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1 - ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL
1-1 Algemene eigenschappen
De belangrijkste technische eigenschappen zijn:

Telefoon
• LCD-display met 3 regels (1 alfanumerieke regel + 2 regels met symbolen)
• GAP-compatibel.
• U kunt 5 handsets aansluiten op een basisstation.
• Bereik: 50 meter binnenshuis en 300 meter in open veld.
• Bedrijfsduur: 100 uur in de wachtstand.
10 uur communicatie.
• Versterkte geluidsweergave
• Alfanumeriek telefoonboek met 20 contacten (naam en telefoonnummer)
• Instelling van de datum en de tijd.
• Interne oproep tussen 2 handsets.
• Groepsgesprek met 3 personen (2 intern + 1 extern).
• Doorverbinden van een gesprek naar een andere handset.
• Herhalen van een van de laatste 5 telefoonnummers.
• Keus uit 10 belsignalen voor de handset (5 klassiek en 5 melodieën).
• Instelbaar belvolume van de handset (5 niveaus).
• Instelbaar gespreksvolume van de handset (5 niveaus).
• Geluidssignalen (toetstonen, batterij-fout, buiten bereik)
• Toetsenslot.
• Weergave van de gespreksduur.
• Handset bellen.
• Microfoon dempen.
• Weergave van de tijd of van de handsetnaam in de wachtstand.
• Alarmfunctie.
• Toonsysteem (standaardinstelling) of pulssysteem.
• Instelling van de naam van de handset
• Instelling van de viercijferige PINcode om de toegang tot sommige functies te
beveiligen
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1-2 Voorzorgsmaatregelen bij gebruik
•Lees aandachtig de meegeleverde instructies.
•Gebruik alleen de meegeleverde voeding.
•Installeer het toestel in een stofvrije omgeving en op een plaats vrij van trillingen of
schokken.
•Plaats het toestel niet in de buurt van een elektromagnetische bron (televisie, speakers,
etc.) vanwege mogelijke storingen.
•Overgiet het toestel nooit met een vloeistof vanwege het gevaar op kortsluiting.
•Plaats het basisstation niet in de buurt van water.
•Maak het toestel nooit open.
•Ontkoppel de telefoonverbinding alvorens de voeding eruit te halen.
•Ontkoppel onmiddellijk een kapot toestel en laat dit door een erkende reparateur
repareren.
•Sluit na het verplaatsen van het toestel eerst de voeding aan.
•Plaats geen voorwerpen op de elektriciteitskabel, vermijd dat mensen op de kabel
kunnen lopen.
•Vermijd teveel toestellen op een en dezelfde voedingsbron (stekkerdoos) aan te sluiten.
•Niet installeren tijdens onweer.
•Raak de gestripte telefoondraden nooit aan, tenzij deze ontkoppeld zijn.
•Ontkoppel het toestel voordat u het reinigt, gebruik geen schoonmaakmiddelen of
spuitbussen, gebruik een vochtige doek.5
•Plaats het toestel op een stabiele ondergrond. Door een val kan het toestel ernstig
beschadigen.
•Zonder voedingsspanning of bij onderbrekingen in de voedingsspanning functioneert
het toestel niet. U kunt dan in noodgevallen niet bellen of gebeld worden.
Het wordt daarom aangeraden een klassiek telefoontoestel als aanvulling te installeren.
•Bewaar deze handleiding voor toekomstige raadpleging.
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BELANGRIJK:
1) Gebruik alleen batterijen van het meegeleverde type.
2) Gooi de batterijen niet in het vuur of de vuilnisbak.
3) Open de batterijen niet, het elektrolyt is corrosief, kan brandwonden veroorzaken aan
de handen, de huid en de ogen en is giftig bij inname.
Uw product is ontworpen en gefabriceerd met hoogwaardige materialen en
onderdelen die geschikt zijn voor recyclage en hergebruik.
Dit symbool betekent dat de elektrische en elektronische apparaten aan het einde
van hun levensduur gescheiden van huisafval verwerkt dienen te worden.
Wij verzoeken u dan ook dit apparaat in te leveren bij uw lokale inzamel/recyclagecentrum.
In de Europese Gemeenschap bestaan gescheiden inzamelsystemen voor
gebruikte elektrische en elektronische producten.
6

1.3 Gebruiksvoorwaarden
• Het toestel kan niet aangesloten worden op een IT-schema.
• Het toestel wordt gevoed door een AC/DC netadapter die conform is met de norm EN
60950 en aangesloten wordt op een stopcontact met 230 V AC 50 Hz.
• De netadapter dient als hoofdschakelaar. Het stopcontact dient zich dicht bij het toestel
te bevinden en makkelijk bereikbaar te zijn.
• De telefoonaansluiting voldoet aan de veiligheidsnorm TRT-3.
• De voedingsingang voldoet aan de veiligheidsnorm TBTS.
• De elektrische veiligheid voldoet aan de testen volgens EN 60950.
• De maximale bedrijfstemperatuur is 35° C.
• Dit toestel gebruikt radiofrequenties waarvan het gebruik is geharmoniseerd in de hele
Europese Gemeenschap.
• De keurmerken voor eindapparaten waaraan de toestellen voldoen, bevinden zich aan
de onderkant van het basisstation.
111117
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1.4 Verpakkingsinhoud
Open de verpakking en controleer of de volgende items aanwezig zijn:

Basisstation

Handset

2 AAA-Batterijen

Voedingsadapter

Gebruiksaanwijzing

Telefoonkabel

5-polige stekker
6

1.5 Installatie van de telefoon
1- Kies een geschikte plaats voor het basisstation. Zorg ervoor dat u het toestel niet in
de buurt plaatst van een andere telefoon of elektrisch toestel (computer, televisie, etc.)
om interferentie te voorkomen.
2- Sluit de kabel van de voedingsadapter aan op het basisstation.
3- Steek de voedingsadapter in het stopcontact van het lichtnet (230 V AC, 50 Hz).
4- Sluit de telefoonkabel aan op het basisstation en de wandcontactdoos van de
telefoonaansluiting.

1.6 Plaatsen van de oplaadbare batterijen
1- Open de batterijhouder.
2- Plaats de 2 batterijen in de batterijhouder (type AAA NiMH/500 mA) volgens de
volgens de aangegeven polariteit.
3- Sluit batterijhouder.

1.7 De batterijen opladen :
Voor gebruik (eerste keer) dient u de batterijen gedurende minimaal 24 uur te laden.
- Plaats de handset in het laadstation, u hoort een bevestigingssignaal.
- Laad de batterijen zonder onderbreking gedurende minimaal 24 uur.
Opmerking: Tijdens het laden van de handset loopt de balk in het symbool
In deze positie wordt niet aangegeven of de batterijen volledig geladen zijn.
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continu.

Opgelet: Als u de eerste keer de batterijen van de handset niet volledig oplaadt dan zal
deze niet maximaal functioneren.
De garantie is niet van toepassing voor problemen die veroorzaakt worden door het niet
geheel opladen van de batterijen bij eerste gebruik.

1.8 Schema's en functies
Telefoon:
Toets

Toets

Geeft toegang tot het menu
Valideert een functie
Geeft, tijdens een gesprek,
toegang tot de bellijst, de
herhaallijst en het telefoonboek.

Naar het bovenliggende menuniveau (kort
indrukken) of schakelt het toestel in de
wachtstand (lang indrukken).
Wist een cijfer of karakter (kort indrukken) of
wist alle cijfers en karakters (lang indrukken).
Starten van een interne oproep.
Dempt of activeert, tijdens een gesprek, de
microfoon.
Instellen van het belvolume bij een
binnenkomende oproep.

Toets
Toegang tot de lijst van
ontvangen oproepen.
Het volume verhogen tijdens
een gesprek.
Door het menu navigeren.

Toets
Geeft toegang tot de HERHAALLIJST.
Verminderen van het volume tijdens een
gesprek.
Door het menu navigeren.

Toets
Inschakelen van de lijn of
beantwoorden van een oproep.

Toets
Verbreken van het
gesprek
Aan-/uitzetten van de
handset

Toets
(De)blokkeren van het toetsenbord.

Toets

Toets
In-/uitschakelen van
het belsignaal

In-/uitschakelen van de
versterkte weergave.

Toets R (Flash)
Geeft toegang tot de
diensten van uw provider

*

Toets
Toegang tot het
telefoonboek

* Alleen van toepassing als u bent geabonneerd op de Comfort-diensten van Belgacom.
Basisstation:
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Toets

Zoekt de handsets (paging)
Meldt de handset aan bij
het basisstation.

1.9 De symbolen in het display
Het display van de handset geeft de functies van de telefoon weer
9

Geeft aan dat een functie toegankelijk is met de navigatietoetsen.
Knippert als een handset buiten bereik is van het basisstation of niet aangemeld
is bij het basisstation.
Knippert bij een interne oproep, wordt getoond tijdens een gesprek.
Geeft aan dat er verbinding is.
Geeft aan dat de weergave versterkt is.
Geeft aan dat het belsignaal uitgeschakeld is.
Het alarm is ingeschakeld.
Het toetsenbord is geblokkeerd.
Er is een nieuw bericht beschikbaar op het antwoordapparaat van Belgacom
(PhoneMail - nummer 1230).
De batterijen zijn geladen.
De batterijen zijn leeg en moeten worden opgeladen.
Geeft aan dat er functies beschikbaar zijn via het menu
Selecteert de gekozen functie
Een gemiste oproep (niet beantwoord) is niet gelezen.
U kunt een intern gesprek beginnen door te drukken op de toets
Terugkeren naar het vorige menuniveau (kort indrukken) of schakelt het toestel
in de wachtstand (lang indrukken)
Wist een karakter, stopt het alarm, schakelt het belsignaal tijdens een oproep uit
of keert terug naar het bovenliggende menuniveau.
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1.10 Uw Twist 129 configureren
Om het gebruik van uw telefoon te vergemakkelijken raden wij u aan de taal te wijzigen
(standaard Engels).
•
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)
Druk op de toets
, « BELLIJST » verschijnt op het display

•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
« HANDSET INST »
, « ALARM » verschijnt op het display
Druk op de toets

•
•

Selecteer met de navigatietoetsen
..
Druk op de toets

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en de taal die u wenst
Bevestig met de toets
.
Een geluidssignaal bevestigt dat de taalinstelling is gewijzigd.

•

Schakel het toestel in de wachtstand door de toets
ingedrukt te houden.

en
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« TAAL »

gedurende 2 seconden

2 – DE TELEFOONFUNCTIES
2.1 Het alfanumeriek toetsenbord gebruiken
Voor sommige functies, zoals het telefoonboek, dient u het alfanumerieke toetsenbord te
gebruiken. Het toetsenbord schakelt automatisch naar de alfanumerieke mode bij het gebruik van
een van deze functies.
U drukt op de betreffende toets, totdat de letter op het scherm verschijnt.
Voorbeelden:
- Voor de letter « A » drukt u eenmaal op de 2
- Voor de letter « B » drukt u tweemaal op de 2
- Om een « A » en vervolgens een « B » te selecteren, selecteert u eerst een « A », wacht u
totdat de cursor de volgende positie inneemt en selecteert u vervolgens een « B ».
- Voor een spatie drukt eenmaal op de toets 1.
De belangrijkste karakters vindt u in de onderstaande tabel:
Toetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1 keer
drukken
SPATIE
A
D
G
J
M
P
T
W
0

2 keer
drukken
B
E
H
K
N
Q
U
X

3 keer
drukken
1
C
F
I
L
O
R
V
Y

4 keer
drukken
2
3
4
5
6
S
8
Z

Opmerking: Speciale karakters zijn beschikbaar onder de toetsen * en #.

2-2 Een telefoonnummer kiezen
a) Een telefoonnummer kiezen.
• Druk op de toets
• Kies het nummer.

.

• Om het gesprek te beëindigen drukt u op de toets
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.

5 keer
drukken

7
9

b) Een nummer voorkiezen.
• Kies het nummer.
• Druk op de toets

.

• Om het gesprek te beëindigen drukt u op de toets

.

2-3 Een oproep beantwoorden
a) Een externe oproep ontvangen
• De handset belt (afhankelijk van de instellingen)
• Druk op de toets
als de handset niet in het basisstation staat (Als de handset in het
basisstation staat, zie dan de functie 6-7 Automatisch antwoorden)
• Om het gesprek te beëindigen drukt u op de toets

.

b) Een interne oproep beantwoorden
• De handset belt.
• Het nummer van de handset waarvan de oproep afkomstig is (
bijvoorbeeld), en het symbool
knipperen in het display
• Druk op de toets

« OPR VAN HS »

.

• Om het gesprek te beëindigen drukt u op de toets

.

2-4 Versterkte Weergave
In deze modus kunt u:
• De kiestoon horen.
• Het telefoonnummer kiezen.
• Spreken met en luisteren naar uw gesprekspartner zonder de handset vast te houden.
a) Een oproep maken:
• Druk op de toets .
• Het symbool
verschijnt in het display van de handset.
• Kies het nummer.
• Spreek met uw gesprekspartner zodra deze de telefoon beantwoordt.
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b) Een oproep ontvangen
• Als de handset belt, drukt u op de toets
• Het
symbool verschijnt in het display van de handset.
• U kunt nu spreken met uw gesprekspartner.
c) Omschakelen van versterkte weergave naar handset-modus
• U schakelt tijdens een telefoongesprek de versterkte weergave uit door op de toets
te drukken.
• Neem de handset op om het gesprek voort te zetten.
d) Omschakelen van de handset-modus naar versterkte weergave
• U schakelt tijdens een telefoongesprek de versterkte weergave in door op de toets
te drukken.
OPGELET: Langdurig gebruik van de versterkte weergave tijdens een telefoongesprek
ontlaadt de batterijen veel sneller. U zult deze dan vaker moeten laden.

2-5 Instelling van het luidsprekervolume in de handsetmodus en bij versterkte weergave
Het volume kan ingesteld worden op 5 niveaus (van 1 t/m 5).
Niveau 5: Het hardst
Niveau 1: Het zachtst
U kunt alleen tijdens een gesprek het luidsprekervolume instellen (zowel voor de
handset-modus als de versterkte weergave):
•Gebruik de toetsen
stellen.

(zachter) en

(harder) om tijdens een gesprek het volume in te

Opmerking: Het ingestelde volume wordt onthouden. De instellingen van het volume
van de handset en de versterkte weergave zijn niet gekoppeld.
Voor beide modi wordt het volume onafhankelijk opgeslagen.
U kunt dus het volume van de handset instellen op 2 en voor de versterkte weergave op
5.
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2-6 Het toetsenbord blokkeren en deblokkeren
Het toetsenbord blokkeren voorkomt het onverhoeds vormen van een nummer. Als het
toetsenbord geblokkeerd is, dan verschijnt het symbool bovenin het display.

a) Het toetsenbord blokkeren
• De handset bevindt zich in de wachtstand.
• Druk op de toets
totdat het symbool
• Het toetsenbord is geblokkeerd.

in het display verschijnt.

Opmerking: Als het toetsenbord geblokkeerd is, kunt u nog steeds een oproep
beantwoorden.

b) Deblokkeren van het toetsenbord
• Als het toetsenbord is geblokkeerd.
• Druk op de toets
totdat het symbool
• Het toetsenbord is gedeblokkeerd.

in het display verdwijnt.

2-7 De microfoon dempen
Met deze functie kunt u, tijdens een telefoongesprek, de microfoon dempen en met
een derde persoon praten zonder dat dit via de telefoon gehoord kan worden.
• U voert een telefoongesprek:
• Druk op de toets
.
• Het bericht « DEMPEN» verschijnt in het display.
• U kunt nu met iemand naast u praten zonder dat uw gesprekspartner aan de telefoon u
kan horen.
• Druk op de toets
om de microfoon weer in te schakelen.
• Uw gesprekspartner aan de telefoon kan u weer horen.
• Het bericht verdwijnt in het display.
Opmerking: U kunt de microfoon ook dempen tijdens een intern gesprek.
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2-8 Het belsignaal van een handset in- en uitschakelen:
U kunt indien gewenst het belsignaal van een handset uitschakelen.
In het geval van een binnenkomende oproep zal de handset geen belsignaal afgeven,
maar de oproep in het display tonen.
U kunt ook het belsignaal tijdens het ontvangen van een oproep desactiveren om
bijvoorbeeld een slapend kind niet te wekken.
a) Het belsignaal van een handset uitschakelen
• De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)
• Druk op de toets

totdat het symbool

in het display verschijnt.

b) Het belsignaal van een handset inschakelen
• De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)
• Druk op de toets

totdat het symbool

in het display verdwijnt.

2-9 De R-toets (Flash)
Met de R-toets krijgt u toegang tot de Comfort-diensten van Belgacom.

2-10 Handset zoeken (paging)
Met deze functie kunt u in een keer alle handsets van een basisstation bellen.
Deze functie is erg handig om een zoekgeraakte handset te vinden.
• Alle handsets bevinden zich in de wachtstand (geen kiestoon).
• Druk kortstondig op de toets
van het basisstation.
• Alle handsets die bij het basisstation zijn aangemeld, geven een geluidssignaal af en «
PAGING » knippert in de displays van de handsets.
• U kunt dit geluidssignaal stoppen door op de toets
door nog een keer op de toets

te drukken.
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van de handset te drukken of

2-11 Gespreksduur
De registratie van de gespreksduur start automatisch bij het activeren van de lijn of 15s
na het beantwoorden van een oproep in uren : minuten : seconden (bv. 01:34:45 voor 1
uur 34 minuten en 45 seconden)
Na het beëindigen van het gesprek blijft de gespreksduur gedurende 5 seconden
zichtbaar in het display.

3 –HET ALFANUMERIEKE TELEFOONBOEK
3-1 Een contactpersoon (naam en telefoonnummer) in
het telefoonboek registreren
U kunt 20 contactpersonen in het alfanumerieke telefoonboek registreren.
Van elke contactpersoon kan de naam 12 karakters en het telefoonnummer 20 cijfers
bevatten.
Opmerkingen: - Het ingeven van een naam is verplicht.
- Als u een contactpersoon invoert met een naam die al bestaat, dan wordt
het bericht « NAAM BESTAAT » weergegeven en dient u de naam te
veranderen.
Voer de volgende handelingen uit om een nieuwe contactpersoon (nummer en naam) in
het telefoonboek op te slaan:
•
•
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon).
Druk op de toets
« BELLIJST » verschijnt in het display

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

en
om « TELEF.BOEK » te selecteren.
Gebruik de navigatietoetsen
Druk op de toets
« LEEG » verschijnt in het display
Druk op de toets
« TOEVOEGEN » verschijnt in het display
Druk op de toets
« NAAM » verschijnt in het display
Voer de naam in met het alfanumerieke toetsenbord
Druk op de toets
« NUMMER » verschijnt in het display
Voer het nummer in
Druk op de toets
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•

« MELODIE X » verschijnt in het display (X is het nummer van de belmelodie)

•

Selecteer met de navigatietoetsen en
de belmelodie voor deze
contactpersoon
Druk op de toets
Een geluidssignaal geeft aan dat de contactpersoon is opgeslagen.

•
•

3-2 Het telefoonboek raadplegen
a)Via het menu
•
•
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)
Druk op de toets
« BELLIJST » verschijnt in het display

•

Gebruik de navigatietoetsen en
totdat « TELEF.BOEK » in het display
verschijnt
Druk op de toets
De eerste contactpersoon verschijnt in het display

•
•
•

Gebruik de navigatietoetsen
raadplegen

en

om de andere contactpersonen te

Of
• Druk op de eerste letter van de gezochte naam

b) Directe toegang
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)

•
•

Druk op de toets
om het telefoonboek te openen
De eerste contactpersoon verschijnt in het display

•

Gebruik de navigatietoetsen
raadplegen

en

om de andere contactpersonen te

of
• Druk op de eerste letter van de gezochte naam

3-3 Een contactpersoon wijzigen
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)

•
•

Druk op de toets
De eerste contactpersoon verschijnt in het display

•

Gebruik de navigatietoetsen
en om de contactpersoon die u wenst te
wijzigen, te selecteren
Druk op de toets
« TOEVOEGEN » verschijnt in het display

•
•
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•

Selecteer met de navigatietoetsen
op

•

Wis de karakters van de weergegeven naam een voor een met de toets
en voer daarna met het alfanumerieke toetsenbord de nieuwe naam in.
Gebruik de toets
om de veranderingen op te slaan

•
•
•
•
•

en

« BEWERKEN » en druk vervolgens

Wis de karakters van de weergegeven naam een voor een met de toets
en voer daarna met het alfanumerieke toetsenbord de nieuwe naam in.
Gebruik de toets
om de veranderingen op te slaan.
«MELODIE X » verschijnt in het display

•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en de belmelodie voor deze
contactpersoon
Druk op de toets
Een geluidssignaal bevestigt dat uw wijzigingen zijn opgeslagen.

•

Gebruik de toets

om naar het vorige menuniveau te gaan.
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3-4 Een contactpersoon wissen
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)

•
•

Druk op de toets
De eerste contactpersoon verschijnt in het display

•
•
•

en de contactpersoon die u wenst te
Selecteer met de navigatietoetsen
wissen.
Druk op de toets
« TOEVOEGEN » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
« WISSEN »
Druk op de toets
Een geluidssignaal geeft aan dat de contactpersoon is gewist.

•

Gebruik de toets

om naar het vorige menuniveau te gaan.

3-5 Het hele telefoonboek wissen
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)

•
•
•
•

Druk op de toets
De eerste contactpersoon verschijnt in het display
Druk op de toets
« TOEVOEGEN » verschijnt in het display

•
•

Selecteer met de navigatietoetsen
Druk op de toets

en
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« ALLES WISSEN »

•
•
•

« BEVES.? » verschijnt in het display
Druk op de toets
Een geluidssignaal bevestigt dat alle contactpersonen zijn gewist

•

Schakel met de toets

de handset in de wachtstand.

4- DE HERHAALLIJST
De HERHAALLIJST registreert de laatste 5 gekozen telefoonnummers.
Als het nummer in het telefoonboek staat, dan wordt de naam van de contactpersoon getoond.

4-1 De HERHAALLIJST raadplegen
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)

•
•

Druk op de toets ..
Het laatst gevormde nummer wordt getoond (of de naam)

•

Gebruik de navigatietoetsen

en

om de andere nummers te tonen

4-2 Een nummer in de Herhaallijst opslaan in het
telefoonboek
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)

•
•

Druk op de toets ..
Het laatst gevormde nummer wordt getoond (of de naam)

•

Selecteer met de navigatietoetsen en het nummer dat u in het telefoonboek
wenst op te slaan
Druk op de toets
« TOEV. AAN TB » verschijnt in het display
Druk op de toets
« NAAM » verschijnt in het display
Voer de naam in met het alfanumerieke toetsenbord
Druk op de toets
« NUMMER » verschijnt in het display
Het nummer verschijnt in het display
Druk op de toets
« MELODIE X » verschijnt in het display (X is het nummer van de belmelodie)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
de belmelodie voor deze
contactpersoon
Druk op de toets
Een geluidssignaal bevestigt de registratie van deze contactpersoon in het
telefoonboek
Schakel de handset in de wachtstand met de toets

.

4-3 Een nummer in de Herhaallijst (of een naam) wissen
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)

•
•

Druk op de toets ..
Het laatst gevormde nummer wordt getoond (of de naam)

•

Selecteer met de navigatietoetsen en
Herhaallijst dat (die) u wenst te wissen
Druk op de toets

•

het nummer (of de naam) in de

•
•
•

Selecteer met de toetsen en
« WISSEN »
Druk op de toets
Een geluidssignaal bevestigt dat het gekozen nummer (of naam) in de
Herhaallijst is gewist

•

Schakel de handset in de wachtstand met de toets

.

4-4 De hele Herhaallijst wissen
•
•
•

Druk op de toets ..
Het laatst gevormde nummer wordt getoond (of de naam)
Druk op de toets

•
•
•
•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
« ALLES WISSEN »
Druk op de toets
« BEVES. ? » verschijnt in het display
Druk op de toets
Een geluidssignaal bevestigt dat alle nummers (of namen) in de Herhaallijst zijn
gewist
« LEEG » verschijnt in het display.

•

Schakel de handset in de wachtstand met de toets
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5- HET BASISSTATION INSTELLEN
Opmerking: als u de instellingen van het basisstation wijzigt, dan vraagt het toestel u
altijd de pincode (in het display verschijnt « PIN? » ).
De standaard pincode is 0000

5-1 Een handset afmelden
Met deze functie kunt u een handset afmelden bij het basisstation.
Men kan een handset niet afmelden als deze als enige handset bij uw basisstation is
geregistreerd.
Een handset kan alleen worden afgemeld vanaf een andere handset die bij hetzelfde
basisstation is aangemeld.
Voer de volgende handelingen uit om een handset af te melden:
•
•
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)
Druk op de toets
« BELLIJST » verschijnt in het display

•
•
•
•
•
•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
« BASIS INST »
Druk op de toets
« HANDSET VERW » verschijnt in het display.
Druk op de toets
« PIN ? ---- » verschijnt in het display
Voer met het alfanumerieke toetsenbord uw PINcode in.
Druk op de toets
« HANDSET 1 » verschijnt in het display

•
•

Selecteer met de navigatietoetsen
Druk op de toets

•

Schakel het toestel in de wachtstand door de toets
ingedrukt te houden.

en

de handset die u wenst af te melden.
gedurende 2 seconden

Opmerking: Als u een handset afmeldt, dan wordt deze afgemeld bij alle basisstation
waar de handset was aangemeld. In de wachtstand verschijnt « REGISTREER » of
«VERWIJDERD» in het display (afhankelijk van het model) om aan te geven dat de
handset is afgemeld. U zal de handset opnieuw moeten aanmelden bij een basisstation
(zie hoofdstuk 7).
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5-2 De kiesmodus instellen
U kunt de kiesmodus van uw toestel instellen.
Wij raden u aan het toonsysteem te gebruiken, omdat dit sneller en praktischer is (met
het pulssysteem kunt u geen antwoordapparaat op afstand beluisteren, geen gebruik
maken van spraakservers of contact maken met de server van een bank).
Voer de volgende handelingen uit om de kiesmodus in te stellen:
•
•
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)
Druk op de toets
« BELLIJST » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
« BASIS INST »
Druk op de toets
« HANDSET VERW » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen
Druk op de toets
« TOON » verschijnt in het display.

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en de kiesmodus die u wenst.
Druk op de toets
Een geluidssignaal bevestigt de registratie van uw keus.

•

Schakel het toestel in de wachtstand door de toets
ingedrukt te houden.

en

« KIESMODUS »

gedurende 2 seconden

5-3 De vertraging van de R-toets (flash) wijzigen
Met de R-toets krijgt u toegang tot de Comfort-diensten van Belgacom.
Neem contact op met Belgacom voor meer informatie.
OPGELET: Wij adviseren u deze vertraging op KORT te laten staan (de
standaardinstelling is 100ms).
Een andere instelling kan noodzakelijk zijn voor toestellen die achter een privécentrale
zijn aangesloten (PABX).
•
•
•

LANG (600ms)
NORMAAL (270ms)
KORT (100ms)

Voer de volgende handelingen uit om de vertraging van de R-toets te wijzigen:
•
•
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)
Druk op de toets
« BELLIJST » verschijnt in het display
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•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
« BASIS INST »
Druk op de toets
« HANDSET VERW » verschijnt in het display.

•
•
•

Selecteer met de toetsen en
« FLASHTIJD »
Druk op de toets
« KORT * » verschijnt in het display
(Het sterretje * geeft de huidige vertraging aan).

•
•
•

Gebruik de navigatietoetsen
en om de vertraging te selecteren.
Druk op de toets
Een geluidssignaal bevestigt de registratie van uw keus.

•

Schakel het toestel in de wachtstand door de toets
ingedrukt te houden.

gedurende 2 seconden

OPMERKING: Na het reactiveren van de fabriekswaarden staat de flashtijd van de Rtoets weer op KORT (100ms).

5-4 De PINcode wijzigen (persoonlijke code)
Sommige functies zijn alleen toegankelijk door gebruikers die de pincode kennen.
De standaard PINcode is 0000
OPGELET: Als u de standaard PINcode wenst te wijzigen, noteer dan de nieuwe
PINcode op een veilige plek. De garantie is niet van toepassing voor gevallen
waarin de PINcode is vergeten.
Voer de volgende handelingen uit om de PINcode te wijzigen:
•
•
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)
Druk op de toets
« BELLIJST » verschijnt in het display

•
•
•

« BASIS INST »
Selecteer met de navigatietoetsen en
Druk op de toets
« HANDSET VERW » verschijnt in het display.

•
•
•
•
•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
« PIN WIJZIG. »
Druk op de toets
« PIN ? ---- » verschijnt in het display.
Voer met het alfanumerieke toetsenbord de huidige PINcode in.
Druk op de toets
« NW PIN ? ---- » verschijnt in het display.
Voer de nieuwe PIN in.
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•
•
•
•

Druk op de toets
« BEVES.?---- » verschijnt in het display.
Druk op de toets
Een geluidssignaal bevestigt de verandering van de PIN.

•

Schakel het toestel in de wachtstand door de toets
ingedrukt te houden.

gedurende 2 seconden

OPMERKING: Bij het reactiveren van de fabrieksinstellingen krijgt de PINcode weer de
standaardwaarde (0000).

6- DE HANDSET INSTELLEN
6-1 Het alarm instellen
Als het alarm is geactiveerd, dan zal dit elke dag op de ingestelde tijd afgaan.
Als de SLUIMER-functie is geactiveerd en u stopt het alarm, dan zal dit na 5 minuten
weer afgaan.
•
•
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)
Druk op de toets
« BELLIJST » verschijnt in het display

•
•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
Druk op de toets
« ALARM » verschijnt in het display
Druk op de toets

•

« HANDSET INST »

Selecteer met de toetsen en :
« AAN » om het alarm te activeren

of
« UIT » om het alarm te desactiveren
•
•
•
•

Druk op de toets
Stel de wektijd in (eerst het uur en daarna de minuten)
Druk op de toets
« SLUIMER » verschijnt in het display
« AAN » om deze alarmfunctie te activeren

of
« UIT » om het alarm te desactiveren
• Druk op de toets
• Een geluidssignaal bevestigt de opslag van de ingestelde wektijd.
•

Schakel het toestel in de wachtstand door de toets
ingedrukt te houden.
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gedurende 2 seconden

•

Het symbool
geactiveerd

verschijnt in het display om aan te geven dat het alarm is

om het alarm uit te zetten als het
Opmerking: - Druk op de toets
afgaat.
- Als u de SLUIMER-functie heeft geactiveerd, dan zal het alarm na 5
minuten weer afgaan. U stopt deze cyclus door de alarmfunctie te desactiveren.

6-2 Een belsignaal kiezen voor de handset
U kunt uit 10 belsignalen kiezen (1 t/m 10) voor externe oproepen en interne oproepen.
De keus bestaat uit 5 klassieke beltonen en 5 belmelodieën.
Een interne oproep komt van een andere handset die bij hetzelfde basisstation is
geregistreerd.
U kunt voor externe en interne oproepen hetzelfde belsignaal gebruiken, maar wij raden
u aan verschillende belsignalen in te stellen om uit te kunnen maken waar de oproep
vandaan komt.

a)Een belsignaal kiezen voor interne oproepen
•
•

Druk op de toets
« BELLIJST » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
Druk op de toets
« ALARM » verschijnt in het display

•
•
•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
« BEL INST. »
Druk op de toets
« INTERN. BEL » verschijnt in het display
Druk op de toets
Het actieve belsignaal wordt weergegeven en in het display verschijnt
« MELODIE X »

•

Selecteer met de navigatietoetsen en
een belsignaal voor interne
oproepen.
Druk op de toets
Een geluidssignaal bevestigt de opslag van het ingestelde belsignaal.

•
•

« HANDSET INST »

b)Een belsignaal kiezen voor externe oproepen
•
•

Druk op de toets
« BELLIJST » verschijnt in het display

•

Selecteer met de navigatietoetsen
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en
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•
•

Druk op de toets
« ALARM » verschijnt in het display

•
•
•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
« BEL INST. »
Druk op de toets
« EXTERN. BEL » verschijnt in het display
Druk op de toets
Het actieve belsignaal wordt weergegeven en in het display verschijnt
« MELODIE X »

•

Selecteer met de navigatietoetsen en
een belsignaal voor interne
oproepen.
Druk op de toets
Een geluidssignaal bevestigt de opslag van het ingestelde belsignaal.

•
•
•

Schakel het toestel in de wachtstand door de toets
seconden ingedrukt te houden.

gedurende 2

c)Het belvolume van een handset instellen
U kunt het volume van het belsignaal voor externe of interne oproepen op 5 niveaus
instellen (1 - 5) of uitzetten (OFF).
Het belvolume voor interne oproepen is gelijk aan het belvolume voor externe oproepen.
1) Via het menu
•
•

Druk op de toets
« BELLIJST » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
Druk op de toets
« ALARM » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
« BEL INST. »
Druk op de toets
« INTERN. BEL » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de toetsen en
« BELVOLUME »
Druk op de toets
Het huidige belvolume wordt weergegeven en op het display verschijnt
« VOLUME X ».

•
•
•

Selecteer met de toetsen en het gewenste belvolume.
Druk op de toets
Een geluidssignaal bevestigt de opslag van het belvolume.
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•

Schakel het toestel in de wachtstand door de toets
seconden ingedrukt te houden.

gedurende 2

2) Tijdens een binnenkomende oproep
•

De handset gaat over

•

Druk op de toets
of gebruik de navigatietoetsen
belvolume in te stellen
De laatste instelling wordt onthouden.

•

en

om het

6-3 Geluidssignalen
a)Activeren/Desactiveren van de toetstonen
Door deze functie hoort u bij het indrukken van een toets een geluidssignaal.
Voer de volgende handelingen uit om de toetstonen te activeren/desactiveren:
•
•
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)
Druk op de toets
« BELLIJST » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
Druk op de toets
« ALARM » verschijnt in het display

•
•
•
•

Selecteer met de toetsen en
« TOON INSTL. »
Druk op de toets
« TOETSTOON » verschijnt in het display
Druk op de toets

•

Selecteer met de toetsen en :
« AAN » om de toetstonen te activeren

« HANDSET INST »

of
•
•

« UIT » om de toetstonen te desactiveren
Een geluidssignaal bevestigt de opslag van het belvolume.
Schakel het toestel in de wachtstand door de toets
ingedrukt te houden.

gedurende 2 seconden

b)Activeren/Desactiveren van het batterijalarm
Deze functie informeert u met een geluidssignaal dat de batterijen bijna leeg zijn.
Voer de volgende handelingen uit om deze functie te activeren/desactiveren:
•
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)
Druk op de toets
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•

« BELLIJST » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
Druk op de toets
« ALARM » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
« TOON INSTL. »
Druk op de toets
« TOETSTOON » verschijnt in het display

•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
Druk op de toets
« AAN » om de functie te activeren

« HANDSET INST »

« BATTER.TOON »

of
« UIT » om de functie te desactiveren
•

Een geluidssignaal bevestigt de registratie van de wijziging.

•

Schakel het toestel in de wachtstand door de toets
ingedrukt te houden.

gedurende 2 seconden

c)Activeren/Desactiveren van het signaalalarm
Deze functie informeert u met een geluidssignaal dat de handset buiten bereik is van het
basisstation.
Voer de volgende handelingen uit om deze functie te activeren/desactiveren:
•
•
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)
Druk op de toets
« BELLIJST » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
Druk op de toets
« ALARM » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
« TOON INSTL. »
Druk op de toets
« TOETSTOON » verschijnt in het display

•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
« BUITENBEREIK »
Druk op de toets
« AAN » om het signaalalarm te activeren

« HANDSET INST »

of
•
•

« UIT » om het signaalalarm te desactiveren
Een geluidssignaal bevestigt de registratie van de wijziging.
Schakel het toestel in de wachtstand door de toets
ingedrukt te houden.
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gedurende 2 seconden

6-4 De taal van de handset
U kunt 4 talen instellen: Frans (FRANCAIS) , Engels (English - standaardinstelling),
Nederlands, en Spaans (Español).
Voer de volgende handelingen uit om de taal van de handset in te stellen:
•
•
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)
Druk op de toets
« BELLIJST » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
Druk op de toets
« ALARM » verschijnt in het display

« HANDSET INST »

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
Druk op de toets
« FRANCAIS » verschijnt in het display

« TAAL »

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en de taal die u wenst.
Druk op de toets
Een geluidssignaal bevestigt dat de taalinstelling is gewijzigd.

•

Schakel het toestel in de wachtstand door de toets
ingedrukt te houden.

gedurende 2 seconden

6-5 Handsetnaam instellen
Met deze functie kunt u de naam van uw handset wijzigen.
De naam van de handset mag niet meer dan 10 karakters bevatten.
•
•
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)
Druk op de toets
« BELLIJST » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
Druk op de toets
« ALARM » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
« NW NAAM HS »
Druk op de toets
De actuele naam van de handset verschijnt in het display
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•
•
•
•

Wis de karakters van de weergegeven naam een voor een met de toets
en voer daarna met het alfanumerieke toetsenbord de nieuwe naam in.
Druk op de toets
Een geluidssignaal bevestigt de naamswijziging.
Schakel het toestel in de wachtstand door de toets
ingedrukt te houden.

gedurende 2 seconden

6-6 Display
Met deze functie stelt u het display in de wachtstand in.
U kunt uit twee mogelijkheden kiezen (Naam van de handset of Tijd).
Voer de volgende handelingen uit om het display in te stellen:
•
•
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)
Druk op de toets
« BELLIJST » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
Druk op de toets
« ALARM » verschijnt in het display

•
•
•

« HS DISPLAY »
Selecteer met de navigatietoetsen en
Druk op de toets
« HANDSETNAAM » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en het display dat u wenst
Druk op de toets
Een geluidssignaal bevestigt de wijziging.

•

Schakel het toestel in de wachtstand door de toets
ingedrukt te houden.

« HANDSET INST »

gedurende 2 seconden

6-7 Automatisch antwoorden
Als deze functie geactiveerd is en u ontvangt een oproep, dan wordt de lijn automatisch
opgenomen als u de handset van het basisstation licht (zonder op de toets
drukken).

te

Als deze functie gedesactiveerd is en u ontvangt een oproep, dan moet u de toets
indrukken om de oproep te beantwoorden.
Voer de volgende handelingen uit om deze functie te activeren/desactiveren:
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•
•
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)
Druk op de toets
« BELLIJST » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
Druk op de toets
« ALARM » verschijnt in het display

« HANDSET INST »

•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
Druk op de toets
« AAN » om deze functie te activeren

« AUTOM.ANTW »

of
« UIT » om deze functie te desactiveren
• Druk op de toets
• Een geluidssignaal bevestigt dat de instelling is gewijzigd.
•

Schakel het toestel in de wachtstand door de toets
ingedrukt te houden.

gedurende 2 seconden

6-8 Instellen van tijd en datum
a)Datumformaat
De datum kan weergegeven worden als maand/dag/jaar (MM--DD--JJ) of als
dag/maand/jaar (DD--MM--JJ).
•
•
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)
Druk op de toets
« BELLIJST » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
Druk op de toets
« ALARM » verschijnt in het display

•
•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
« DATUM & TIJD »
Druk op de toets
« DATUMFORMAAT » verschijnt in het display
Druk op de toets

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en een formaat.
Druk op de toets
Een geluidssignaal geeft aan dat het gekozen formaat is opgeslagen.

•

Gebruik de toets

« HANDSET INST »

om naar het vorige menuniveau te gaan
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b)Tijdformaat
De tijd kan worden weergegeven in het formaat 24H (hx : 23H14) of in het formaat 12H
(Bv. : 11H14 P voor 23H14 of 11H14 A voor 11H14).
•
•
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)
Druk op de toets
« BELLIJST » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
Druk op de toets
« ALARM » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
« DATUM & TIJD »
Druk op de toets
« DATUMFORMAAT » verschijnt in het display

•
•

Selecteer met de navigatietoetsen
Druk op de toets

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en een formaat.
Druk op de toets
Een geluidssignaal bevestigt dat de taalinstelling is gewijzigd.

•

Schakel het toestel in de wachtstand door de toets
ingedrukt te houden.

en

« HANDSET INST »

« TIJDFORMAAT »

gedurende 2 seconden

c)De tijd instellen
•
•
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)
Druk op de toets
« BELLIJST » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
Druk op de toets
« ALARM » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
« DATUM & TIJD »
Druk op de toets
« DATUMFORMAAT » verschijnt in het display

•
•
•
•
•
•

Selecteer met de toetsen en
« TIJD INSTEL. »
Druk op de toets
De actuele tijd verschijnt in het display
Gebruik het alfanumerieke toetsenbord om het uur en de minuten in te voeren
Druk op de toets
Een geluidssignaal bevestigt de instelling van de tijd.

•

Gebruik de toets

« HANDSET INST »

om naar het vorige menuniveau te gaan
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d)De datum instellen
•
•
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)
Druk op de toets
« BELLIJST » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
Druk op de toets
« ALARM » verschijnt in het display

•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
« DATUM & TIJD »
Druk op de toets
« DATUMFORMAAT » verschijnt in het display

•
•
•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
« DATUM INSTEL. »
De datum verschijnt in het display
Gebruik het alfanumerieke toetsenbord om de datum in te voeren
Druk op de toets
Een geluidssignaal bevestigt dat de taalinstelling is gewijzigd.

•

Schakel het toestel in de wachtstand door de toets
ingedrukt te houden.

« HANDSET INST »

gedurende 2 seconden

7 EEN HANDSET AANMELDEN BIJ EEN
BASISSTATION
Voor deze functie heeft u de PINcode van het basisstation nodig
(standaardwaarde0000).
Een basisstation kan 5 handsets registreren.

Voer de volgende handelingen uit om een handset bij een basisstation aan te melden:

Van het basisstation:
•
•

Houd de toets
gedurende 10 seconden ingedrukt
Het basisstation is vervolgens gedurende 3 minuten in de registratiemode. Voer
de volgende handelingen op de handset uit.

Op de handset die u wenst aan te melden:
• Druk op de toets
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•

« BELLIJST » verschijnt in het display

•
•

Selecteer met de navigatietoetsen
Druk op de toets

•

Selecteer met de navigatietoetsen en het basisstation waarop u de handset
wenst te registreren.
Druk op de toets
« PIN ? ---- » verschijnt in het display.
Voer met het alfanumerieke toetsenbord de PINcode (standaard is0000) van het
basisstation waarop u de handset wenst te registreren, in
Druk op de toets
« ZOEKEN » verschijnt in het display.
Een geluidssignaal bevestigt de registratie van de handset.

•
•
•
•
•
•

en

« REGISTRATIE »

8- ACTIVEREN VAN DE STANDAARDINSTELLINGEN
Met deze functie kunt u de standaardinstellingen van het basisstation en de handset
activeren.
OPGELET: Het activeren van de standaardinstellingen wist de bellijst (lijst met
ontvangen oproepen) alsook de herhaallijst (lijst met gevormde nummers), maar niet het
telefoonboek.
De PINcode van het basisstation wordt weer ingesteld op 0000.

De standaardinstellingen zijn:
Van het basisstation:
• PINcode: 0000
• Kiesmodus: Tonen
• R-toets: KORT (100ms)
Van de handset:
• Taal: ENGLISH
• Belsignaal externe oproepen: 1
• Belsignaal interne oproepen: 2
• Volume van het belsignaal: 3
• Toetstonen: Geactiveerd (AAN)
• Batterijalarm: Geactiveerd (AAN)
• Buiten Bereik Alarm: Gedesactiveerd (UIT)
• Alarm gedesactiveerd (UIT)
• Tijd: 00 :00
• Tijdformaat: 24 uur
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•
•

Handsetnaam: BELGACOM
Automatisch antwoorden: Geactiveerd (AAN)

Voer de volgende handelingen uit om de standaardinstellingen te reactiveren:
•
•

Druk op de toets
« BELLIJST » verschijnt in het display

•
•
•
•
•
•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
« STANDAARD »
Druk op de toets
« PIN ? ---- » verschijnt in het display
Voer de PINcode van het basisstation in (0000 is de standaardcode)
Druk op de toets
« BEVES.? » verschijnt in het display.
Druk op de toets
Een geluidssignaal bevestigt de reactivering van de standaardwaarden.

•

Schakel het toestel in de wachtstand door de toets
ingedrukt te houden.

gedurende 2 seconden

9- INTERCOM
De volgende functies zijn alleen beschikbaar als u minimaal twee handsets bij het
basisstation heeft aangemeld
Opmerking: In het geval dat u slechts twee handsets heeft aangemeld bij het
basisstation, dan is het niet nodig een handset te selecteren voor een intern gesprek.
Door de toets

in te drukken wordt de andere handset automatisch gebeld.

9-1 Interne oproep
a) Naar een andere handset
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)

•
•
•
•

Druk op de toets
« HS XX
9» verschijnt in het display. (Voorbeeld: « HS 1 3
9»)
Voer het nummer van de te bellen handset in
« HS BELLEN X » verschijnt in het display van de handset (X is het nummer van
de gebelde handset): Voorbeeld: « HS BELLEN. 3 »)
« OPR VAN HS X » verschijnt in het display van de gebelde handset
(X is het nummer van de handset waarvandaan de oproep komt; voorbeeld:
« OPR VAN HS 2»).

•
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•

Druk op de toets

•

Sluit het gesprek af door de toets
basisstation.

in te drukken of zet de handset terug in het

b) Oproep naar alle handsets
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)

•
•
•
•
•

Druk op de toets
« HS XX
9» verschijnt in het display. (Voorbeeld: « HS 1 3
9»)
Druk op de toets 9 van het alfanumerieke toetsenbord
« BEL ALLE HS » verschijnt in het display
« OPR VAN HS X » verschijnt in de displays van alle andere handsets.
(X is het nummer van de handset waarvandaan de oproep komt; voorbeeld:
« OPR VAN HS 2»).

•

Druk op de toets

•

Sluit het gesprek af door de toets
basisstation.

om met een van de handsets te antwoorden
in te drukken of zet de handset terug in het

9-2 Ontvangst van een interne oproep
•
•

De opgeroepen handset belt.
« OPR VAN HS X » verschijnt in het display.

•
•

Druk op de toets
U kunt nu met uw interne gesprekspartner spreken.

•

Om het gesprek te beëindigen drukt u op de toets

9-3 Ontvangst van een externe oproep tijdens een intern
gesprek
Als u een externe oproep ontvangt tijdens een intern gesprek, dan worden er
geluidssignalen weergegeven via in de luidsprekers van de handsets die deelnemen
aan het interne gesprek. U moet het interne gesprek afsluiten om de externe oproep
te kunnen beantwoorden.
•

U voert een intern gesprek.

•

Druk op de toets

om het interne gesprek te beëindigen.

•

Druk op de toets

om te externe oproep te beantwoorden

•

Om het gesprek te beëindigen drukt u op de toets

37

9-4 Een extern gesprek doorverbinden naar een andere
handset
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

U voert een extern gesprek.
Druk op de toets
« INTERCOM » verschijnt in het display.
Druk op de toets
« HS XX
9» verschijnt in het display. (Voorbeeld: « HS 1 3
9»)
Voer het nummer in van de handset waarnaar u het gesprek doorverbindt.
« HS BELLEN X » verschijnt in het display van de handset (X is het nummer van
de gebelde handset): Voorbeeld: « HS BELLEN 3 »)
« OPR VAN HS X » verschijnt in het display van de gebelde handset
(X is het nummer van de handset waarvandaan de oproep komt; voorbeeld:
« OPR VAN HS 2»).
Druk op de toets
Uw externe gesprekspartner is nu doorverbonden met uw interne
gesprekspartner.

9-5 Groepsgesprek met drie (twee interne handsets +
een externe gesprekspartner)
U kunt gelijktijdig met een interne en externe gesprekspartner praten.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

U bent in gesprek met een externe gesprekspartner.
Druk op de toets
« INTERCOM » verschijnt in het display.
Druk op de toets
« HS XX
9» verschijnt in het display. (Voorbeeld: « HS 1 3
9»)
Voer het nummer van de te bellen handset in
« HS BELLEN X » verschijnt in het display van de handset (X is het nummer van
de gebelde handset): Voorbeeld: « HS BELLEN. 3 »)
« OPR VAN HS X » verschijnt in het display van de gebelde handset
(X is het nummer van de handset waarvandaan de oproep komt; voorbeeld:
« OPR VAN HS 2»).
Als de interne gesprekspartner de oproep beantwoordt, dient u de toets
seconden vast te houden.
« CONFERENTIE » verschijnt in het display.
U bent nu in een groepsgesprek met drie personen.
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3

10- ANTWOORDAPPARAAT (PHONEMAIL)
Belgacom biedt u een antwoorddienst (antwoordapparaat) aan op het netwerk. U kunt
uw binnenkomende oproepen laten beantwoorden door een antwoordapparaat in het
geval dat u afwezig bent of reeds in gesprek bent. Neem contact op met Belgacom voor
meer informatie.
Berichten op het antwoordapparaat worden in het display met het symbool
aangegeven.
Om uw berichten te beluisteren belt u het nummer 1230.
Als alle berichten zijn beluisterd verdwijnt het symbool van het scherm.

11- DE BELLIJST
De bellijst onthoudt de laatste 10 ontvangen oproepen.
OPGELET: Om de volgende functies te kunnen gebruiken dient u een abonnement
te hebben bij Belgacom op de Naam- of Nummerweergavefunctie. De
beschikbaarheid van deze diensten is onder voorbehoud.

11-1 Weergave van de naam en het nummer
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij het binnenkomen van een oproep wordt het nummer van de bellende partij
vergeleken met de nummers in het telefoonboek. Als het nummer in het
telefoonboek staat, dan toont het toestel de bijbehorende naam.
Het toestel onthoudt voor u de naam en het nummer van de personen die u
bellen, alsook de datum en de tijd van hun oproep.
Als in het display « X NW GESPR. » is afgebeeld, dan staan er X nieuwe gemiste
oproepen in de lijst. Deze oproepen zijn tijdens het scrollen herkenbaar aan het
symbool .
De oproepen door personen die hun nummer niet willen vrijgeven, zijn niet
opgenomen in de lijst van ontvangen oproepen. « VERBORGEN » verschijnt in
het display als de beller zijn/haar nummer niet wenst vrij te geven.
In het geval van een oproep waarvan de naam bekend is, toont het display
afwisselend de naam en het nummer van de persoon.
De beantwoorde oproepen worden in de lijst opgenomen, maar zij worden als
gelezen beschouwd.
Als u een oproep beantwoordt, dan wordt het nummer of de naam na 40s
vervangen door de gespreksduur.
De naam en het nummer worden alleen weergeven tijdens het bellen als u een
abonnement heeft op de weergave van het nummer en de naam.
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11-2 De bellijst raadplegen
In de bellijst staan de laatste 10 ontvangen oproepen.
Boven de 10 vervangt de jongste oproep de oudste oproep.
BELANGRIJK: Tijdens het raadplegen van de lijst wordt een niet gelezen gemiste
oproep aangeduid met het symbool . Dit symbool verdwijnt als u de gemiste oproep
selecteert met de navigatietoetsen
en .
.
• De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)
•
•

Druk op de toets om de lijst te raadplegen.
Het meest recente nummer (of de naam) in de lijst verschijnt in het display.

•
•

Gebruik de navigatietoetsen
raadplegen.
Druk op de toets

•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
« DETAILS »
Druk op de toets
om de datum en de tijd van de oproep te tonen.

•

om het nummer te tonen in het geval dat de naam is

•

Druk op de toets
weergegeven
Druk op de toets

•

Druk op de toets

om het toestel in de wachtstand te schakelen.

en

om de andere nummers van de lijst te

om « DETAILS » te verlaten

U kunt de lijst van ontvangen oproepen ook via het menu bereiken:
•
•
•
•

Druk op de toets
.
« BELLIJST » verschijnt in het display.
Druk op de toets
.
Het meest recente nummer (of de naam) in de lijst verschijnt in het display.

•
•

Gebruik de navigatietoetsen
raadplegen.
Druk op de toets
.

•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
« DETAILS »
Druk op de toets
om de datum en de tijd van de oproep te tonen

•

om het nummer te tonen in het geval dat de naam is

•

Druk op de toets
weergegeven
Druk op de toets

•

Druk op de toets

om het toestel in de wachtstand te schakelen.

en

om de andere nummers in de lijst te

om « DETAILS » te verlaten
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11-3 Een nummer kiezen vanuit de bellijst
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)

•
•

Druk op de toets om de lijst te raadplegen.
Het meest recente nummer (of de naam) in de lijst verschijnt in het display.

•

Gebruik de navigatietoetsen
raadplegen.

•
•

Druk op de toets
Het getoonde nummer (of de naam) wordt automatisch gevormd.

en

om de andere nummers van de lijst te

11-4 Een nummer uit de bellijst opslaan in het
telefoonboek
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)

•
•

Druk op de toets om de lijst te raadplegen.
Het meest recente nummer in de bellijst wordt weergegeven in het display.

•

en
om de andere nummers van de lijst te
Gebruik de navigatietoetsen
raadplegen.
Druk op de toets
« TOEV. AAN TB » verschijnt in het display.
Druk op de toets
« NAAM » verschijnt in het display.
Gebruik het alfanumerieke toetsenbord om de naam in te voeren
Druk op de toets
Het nummer van de contactpersoon verschijnt in het display.
Druk op de toets
« MELODIE 1» verschijnt in het display.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
het belsignaal voor deze
contactpersoon
Druk op de toets
Een geluidssignaal bevestigt de opslag van de naam en het telefoonnummer van
de contactpersoon in het telefoonboek.
Druk op de toets

om het toestel in de wachtstand te schakelen.
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11-5 Individuele oproepen wissen
Met deze functie kunt u een oproep in de bellijst wissen.
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)

•
•

Druk op de toets om de lijst te raadplegen.
Het meest recente nummer (of de naam) in de lijst verschijnt in het display.

•

Selecteer met de navigatietoetsen en de naam of het nummer (naam in het
telefoonboek) die/dat u wenst te wissen.
Druk op de toets
« TOEV. AAN TB » verschijnt in het display.

•
•
•
•
•

Selecteer met de navigatietoetsen en
« WISSEN »
Druk op de toets
Een geluidssignaal bevestigt het wissen van de naam of het nummer uit de
bellijst.

•

Druk op de toets

om het toestel in de wachtstand te schakelen.

11-6 Verwijdering van alle oproepen
Met deze functie wist u alle geregistreerde oproepen in de bellijst (gelezen of niet
gelezen).
•

De handset bevindt zich in de wachtstand (geen kiestoon)

•
•
•
•

Druk op de toets om de lijst te raadplegen.
Het meest recente nummer (of de naam) in de lijst verschijnt in het display.
Druk op de toets
« TOEV. AAN TB » verschijnt in het display.

•
•
•
•
•
•

Selecteer met de toetsen en
« ALLES WISSEN »
Druk op de toets
« BEVES.? » verschijnt in het display.
Druk op de toets
Een geluidssignaal bevestigt dat alle oproepen zijn gewist uit de bellijst.
« LEEG » verschijnt in het display.

•

Druk op de toets

om het toestel in de wachtstand te schakelen.
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12- IN HET GEVAL VAN PROBLEMEN
Controleer de onderstaande punten alvorens u contact opneemt met de
klantenservice van Belgacom.
TELEFOONFUNCTIE
Geen display:
•
•
•

Controleer of de batterijen van de handset goed geplaatst zijn (polariteit).
Plaats de handset in het basisstation om de batterijen te laden.
Haal de batterijen uit de handset en plaats ze terug.

De batterijen zijn leeg:
•
•
•

Controleer de polariteit van de batterijen.
Reinig de laadcontacten van de handset en het basisstation
Laad de batterijen opnieuw.

Een geluidssignaal wordt afgegeven:
•
•

Laad de batterijen van de handset.
Ga dichter bij het basisstation staan.

De handset maakt geen contact met het basisstation:
•
•
•
•

U bent buiten bereik. U moet dichter bij het basisstation gaan staan.
Sluit de voeding van het basisstation goed aan.
Haal de batterijen uit de handset en plaats ze terug.
Ontkoppel de adapter van het basisstation en sluit deze weer aan.

De kiestoon is niet hoorbaar:
•

Controleer of de telefoonlijn goed op het basisstation is aangesloten.

WEERGAVE VAN HET NUMMER EN DE NAAM
•
•

Voor het gebruik van de functie Weergave van het nummer en de naam heeft
u een abonnement van Belgacom nodig (de beschikbaarheid van deze dienst
hangt af van de technische beschikbaarheid).
Als u een abonnement heeft voor nummer- en naamweergave, dan worden de
datum (dag/maand) en de tijd bij elke ontvangen oproep door het netwerk
bijgesteld.
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13-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Conformiteitsverklaring
Wij,
Logicom
74, rue de la Belle Etoile
Z.I. Paris Nord II
B.P. 58338
95941 ROISSY CDG
Frankrijk
Verklaren dat het product Twist 129 (RIVA 250) voldoet aan de geldende basiseisen en
in het bijzonder met de volgende artikelen van de richtlijn 1999/5/CE:
Artikel 3.1a - (bescherming van de gezondheid & veiligheid van de gebruiker):
- EN60950-1 (2006)
Artikel 3.1b - (beschermingsvoorschriften met betrekking tot de elektromagnetische
compatibiliteit):
- EN301489-6 V1.2.1 (08/2002)
- EN301489-1 V1.6.1 (2005)
Artikel 3.2 - (efficiënt gebruik van het radiospectrum zonder schadelijke interferentie te
veroorzaken):
- EN301406V 1.5.1 (2003)
Wij verklaren dat het product Twist 129 (Riva 250) voldoet aan de eisen in de Europese
normen voor lijnkoppelinterfaces.
Dit toestel is bestemd om aangesloten te worden op het Analoge Publieke Geschakelde
Telefoonnetwerk van Belgacom.
Deze conformiteitsverklaring is geldig indien het product, waarvoor deze verklaring is
opgesteld, wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de aanwijzingen in
gebruikershandleiding.
Elke wijziging van het product zonder voorafgaande toestemming maakt deze
conformiteitsverklaring ongeldig.
Roissy, 22 december 2008
Bernard BESSIS
President-Directeur
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14-GARANTIEVERKLARING

Belgacom heeft het toestel dat u zojuist heeft aangekocht, met grote zorg gekozen en
geeft hierop gedurende twee jaar een garantie op onderdelen en reparatiekosten in het
geval van materiaalgebreken of fabricatiefouten, behoudens tegengestelde
contractvoorwaarden. De garantieperiode start op de datum dat het toestel is afgehaald
of geleverd.
Mocht u problemen ondervinden met uw toestel ga dan met uw kassabon en het toestel
in zijn originele verpakking of in een andere verpakking die een gelijke bescherming
biedt, naar een van onze teleboetieks of naar een van onze erkende agenten . De
adressen van onze teleboetieks en van onze erkende agenten vindt u op de
informatiepagina's van de telefoongidsen.
In het geval van een materiaalfout of een fabricatiefout wordt uw toestel op vertoon van
uw kassabon gratis gerepareerd of vervangen.
Alleen Belgacom bepaalt welke reparaties en/of vervangingen nodig zijn. De
garantieperiode van een gerepareerd of vervangen toestel loopt af op de vervaldatum
van de garantie van het gekochte toestel. Deze garantieperiode is echter niet korter dan
3 maanden.
De garantie dekt niet:
- de beschadigingen die niet voor de aankoop veroorzaakt zijn;
- de beschadigingen, de storingen en de defecten die veroorzaakt zijn door een fout van
de klant of door een oorzaak buiten het toestel om: bliksem, overspanning, vochtigheid,
accidentele schade, slecht gebruik of onderhoud, niet volgen van de aanwijzingen in de
handleiding, alsook elk geval van overmacht.
- de reparatie of de vervanging van mobiele elementen (kabels, snoeren, stekkers,
antennes, etc.), de vervanging van bijkomende elementen die regelmatig vervangen
dienen te worden (batterijen, accu's, papier, inkt, etc.) en de levering van
reinigingsproducten.
De garantie is niet van toepassing:
- als de klant zelf of een andere persoon die niet erkend is door Belgacom, het toestel
wijzigt of repareert;
- of als hij de fabrieksnummers en/of de merken op het toestel verwijdert of vervalst.
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Belgacom kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor indirecte of onstoffelijke
schade ondervonden door de klant veroorzaakt door een slechte werking van het
toestel, zoals productieverlies, inkomstenderving of verlies van contracten.

De algemene verkoopvoorwaarden van onze toestellen kunt u op aanvraag
verkrijgen in alle voor het publiek toegankelijke afdelingen van Belgacom of
op www.belgacom.be
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