledig blokkeren
Bij de variant Volledig blokkeren zijn kiezen en programmeren
volledig geblokkeerd. Van uw telefoon kan dan niet worden
getelefoneerd.
Kies de functietoets met de variant VolBlok.
Het telefoon is geblokkeerd.
Om het blokkeren op te heffen, drukt u op de functietoets Zet

af.
Voer nu uw PIN in.
Voor het opheffen van het blokkeren moet u uw PIN invoeren.
Wordt de PIN niet juist ingevoerd, dan blijft het blokkeren actief.
Ook met een geactiveerd blokkeren kunt u oproepen beantwoorden.
Let er a.u.b. op, dat het blokkeren alleen voor uw telefoon
geldt; van andere telefoons, die met dezelfde ISDN-aansluiting
verbonden zijn, kan evt. nog worden getelefoneerd.
Het kiezen van De alarmnummers 100/101 is ook met blokkering mogelijk.

Eigenschappen

Gedeeltelijk blokkeren
Bij het gedeeltelijk blokkeren wordt de telefoon ook voor het
kiezen van telefoonnummers geblokkeerd.
U kunt echter uitzonderingen van het blokkeren invoeren.
Kies de functietoets met de variant GedBlok.
Voer nu maximaal drie uitzonderingen van het blokkeren in.
Verbreek de afzonderlijke telefoonnummers, door op de pijltjestoets ≥ te drukken.
Druk tot besluit op de functietoets OK.
De telefoon is geblokkeerd.
Om het blokkeren op te heffen, drukt u op de functietoets Zet
af.
Voer nu uw PIN in.
Als het gedeeltelijk blokkeren actief is, kunnen alleen nog telefoonnummers worden gekozen, die met de cijfers beginnen, die
u als uitzondering van het blokkeren hebt ingevoerd.
U kunt maximaal drie uitzonderingen van het blokkeren invoeren.
100/101 is als alarmnummer altijd mogelijk, ook als
1100/101, 10 of 1 niet tot de uitzondering van het
gedeeltelijk blokkeren behoort.
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Oproepen doorschakelen
Oproepen voor elk van uw MSN's kunt u naar een ander telefoonnummer laten doorschakelen.
Meer info over deze functie van het ISDN kan uw provider u vertellen. Normaal gesproken zijn er drie varianten voor het doorschakelen mogelijk: vast, indien bezet of na een bepaalde
tijd.
Let er a.u.b. op: het doorschakelen is een automatische functie van uw Forum Phone 510 in samenwerking met het ISDN.
Het doorschakelen is een handmatige functie:
U kunt het doorschakelen van geval tot geval zelf activeren (zie
”Oproep doorschakelen”).
Druk op de functietoets Menu.
Haal met de pijltjestoetsen de functie ISDN in het display en
druk dan op de bijbehorende functietoets.
Selecteer het doorschakelen met de functietoets
verder.
Kies nu met de pijltjestoetsen ≤ ≥ het MSN uit waarvoor u het
doorschakelen wilt activeren en druk op de functietoets OK.
Als u ”Alles” kiest, worden
alle op deze S0-bus voorhanden MSN's doorgeschakeld.
Als al een doorschakelen actief is, ziet u de instellingen voor dit
doorschakelen. Druk op de pijltjestoets ≥ om het menu weer te
geven.
Voor het instellen van een nieuw doorschakelen kiest u de functietoets Nieuw. Selecteer nu met de pijltjestoetsen, welke diensten moeten worden doorgeschakeld.
Voer nu het telefoonnummer in waarnaar oproepen voor de MSN
moeten worden doorgeschakeld en druk op de functietoets voor
de gewenste doorschakelvariant.
Door indrukken van de pijltjestoets
ingeschakeld is.

≥ ziet u dat de eigenschap

Eigenschappen
De varianten van het doorschakelen verschillen wat betreft het
moment waarop het doorschakelen plaatsvindt:

vast
Bij het vaste doorschakelen worden alle oproepen voor het doorgeschakelde MSN naar het bestemmingsnummer doorgeschakeld.

uitstel.
Bij het doorschakelen na bepaalde tijd gaat eerst uw telefoon
over. Wordt een verbinding binnen de opgegeven tijd (ca. 10
sec.) niet tot stand gebracht, dan wordt de oproep doorgeschakeld.

bezet
Bij de derde variant wordt een oproep altijd doorgeschakeld, als
uw ISDN-aansluiting bezet is, dus als beide nuttige kanalen
bezet zijn.
Het ISDN is een net met geïntegreerde diensten: diverse - in
analoge netten aparte diensten - worden in één net aangeboden. Op die manier worden bijvoorbeeld telefonie (spraak), telefax (grafische gegevens), gegevenstransmissie etc. gezamenlijk
via het ISDN afgewikkeld. Elk ISDN-toestel zendt tijdens de verbindingsopbouw een dienstcode uit, die aan degene die opgebeld wordt, laat zien, welke dienst moet worden gebruikt.
Voor het doorschakelen kunt u nu opgeven, of alle oproepen
moeten worden doorgeschakeld (dus spraak en gegevens) of
alleen de spraakoproepen. Als u alleen de spraakoproepen doorschakelt, worden oproepen, die een gegevensdienstcode hebben
(bv. fax groep 4), nog wel op uw ISDN-aansluiting gesignaleed
en niet op het bestemmingsnummer van het doorschakelen.
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Eigenschappen

Doorschakelen wissen
Druk op de functietoets Menu.
Haal met de pijltjestoetsen de functie ISDN in het display en
druk dan op de bijbehorende functietoets.
Selecteer het doorschakelen met de functietoets DoorSchak.
Selecteer nu met de pijltjestoetsen ≤ ≥ het MSN waarvoor u
het doorschakelen wilt wissen en druk op de functietoets OK.
Het display toont nu de gegevens van het
actieve doorschakelen. Druk op de pijltjestoets

≥.

Als u alle diensten hebt doorgeschakeld, ziet u achter elkaar de
gegevens over de verschillende diensten en dan het menu.
Druk op de functietoets Wissen.
Selecteer nu, welke diensten niet meer moeten worden doorgeschakeld. Als u Alles selecteert, worden de doorschakelingen
voor alle diensten gewist.
Bevestig nu, welke variant van het doorschakelen moet worden
gewist. U moet hier de variant invoeren die ook actief is.
Let er a.u.b. op: het ISDN behandelt alle drie de varianten van
het doorschakelen (vast, na bepaalde tijd, indien bezet)
afzonderlijk. U moet dus die variant wissen, die ook echt actief
is.

Telefoon programmeren

Telefoon programmeren
Algemeen
In de fabriek is uw Forum Phone 510 zo voorgeprogrammeerd
dat u er meteen mee kunt telefoneren.
Om echter het volledige spectrum aan eigenschappen van uw
Forum Phone 510 te gebruiken, moet u evt. enkele instellingen
verrichten. Alle instellingen die in het geheugen van de telefoon
worden opgeslagen, worden ”programmeringen” genoemd.
Alle programmeringen verricht u in de ruststatus van de telefoon, dus met opgelegde hoorn.
Alle programmeringen behalve notitieboek en volume beginnen
altijd met de functietoets Menu vanuit het rustdisplay.
Sommige van deze instellingen zijn met een PIN, een geheim
nummer, beveiligd: alleen degene die de PIN kent, kan de
instelling wijzigen. In de fabriek is 0000 ingesteld (alle instellingen kunnen worden gewijzigd ). Op de volgende pagina's worden de afzonderlijke instelmogelijkheden toegelicht.
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Functies van het toestel

Functies van het toestel
MSN-signalering
Druk op de functietoets Menu.
Haal met de pijltjestoetsen de functie Toestel in het display en
druk dan op de bijbehorende functietoets.
Selecteer de functietoets Melodie.
Selecteer met de pijltjestoetsen het MSN waarvoor u instellingen
wilt verrichten en druk dan op de functietoets OK.
Stel nu in, hoe dit MSN
moet worden gesignaleerd.
De pijltjestoetsen stellen het volume in. De cijfers

± en de ‘ toets stellen de klankkleur in.

≠..} en de

Met de functietoets OK slaat u uw instellingen op.
Terwijl u de instellingen verricht, hoort u ter controle de beltoon.
Als een MSN is geprogrammeerd (toegewezen), maar niet moet
overgaan (bv. een MSN dat voor Fax is gereserveerd), stelt u
het volume gewoon op nul; ook als de beltoon is uitgeschakeld,
kunt u altijd nog met dit MSN telefoneren.

Functies van het toestel

Kostengeheugen wissen
Uw telefoon slaat alle kosteninformatie die het uit het ISDN
krijgt, op. De kosten worden in vier geheugens opgeslagen:
Eén voor elk MSN (voor zover geprogrammeerd) en een geheugen ”onbekend”, dat wordt gebruikt als u geen MSN hebt geprogrammeerd. Elk van deze geheugen kunt u onafhankelijk van de
anderen wissen.
Het totaal van alle ontstane kosten wordt uit de afzonderlijke
geheugens berekend en kan met de functietoets Totaal worden
opgevraagd.
Druk op de functietoets Menu.
Selecteer het menu voor functies van het toestel met de pijltjestoetsen en druk dan op de functietoets Toestel.
Selecteer de functietoets Kosten.
Voer nu uw PIN in (voor zover PIN geprogrammeerd) Druk op de
functietoets Wissen.
Selecteer nu met de pijltjestoetsen ≤ ≥ het geheugen dat u
wilt wissen en druk nogmaals op de functietoets Wissen.
De desbetreffende kostenteller wordt dan gewist.
Als u van tellen van de eenheden naar kostenweergave wisselt,
moet u het kostengeheugen wissen.
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Functies van het toestel

Kostentarief instellen
Uw Forum Phone 510 slaat de voor het toestel ontstane verbindingskosten op. Uit het net krijgt het daarvoor informatie over
de opgetreden kosteneenheden * . Met de volgende programmering stelt u de prijs voor een eenheid in.
Druk op de functietoets Menu.
Haal met de pijltjestoetsen de functie Toestel in het display en
druk dan op de bijbehorende functietoets.
Selecteer de functietoets Kosten.
Voer de PIN in, voor zover noodzakelijk. Druk op de functietoets

Factor voor het kostentarief.
Voer het bedrag per eenheid in, dat voor de omrekening moet
worden gebruikt en druk op de functietoets OK. Als u het kostentarief met de pijltjestoets ≤ (links) wist, worden de eenheden weergegeven.
* Het doorgeven van de kostenberichten geldt bij sommige providers een
extra dienst waarvoor moet worden betaald.

Het kostentarief is een geldbetrag, dat u moet invoeren (euro en
centen). De komma voert u met de toets ‘ in. Maximaal is een
bedrag van 600,00 mogelijk.

Functies van het toestel

PIN vastleggen
Sommige instellingen voor uw telefoon zijn met een PIN
(geheim nummer) beveiligd, als u met de hier beschreven procedure een PIN hebt ingevoerd.
Druk op de functietoets Menu.
Haal met de pijltjestoetsen de functie Toestel in het display en
druk dan op de bijbehorende functietoets.
Kies de functietoets Nwe PIN uit.
Eerst voert u nu de oude PIN in, dan de nieuwe PIN.
Bevestig de invoer door de nieuwe PIN nog een keer in te voeren. De nieuwe PIN is nu opgeslagen.
De PIN bestaat altijd uit vier cijfers. De invoer van een PIN hoeft
u niet met de functietoets OK of dgl. af te sluiten. Na het indrukken van het vierde cijfer evalueert uw Forum Phone 510 de PIN
automatisch. Als de ingevoerde nieuwe PIN en de bevestiging
van de nieuwe PIN niet overeenstemmen, ziet u een foutmelding. In dat geval blijft de oude PIN van kracht.
In de standaardinstelling is 0000 ingesteld. Daarom wordt bij
geen instelling om een PIN-invoer gevraagd. Als u een ingestelde PIN weer wilt verwijderen, voert u als nieuwe PIN en als
bevestiging 0000 in. De PIN is dan gedeactiveerd.
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Functies van het toestel

Toetsenklik in-/uitschakelen
Indien gewenst kan uw Forum Phone 510 tijdens het indrukken
van elke toets een kort klikgeluid in de luidspreker maken; u
kunt invoer door deze terugmelding evt. makkelijker verrichten.
Druk op de functietoets Menu.
Haal met de pijltjestoetsen de functie Toestel in het display en
druk dan op de bijbehorende functietoets.
Selecteer de functietoets KlikUit of KlikAan.
Al naar gelang of der toetsenklik in- of uitgeschakeld is, wordt
de functietoets KlikUit of KlikAan weergegeven.

Taal van het display selecteren
Alle meldingsteksten kunnen in verschillende talen worden weergegeven. In de fabriek is het toestel op Duitse teksten ingesteld.
Druk op de functietoets Menu.
Haal met de pijltjestoetsen de functie Toestel in het display en
druk dan op de bijbehorende functietoets.
Selecteer de functietoets Taal.
Selecteer de gewenste taal met de pijltjestoetsen en druk dan
op de overeenkomstige functietoets : bv. English.

Functies van het toestel

Beltoon instellen
U kunt de klank en het volume van de beltoon instellen. Twee
bijzondere melodieën zijn exclusief alleen op dit toestel beschikbaar.
Druk op de functietoets Menu.
Haal met de pijltjestoetsen de functie Toestel in het display en
druk dan op de bijbehorende functietoets.
Selecteer de functietoets Melodie.
U ziet de weergave van het MSN.
Bevestig met de functietoets OK
of
kies een andere MSN.
Selecteer met de cijfertoetsen

≠ / }, en ± een melodie.

Stel het volume met de pijltjestoetsen in.
Bevestig door op de functietoets OK te drukken.
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Functies van het toestel

Standaardinstelling instellen
U kunt indien nodig het toestel in de standaardinstelling terugzetten.
Druk op de functietoets Menu.
Haal met de pijltjestoetsen de functie Toestel in het display en
druk dan op de bijbehorende functietoets.
Selecteer de functietoets Reset.
Opmerking: Als u het toestel in de standaardinstelling zet, worden alle instellingen gewist. De taal van het display wordt in het
Duits ingesteld. Het telefoonboek wordt gewist. Alle geprogrammeerde MSN's gaan verloren.
Let er a.u.b. op: instellingen die niet uw toestel maar uw
ISDN-aansluiting betreffen, worden na de reset van het toestel
niet gewist. Als een doorschakelen geactiveerd is, kunt u het
toestel niet in de standaardinstelling terugzetten. Het doorschakelen moet eerst worden gedeactiveerd.

Telefoonboek

Telefoonboek
Uw Forum Phone 510 heeft een geheugen voor maximaal 35
namen en telefoonnummers: het telefoonboek.
Deze verzameling van telefoonnummers heeft drie taken:
als eerste kunt u in het telefoonboek genoteerde telefoonnummers heel makkelijk opbellen. Daarnaast biedt de toewijzing van
namen aan telefoonnummers de Forum Phone 510 de mogelijkheid om bij oproepen in plaats van het telefoonnummer de
naam van de beller weer te geven. Ten derde heeft het telefoonboek zijn functie als oproepfilter:
Als het filter ingeschakeld is, worden oproepen alleen gesignaleerd als de beller in het telefoonboek staat genoteerd.

Een nieuw item aanmaken
Druk op de functietoets Menu.
Haal met de pijltjestoetsen de functie TelBoek in het display en
druk dan op de bijbehorende functietoets.
Selecteer de functietoets Nieuw.
Voer nu het telefoonnummer in of druk op de toets nummerherhaling om de inhoud van het nummerherhalingsgeheugen
over te nemen.
Kies dan de functietoets Naam.
Voer nu de naam voor dit telefoonnummer in. Sla uw invoer met
de functietoets OK op.
Als u een subadres voor het telefoonnummer wilt invoeren, kiest
u de functietoets SubAdr.
Voer nu de subadres in en druk ten slotte op de functietoets OK.
Telefoonnummer en subadres mogen samen maximaal 27 cijfers
bevatten.
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Telefoonboek

Invoer van cijfers en tekst
De naam voor het telefoonboek voert u met de cijfertoetsen in.
Als u een cijfertoets (meermaals) indrukt, verschijnen één voor
één de tekens, die hiernaast in de tabel staan vermeld. Tussen
de beide groepen tekens (grote en kleine letters) schakelt u om,
door de desbetreffende toets ca. 1 seconde lang ingedrukt te
houden.
Als u tijdens de invoer van de naam weer naar invoer van het
telefoonnummer wilt terugkeren, drukt u op de toets voor nummerherhaling. Als u een teken wilt wissen dat u hebt ingevoerd, drukt u op de pijltjestoets ≤.

Toets

Toewijzing

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
#

1-?!,.“ ‘ &()$£“@
ABC2ÄÅÀÁÃÂÆÇ
DEF3ÈÉËÊ
GHI4 Ì Í Î
JKL5
MNO6ÑÖÒÓÔ
PQRS7ß
TUV8ÜÙÚÛ
WXYZ9
0
( spatie )

Na omschaklen

abc2äåàáãâæç
def3èéëê
ghi4 ì í î
jkl
mno6ñöòóô
pqrs7
tuv8üùúû
wxyz9

Item wissen/wijzigen
Druk op de functietoets Menu.
Haal met de pijltjestoetsen de functie TelBoek in het display en
druk dan op de bijbehorende functietoets.
Selecteer de functietoets Wissen of Wijzig.
Selecteer, of u telefoonnummer of naam wilt wijzigen.
Voer de PIN in (voor zover noodzakelijk).
Druk op de functietoets Invoer. voor het wissen van een item
in het telefoonboek. Het eerste telefoonboekitem wordt weergegeven.

Telefoonboek
Blader met de pijltjestoetsen naar het item dat u wilt wissen en
druk op de functietoets Wissen.
Het weergegeven item is dan gewist.

Telefoonboek in z'n geheel wissen
Indien nodig kunt u het telefoonboek in z'n geheel wissen.
Druk op de functietoets Menu.
Haal met de pijltjestoetsen de functie TelBoek in het display en
druk dan op de bijbehorende functietoets.
Selecteer de functietoets Wissen.
Voer evt. de PIN in. Druk op de functietoets Alles voor het
wissen van alle items. Druk dan nog op de functietoets Ja.
Het telefoonboek wordt helemaal gewist.
Het notitieboekgeheugen gaat daarbij ook verloren, aangezien
het onderdeel van het telefoonboek is. Het nummerherhalingsgeheugen blijft behouden.
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Nummerherhaling

Nummerherhaling
Nummerherhalingsgeheugen wissen
Met deze procedure wist u de inhoud van het nummerherhalingsgeheugen. Alle vijf de items worden daarbij gewist.
Druk op de functietoets Menu.
Haal met de pijltjestoetsen de functie TelBoek in het display en
druk dan op de bijbehorende functietoets.
Selecteer de functietoets Wissen.
Voer de PIN in.
Druk op de functietoets Herhalen. voor nummerherhalingsgeheugen.
Het nummerherhalingsgeheugen wordt gewist

Totale menu

Totale menu
TelBoek

OK

OprList





Optie

Wissen
TelBoek
StopID/StuurID
MSN
Terug

Menu







ISDN

Uitpark
Aankl.Uit/Aankl.Aan
DoorSchak
Transfer
MSN pr.
MSN1
MSN2
MSN3






Toestel














 Kosten

Aandui.Uit/Aandui.Aan
VraagOp
Wissen
Factor

Melodie 

(MSN)

Blokk.

Dir.opr
GedBlok
VolBlok

Nieuwe PIN
Reset
KlikUit/KlikAan
Taal
Deutsch
English
FltrAan/FltrUit










TelBoek

DoorSchak





OK

Wissen

Nieuw

Wijzig

Alles

Nieuw
Wissen
Nieuw
Wissen

Invoer
Notitie
Alles
Herhalen
Naam
OK
Sub-Adr.

Volume
Toon
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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 hulpbronnen
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.
• U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst
over de invloed van onze producten op het milieu.
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Voor meer informatie:


belt u 0800 22 400



www.belgacom.be/pabx



Wendt u zich tot uw Belgacom-verkooppunt

Wijzingen voorbehouden
Stand 08.2005

