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TECHNICAL DETAILS
Vrij veldbereik Tot 300 meter*

Bereik binnenshuis Tot 50 meter*

Handset Batterij levensduur 
(gemiddelde waarden)

10 gesprekstijd**
100 uur stand-by**

Aantal handsets Maximaal 5

Intercom modus Ja

Drieweg-conferentiegesprek
(1 buiten correspondent +
2 interne correspondenten)

Ja

Elektrische verbinding/Basis 
hoofdadapter

Basis hoofdadapter:
Model nr.: S004LV0600030
Invoer: 100-240 V/50-60 Hz/0.15 A
Uitvoer: 6 V DC/300 mA

Gebruik uitsluitend de bij deze 
telefoon meegeleverde adapter
Enkele fase AC, met uitzondering 
van IT installaties overeenkomstig 
de norm EN60950.
Let op: Het elektrische net wordt 
ove reenkoms t i g  de  no rm a l s 
gevaarlijk geklassificeerd.

Telefoon verbinding Di t  apparaat  i s  bestemd voor 
een verbinding met TNV3 klasse 
( te lecommunicat ions  network 
v o l t a g e )  a n a l o g e  B e l g a c o m 
telefoonlijn, zoals bepaald door de 
EN60950 norm.

Batterijen AAA – 1.2 V – 400 mA
Gebruik uitsluitend de bij deze 
telefoon meegeleverde batterijen.
Bij gebruik van andere batterijtypes 
bestaat explosiegevaar. Als gebruikte 
bat te r i jen  worden verw i jderd 
moeten        milieuvoorschriften 
worden opgevolgd.

Bedieningstemperatuur Van 5°C tot 40°C

* Waarden kunnen afwijken per omgeving.
** Hangt af van eerste keer batterij opladen.



3

INHOUDSOPGAVE

1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES................5
1.1 Verpakkingsinhoud ......................................................6
1.2 Voorzorgsmaatregelen..................................................6

2 UW TELEFOON INSTALLEREN....................................7
2.1 Installeren en opladen batterijen....................................7
2.2 Basisstation aansluiten.................................................8
2.3 Handset taal instellen...................................................8

3 VERTROUWD RAKEN MET UW TELEFOON...................9
3.1 Twist 212 Handset overzicht..........................................9
3.2 Basisstation overzicht .................................................11
3.3 Pictogrammen en symbolen display...............................12

4 UW TELEFOON GEBRUIKEN......................................13
4.1 Bellen.......................................................................13
4.2 Een gesprek aannemen...............................................13
4.3 Een gesprek beëindigen...............................................14
4.4 Oorstuk en Handsfree Volume afstemmen........................14
4.5 Een gesprek dempen...................................................14
4.6 De stille modus activeren.............................................14
4.7 Toetsenslot inschakelen...............................................14
4.8 Het laatste nummer opnieuw bellen..............................14
4.9 De handset vinden......................................................15
4.10 Een interne oproep maken...........................................15

5 PRIVE TELEFOONBOEK.............................................17
5.1 Een nieuwe telefoon invoer toevoegen...........................17
5.2 Een telefoon invoer zoeken..........................................17
5.3 Een telefoon invoer bekijken........................................17
5.4 Een telefoon invoer wijzigen.........................................18
5.5 Een telefoon invoer verwijderen....................................18
5.6 Het gehele prive telefoonboek verwijderen.....................18
5.7 Gebruik telefoonboek controleren..................................18

6 WEERGAVE BELLER ...................................................19
6.1 De bellijst doornemen.................................................19
6.2 Een bellijst nummer in het telefoonboek opslaan.............19
6.3 Een invoer in de bellijst verwijderen..............................20
6.4 Gehele bellijst verwijderen...........................................20
6.5 Details invoer bellijst weergeve....................................20
6.6 Categorie van de bellijst instellen..................................20



4

7 PHONEMAIL.............................................................21

8 TELEFOON INSTELLINGEN.......................................21
8.1 Datum en tijd instellingen............................................21
8.2 Alarm instellingen.......................................................22
8.3 Handset instellingen....................................................23
8.4 Basis instellingen........................................................24
8.5 Registratie.................................................................26
8.6 Uw telefoon resetten...................................................26

9 PROBLEMEN OPLOSSEN...........................................27

10 GARANTIEVOORWAARDEN......................................28

11 VEILIGHEID.............................................................30

12 MILIEU....................................................................31



5

1   BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Wanneer u uw telefoon apparatuur gebruikt, moeten basis 
veiligheidsmaatregelen altijd worden opgevolgd om risico’s van brand, 
elektrische schok en verwonding te reduceren, waaronder de volgende:
1) Alle instructies lezen en begrijpen.

2) Alle waarschuwingen en instructies opvolgen die op het product 
zijn gemarkeerd.

3) Alvorens schoon te maken moet de stekker van het product 
uit het stopcontact worden verwijderd. Gebruik geen vloeibare 
schoonmaakmiddelen of spuitbussen. Gebruik een vochtige doek 
voor de schoonmaak.

4) Gebruik dit product niet in de nabijheid van water (bijvoorbeeld, in 
de buurt van een badkuip, aanrecht, zwembad).

5) Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht of een extreme 
koude omgeving. Plaats de telefoon niet te dicht bij een hittebron, 
zoals radiatoren, kokers, enz.

6) Overbelast stopcontacten en verlengsnoeren niet omdat dit risico’s 
van brand en elektrische schok kan teweegbrengen.

7) Gebruik uw telefoon NOOIT buiten tijdens noodweer,-verwijder de 
basis van de telefoonlijn en het stopcontact wanneer er een storm 
in uw buurt is.

8) Gebruik de telefoon niet om een gaslekkage te melden in de 
nabijheid van de lekkage.

9) Gebruik alleen de meegeleverde NiMH (Nickel Metal Hydride) 
batterijen! De gebruiksperioden voor de handsets zijn alleen 
beschikbaar met de standaard batterij capaciteiten. 

10) Het gebruik van andere batterijtypes of niet- oplaadbare batterijen 
kan gevaarlijk zijn. Deze kunnen storing veroorzaken en/of het 
apparaat beschadigen. De fabricant kan niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor schade aan het apparaat die ontstaat door 
verkeerd gebruik.

11) Gebruik geen opladers van derde partijen. De batterijen kunnen 
beschadigd zijn.

12) Let op de juiste richting van de batterijen tijdens het plaatsen.

13) Veilig weggooien van batterijen. Dompel ze niet onder in water, 
verbrand ze niet en plaats ze niet ergens waar ze kunnen worden 
gepunctureerd.
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1.1 Verpakkingsinhoud
In de verpakking zitten de volgende items:
•	 1 Handset
•	 1 Basisstation
•	 1 Netspanning adapter
•	 1 Telefoon lijnsnoer
•	 2 Oplaadbare batterijen
•	 1 Gebruiksaanwijzing
•	 1 Telefoon aansluiter

Lees deze g ids zorgvuld ig door  om vertrouwd te raken 
met de voornaamste functies van uw Twist 212 en lees de 
veiligheidsinstructies alvorens het apparaat te gebruiken. Ook raden 
wij u aan de veiligheidsrichtlijnen in deze gids door te nemen met al 
uw familieleden, vooral met kinderen.

1.2 Voorzorgsmaatregelen
Net als bij andere radiocommunicaties, hangt de kwaliteit van het 
signaal af van de lokatie en omgeving van de basis en handset.
Uw Twist 212 moet uit de buurt van exescieve hittebronnen worden 
gehouden (radiatoren, direct zonlicht, enz.) en beschermd worden 
tegen vibraties en stof. Laat uw telefoon nooit in contact komen met 
water of andere vloeistoffen of met spuitbussen.
Om het risico van storing te reduceren en de ontvangst te 
optimaliseren, moet er vooral op worden gelet dat de basis niet in 
de onmiddelijke nabijheid wordt gezet van ramen, grote metalen 
objekten, beton, televisies, muziekcentrums, halogene lampen of 
verwarmingsapparaten, fluorescentverlichting, alarmtoestellen tegen 
diefstal, microwave ovens, computers, enz.
Voor het schoonmaken van uw set moet u een anti-statische doek 
gebruiken die een beetje bevochtigd is met water. 
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2    UW TELEFOON INSTALLEREN 
2.1 Installeren en opladen van batterijen
1. Schuif omlaag om het batterijklepje te openen.
2. Plaats de 2 meegeleverde AAA batterijen zoals aangegeven Let 

vooral op de richting van de polen.
3. Schuif het batterijvakje terug.
4. Zet de handset in de basis en laad 15 uur op voordat de handset 

voor de eerste keer wordt gebruikt. De handset geeft een biep 
wanneer het goed is geplaatst op de basis of lader.

Opmerking:
Gebruik alleen oplaadbare batterijen met precies dezelfde 
specificaties als die bij het product zijn meegeleverd.

Het gebruik van niet-oplaadbare of niet in overeenstemmende 
b a t t e r i j e n  k a n  h e t  p r o d u c t  b e s c h a d i g e n  e n  e e n 
gezondheidsrisico veroorzaken (zie hoofdstuk “Technische 
details”).

Batterijen kunnen splijten of lekken indien niet goed 
geplaatst, geopend of blootgesteld aan hitte.
Gooi batterijen nooit in een vuur: ze kunnen exploderen.
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2.2 Basisstation aansluiten
1. Steek een uiteind van het telefoonsnoer in de telefooningang 

van de basis onderkant.
2. Steek het kleine uiteind van de power adapter in de ingang van 

de basis onderkant.
3. Sluit de netstekker horizontal aan op de basis ingang en leid het 

netvoedingssnoer door de gleuf.
4. Steek het grote uiteinde van de voedingsadapter in een muur 

stopcontact.
5. Steek het andere uiteinde van het telefoon lijnsnoer in de 

telefoon	ingang	of	micro-filter.
6. Gebruik altijd de kabels die in de doos zitten.

Voedingskabel

Lijnsnoer

2.3  Handset taal instellen
1. Druk op M en +/- om HANDSET INST te selecteren.

2. Druk op M en +/- om TAAL te selecteren.

3. Druk op M en +/- om de gewenste taal te selecteren, 
ENGLISH is de standaard instelling.

4. Druk op M om te bevestigen.
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3   VERTROUWD RAKEN MET UW TELEFOON

3.1 Twist 212 Handset overzicht

1. M
 In rusttoestand Druk om het hoofdmenu op te roepen
 In submenu modus: Druk om de selectie te bevestigen
 Tijdens een gesprek: Druk om Intercom/Telefoonboek/

Nummerherhalinglijst/Bellijst op te roepen

2. C
 In hoofdmenu modus: Druk om terug te keren naar stilstaand 

scherm
 In submenu modus: Druk om terug te keren naar vorig menu
 In submenu modus: Druk en ingedrukt houden om terug te keren 

naar stilstaand scherm
 In bewerken/voorkies modus: Druk om een karakter/cijfer te 

wissen
 In bewerken/voorkies modus: Druk en houd ingedrukt om alle 

karakters/cijfers te wissen
 Tijdens een gesprek: Druk om een microfoon te dempen/

inschakelen
 In rusttoestand: Druk voor intercom met andere handset
 In bellen: Druk om een andere handset beltoon te onderdrukken 
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3. +
 In rusttoestand: Druk om de bellijst op te roepen*
 In menu modus: Druk om de menu items naar boven te scrollen
 In Telefoonboek lijst/Nummerherhalinglijst /Bellijst: Druk om de 

lijst naar boven te scrollen
 Tijdens een gesprek: Druk om het volume te verhogen
 In bellen: Druk om het beltoon volume te verhogen
4. -
 In rusttoestand: Druk om de nummerherhalingslijst op te roepen
 In menu mode: Druk om de menu items naar beneden te scrollen
 In Telefoonboek lijst/Nummerherhalinglijst/Bellijst: Druk om de lijst 

naar beneden te scrollen
 Tijdens een gesprek: Druk om het volume te verlagen
 In bellen: Druk om het beltoon volume te verlagen
5. O
 Tijdens een gesprek: Druk om een gesprek te beeindigen en terug 

te keren naar stilstand scherm
 In menu/bewerken modus: Druk om terug te keren naar vorig 

scherm
 In menu/bewerken modus: Druk en ingedrukt houden om terug te 

keren naar vorig scherm
 In stilstand modus: Druk en ingedrukt houden om de handset uit te 

schakelen
 In stilstand modus: Druk en ingedrukt houden om de handset in/uit 

te schakelen
6. R
 In	stilstand/voorkies	modus:	Druk	om	een	flash	in	te	voegen
	 Tijdens	een	gesprek:	Druk	om	een	flash	te	bellen
7. P
 In stilstand modus: Druk om de telefoonlijst op te roepen
8. S
 Tijdens een gesprek: Druk om de microfoon in/uit te schakelen.
 In stilstand modus/voorkies modus/Nummerherhalinglijst/Bellijst/

Telefoonboek invoer: Druk om een gesprek te maken met microfoon
 Tijdens bellen: Druk om een oproep te beantwoorden met microfoon
9. ALPHANUMERIEK TOETSENBORD, *, #
 * toets in rusttoestand: Druk en ingedrukt houden om toetsenbord 

slot in of uit te schakelen
 # toets in rusttoestand: Druk en ingedrukt houden om de ringer 

aan/uit te zetten
 # toets in bellijst modus: Druk om nummer beller te zien indien 

toepasbaar
 0 toets in voorkies/nummer bewerken modus: Druk en ingedrukt 

houden om een pauze in te voegen 1, 2, 3 toets in idle/off hook 
modus: Druk en ingedrukt houden om het opgeslagen directe 
geheugennummer te bellen

      (toets 1 : direct toegang tot Belgacom voicemail server* (PhoneMail))**

*Onderhevig aan technische beschikbaarheid en aanmelding van Belgacom.
**Zie hoofdstuk 8.3.7 over het programmeren van de geheugentoets.
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10. T
 In stilstand/voorkies modus: Druk om een oproep te maken
 In nummerherhalinglijst/Bellijst/Telefoonboek invoer: Druk om een 

oproep te maken met de geselecteerde invoer in de lijst
      Tijdens overgaan: Druk om een oproep te beantwoorden

3.2 Basisstation overzicht

1. A
 Druk op A op het basisstation om uw handset op te sporen. Het 

gaat nu voor circa 60 seconden over.
 Druk op en houd A het basisstation voor circa 5 seconden 

ingedrukt, het basisstation staat nu in de registratiemodus en staat 
handset registratie toe.

2. , @
 Continu aan terwijl de handset wordt opgeladen of in gebruik is. 

(Alleen toepasbaar wanneer de LED I/O schakelaar in “I” staat)
 Flash tijdens ontvangen inkomende oproep. (Alleen toepasbaar 

wanneer de LED I/O schakelaar in “I” staat)

3. LED I/O SCHAKELAAR (Onderzijde van basis)
 Schuif de schakelaar in de "O" stand om de LED van de basis uit te 

schakelen
 Schuif de schakelaar in de "I" stand om de LED van de basis in te 

schakelen wanneer de handset op de basis wordt opgeladen of in 
gebruik is
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3.3 Pictogrammen en symbolen display 
Het LCD display geeft u informative over de huidige status van de 
telefoon. 

h Continu aan wanneer de handset binnen het bereik van de basis is. 
Flash wanneer buiten bereik van de basis of als het niet met
de basis geregistreerd is.

j Continu aan wanneer een intercom werkzaam is.
Flash wanneer er een inkomende interne oproep is.

k Geeft aan dat een gesprek bezig is.

l Geeft aan dat handsfree wordt gebruikt. 

x Continu aan wanneer een alarm is ingesteld. 
Flash wanneer de ingestelde alarmtijd nog niet is bereik.

a Geeft aan dat het toetsenbord is vergrendeld.

g Geeft nieuw ontvangen Voicebericht op de Phonemail aan. 
Verdwijnt wanneer alle voiceberichten zijn geleze.

n Geeft aan dat de beltoon is uitgeschakeld.

b Geeft aan dat de batterij geheel is opgeladen.
Gehele pictogram knippert wanneer de batterij voor de 
eerste keer oplaadt. 
Interne blok pictogram knippert wanneer de batterij het 
eindstadium van opladen heeft Bereikt.

v Geeft aan dat de batterij opgeladen moet worden.
Knippert wanneer een laag batterij voedingsniveau is bereikt.

[ Geeft aan dat meer karakters bestonden voor de huidige 
weergegeven tekst.

] Geeft aan dat meer karakters bestaan na de huidige 
weergegeven tekst.

s Geeft een nieuw ontvangen oproep aan. 
Schakelt uit wanneer een nieuwe oproep is gelezen. 

f Scrollt de menu items/Telefoonboek lijst/Nummerherhalingslijst/
Bellijst naar boven/beneden.
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4    UW TELEFOON GEBRUIKEN

4.1 Bellen
4.1.1   Alvorens te bellen
Voer het telefoonnummer in en druk op T of S om de getallen 
te kiezen. Druk C om de invoer te wissen.
4.1.2   Direct bellen
Druk op T of S om de lijn te nemen en het telefoonnummer in 
te voeren.
4.1.3   Bellen vanuit directe geheugentoetsen
In idle of of hook modus, druk en houd 1/2/3 ingedrukt om 
het directe geheugennummer te bellen. U moet het nummer met de 
verwante toets eerst opslaan. Zie deel 8.3.7 voor referentie.
4.1.4   Bellen vanuit het telefoonboek
Druk op P voor toegang tot het telefoonboek en druk op +/- om 
de gewenste telefoonboek invoer te selecteren. Druk op T of S 
om te bellen naar de gewenste telefoonboek invoer. Of, druk op M 
voor toegang tot het telefoonboek voor de gewenste telefoonboek 
invoer.
4.1.5   Bellen vanuit de bellijst
Druk op + voor toegang tot de bellijst en druk op +/- om de 
gewenste bellijst invoer te selecteren. Druk op T of S om naar 
de geselecteerde bellijst invoer te bellen. Of, druk op M voor 
toegang tot de bellijst via het hoofdmenu.
4.1.6   Gesprek Timer
Uw handset neemt automatisch de tijd van elk gesprek op. De 
gesprek timer is een paar seconden na elk gesprek te zien. Het wordt 
in uren, minuten en seconden formaat weergegeven (U:Min:Sec).
4.1.7   Bellen vanuit de herhaallijst
Druk op - voor toegang tot de herhaallijst en druk op +/- om het 
gewenste nummer opnieuw te draaien. Druk op T of S om het 
geselecteerde nummer opnieuw te bellen.

4.2 Een gesprek aannemen
Wanneer de handset niet in de oplaadstandaard staat:
Wanneer de telefoon ringt, druk op Tof S om de oproep te 
beantwoorden.

Wanneer de handset op het basisstation staat en als AUTOM.ANTW 
ingesteld is als AAN: Wanneer de telefoon ringt, pak op de handset 
om de oproep te beantwoorden.
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4.3 Een gesprek beëindigen
Tijdens een gespreksverbinding, druk op O om het gesprek te 
beëindigen.
OF
Zet de handset terug op het basisstation om het gesprek te beëindigen.

4.4 Oorstuk en Handsfree volume afstemmen
Er zijn 5 niveau’s (VOLUME 1 tot VOLUME 5).
Tijdens een gesprek:
Druk op +/- omvolume 1-5 te selecteren. De huidige instelling is 
weergegeven. Wanneer u het gesprek beëindigt, blijft de instelling 
staan op het laatst geselecteerde niveau.

4.5 Een gesprek dempen
U kunt met iemand in de buurt praten zonder dat de beller u tijdens het 
gesprek hoort.
Tijdens een gesprek:
Druk op C om de microfoon te dempen en “DEMPEN” wordt 
weergegeven op de LCD. Uw kan u niet horen. Druk nog een keer op 
C om de microfoon weer in te schakelen.

4.6 De stille modus inschakelen
In rusttoestand, druk op en houd # tingedrukt om de handset ringer 
uit te schakelen. Het n pictogram wordt op het LCD.
In stille modus, druk op en houd # ingedrukt om de handset ringer in 
te schakelen. Het n pictogram is nu zichtbaar.

4.7 Toetsenslot inschakelen
In rusttoestand, druk en houd * ingedrukt om het toetsenslot in te 
schakelen. Het a pictogram is weergegeven op de LCD.
In toetsenslot modus, als u op elke andere toets die de * toets 
weergeeft drukt, zal het scherm “TOETS VERGR” weergeven voor 
circa 2 seconden, en dan “WACHT *” wordt weergegeven. U kunt op 
* drukken om het toetsenslot uit te schakelen. Het a pictogram is nu 
verdwenen.

4.8 Het laatste nummer opnieuw bellen
U kunt maximal 10 van de laatste nummers bellen. Als u een naam in 
het telefoonboek heeft opgeslagen die bij dat nummer behoort, wordt 
alleen de naam weergegeven. Het meest recente laatste nummer wordt 
bovenaan de herhaallijst weergegeven.
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4.8.1   Een nummer opnieuw bellen vanuit de herhaallijst 
1. In rusttoestand, druk op - om de herhaallijst op te roepen.
 Opmerkingen: Als een invoer wordt herhaald met naam, druk dan 

op # om het nummer te zien.
2. Druk op +/- om door de herhaallijst te bladeren.
3. Druk op T of S om het geselecteerde herhaalnummer te bellen.
 Opmerking: Als er geen nummers te zien zijn in de herhaallijst, 

dan geeft het display “LEEG” weer.
4.8.2   Een herhaalnummer in het telefoonboek opslaan
1. Voer stappen 1 en 2 uit in deel 4.8.1.
2. Druk op M en +/- om TOEV. AAN TB te selecteren.
3. Druk op M om de naam in te voeren.
4. Druk op M om het herhaalnummer in het telefoonboek op te 

slaan.
5. Druk op M om de telefoonboek melodie te selecteren.
6. Druk op +/-  om door de melodie l i js t  te b laderen. De 

respectievelijke melodie zal worden afgespeeld tijdens het bladeren 
door de melodielijst.

7. Druk op M om te bevestigen.
4.8.3   Een herhaalnummer verwijderen
1. Voer stappen 1 en 2 uit in deel 4.8.1.
2. Druk op M en +/- om WISSEN te selecteren.

3. Druk op M om te bevestigen.
4.8.4   De gehele herhaalijst verwijderen
1. Voer stappen 1 en 2 uit in deel 4.8.1.
2. Druk op M en +/- om ALLES WISEN te selecteren.
3. Druk op M om te bevestigen.

4. Druk op M om nog een keer te bevestigen.

4.9 De handset vinden
U kunt de handset vinden door op A te drukken op het basisstation. 
Alle handsets die geregistreerd zijn op de basis produceren nu een 
pagen toon. U kunt het zoeken stopen door op T/O/C/S op elke 
handset te drukken of nog een keer op A op de basis.

4.10   Een interne oproep maken
Deze functie is alleen beschikbaar als er minstens twee geregistreerde 
handsets zijn.
Hiermee kunt u interne oproepen maken, externe oproepen van een 
handset naar een andere doorsturen en conferentiegesprekken maken. 
Wanneer de gebelde handset niet binnen 60 seconden is beantwoord, 
stopt de gebelde handset het ringen en bellen handset keert terug naar 
stand-by modus.
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Opmerking:  Als maar een handset op het basisstation is geregistreerd, 
zal het drukken op C “NIET MOGEL.” weergeven

4.10.1   Intercom andere handset
1. Druk in rusttoestand op C en de geregistreerde handsets worden 

weergegeven behalve de bellende handset.
2. Voer het gewenste handset nummer voor de intercom in.
3. De gebelde handset ringt en druk op T op de gebelde handset om 

een interne oproep te bewerkstelligen.
Opmerking:  Wanneer maar twee handsets zijn geregistreerd op het 

basisstation, zal na het drukken op C een andere handset 
onmiddelijk worden gebeld.

4.10.2   Alle handsets bellen
1. In rusttoestand, druk op C en de geregistreerde handsets worden 

weergegeven.
2. Druk op 9 om alle geregistreerde handsets te bellen.
4.10.3   Een externe oproep naar een andere handset 

doorsturen
Tijdens een extern gesprek:
1. Druk op M en +/- om INTERCOM te selecteren.
2. Druk op M om de gewenste handset voor de intercom te 

selecteren. 
3. De externe oproep staat nu automatisch in de wachtstand en de 

gebelde handset ringt.
4. Druk op T op de gebelde handset om een interne oproep te 

maken.
5. Druk op O op de bellende handset of plaats de bellende handset 

op de oplaad houder om het huidige gesprek te beëindigen met de 
externe partij.

6. De externe oproep is doorgeschakeld naar de gebelde handset.
4.10.4   Een drieweg conferentiegesprek maken
Met de conferentie belfunctie kunt u een externe oproep maken die 
wordt gedeeld met twee andere handsets (in intercom). De drie partijen 
kunnen de conversatie delen en een netwerk aanmelding is niet vereist.
Tijdens een externe oproep:
1. Voer stap 1 tot 4 uit in 4.10.3.
2. Druk en houd * op de bellende handset om het conferentiegesprek 

te bewerkstelligen.
Opmerking:  Elke handset die ophangt tijdens een conferentiegesprek 

zal de andere handset nog in verbinding houden met de externe 
oproep.
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5    PRIVE TELEFOONBOEK
Uw telefoon kan maximaal 50 prive telefooninvoeren opslaan met 
namen en cijfers. Elke telefooninvoer kan een maximum van 20 cijfers 
bevatten voor het nummer en 12 tekens voor de naam. U kunt ook 
verschillende ringtonen voor uw telefoonboek invoeren gebruiken. 
Telefoonboek invoeren zijn alfabetisch gesorteerd op naam.

5.1 Een nieuwe telefoon invoer toevoegen
In idle:
1. Druk op P om het telefoonboek op te roepen.
OF 
Druk op M EN +/- om het TELEF.BOEK hoofdmenu item te 
selecteren en druk dan op M om het telefoonboek op te roepen.
2. Druk op M om TOEVOEGEN te selecteren.
3. Druk op M om de naam in te voeren.
4. Druk op M om het nummer in te voeren.
5. Druk op M en +/- om de gewenste ringtoon voor uw 

telefoonboek invoer te selecteren.
6. Druk op M om de telefoonboek invoer op te slaan.

5.2 Een telefoon invoer zoeken
In idle:
1. Druk op P om het telefoonboek op te roepen.
2. Voer het eerste karakter van de naam in met multi-tap.

5.3 Een telefoon invoer bekijken
In idle:
1. Druk op P om het telefoonboek op te roepen.
2. Druk op +/- om de gewenste telefoonboek invoer te selecteren.
3. Druk op M en +/- om BEKIJKEN te selecteren.
4. Druk op M en +/- om de naam, nummer en melodie van de 

geselecteerde invoer door te nemen.
 
     Opmerking: Als het nummer meer dan 12 cijfers bevat, druk dan 

op M of C om de overige cijfers te bekijken.



18

5.4 Een telefoon invoer wijzigen
In idle:
1. Druk op P om het telefoonboek op te roepen.
2. Druk op +/- om de gewenste telefoon invoer te selecteren.
3. Druk op M en +/- om BEWERKEN te selecteren.
4. Druk op M en de huidige inhoud van de geselecteerde invoer wordt 

weergegeven.
5. Wijzig de naam, (druk op C om een karakter te wissen) en druk 

op M.
6. Wijzig het nummer, (druk op C om een getal te wissen) en druk 

op M.
7. Druk op +/- om de ringtoon te selecteren en druk op M om te 

bevestigen.

5.5 Een telefoon invoer verwijderen
In idle:
1.    Druk op P om het telefoonboek op te roepen.
2.    Druk op +/- om de gewenste telefoonboek invoer te selecteren.
3.    Druk op M en +/- om WISSEN te selecteren.
4.    Druk op M om te bevestigen.

5.6 Het gehele Prive telefoonboek verwijderen
1. Druk op P om het telefoonboek op te roepen.
2. Druk op M en +/- om ALLES WISEN te selecteren.
3. Druk op M om te bevestigen.
4. Druk op M om nog een keer te bevestigen.

5.7 Gebruik telefoonboek controleren
U kunt controleren hoeveel telefoon invoeren er zich in uw telefoon 
bevinden en hoeveel telefoonboek invoeren voor u beschikbaar zijn om 
in het telefoonboek op te slaan.
1. Druk op P om het telefoonboek op te roepen.
2. Druk op M en +/- om TB STATUS te selecteren.
3. Druk op M om te bevestigen.
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6 WEERGAVE BELLER 
Deze functie is beschikbaar als u zich heeft aangemeld bij de Beller 
lijn Identificatie service met Belgacom. Uw telefoon kan maximal 20 
ontvangen oproepen opslaan met datum/tijd informatie in de bellijst. 
Het nummer wordt op de LCD weergegeven als de telefoon ringt. 
Als het nummer overeenkomt met een van uw invoeren in uw prive 
telefoonboek, zal de naam van de beller die in het prive telefoonboek 
is opgeslagen om de beurt worden weergegeven met het nummer. De 
handset ringt met de melodie die bij de telefoonboek invoer hoort. 

Als het nummer van de beller is uitgeschakeld voor het versturen van 
beller informatie, wordt “VERBORGEN” weergegeven.
Als het nummer van de beller niet wordt gegeven,wordt 
“BUITENBEREIK” weergegeven.
In stand-by, als er 3 onbeantwoorde oproepen zijn ontvangen, wordt er 
“3 NW GESPR.” weergegeven.

6.1 De bellijst doornemen
Alle ontvangen oproepen worden opgeslagen in de bellijst met de 
laatste oproep boven aan de lijst. Wanneer de bellijst vol is, wordt de 
oudste oproep vervangen door een nieuwe.
De onbeantwoorde oproep die niet is gelezen wordt gemarkeerd met 
een s in het midden van de onderlijn van de display.

1. Druk op + om de bellijst op te roepen.
OF 
Druk op M en +/- om BELLIJST te selecteren.
2. Druk op +/- om de gewenste invoer te selecteren.
3. Druk op # om het nummer van de beller te zien,indien van 

toepassing.

6.2 Een bellijst nummer in het telefoonboek 
opslaan

1. Volg stappen 1 en 2 op in deel 6.1.
2. Druk op M en +/- om TOEV. AAN TB te selecteren.
3. Druk op M om de naam in te voeren.
4. Druk op M en het geselecteerde bellijst nummer wordt 

weergegeven.
5. Wijzig het nummer mocht dat nodig zijn.
6. Druk op M en +/- om de melodie te selecteren.
7. Druk op M om te bevestigen.
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6.3 Een invoer in de bellijst verwijderen
1. Volg stappen 1 en 2 op in deel 6.1.
2. Druk op M en +/- om WISSEN te selecteren.
3. Druk op M om te bevestigen.

6.4 Gehele bellijst verwijderen
1. Volg stappen 1 en 2 op in deel 6.1.
2. Druk op M en +/- om ALLES WISEN te selecteren.
3. Druk op M om te bevestigen.
4. Druk op M om nog een keer te bevestigen.

6.5 Details invoer bellijst weergeven
1. Volg stappen 1 en 2 op in deel 6.1.
2. Druk op M en +/- om DETAILS te selecteren.
3. Druk op M om de datum en tijd van de geselecteerde bellijst 

invoer weer te geven.
4. Druk op M om terug te keren naar het vorige scherm.

6.6 Categorie van de bellijst instellen
U kunt ervoor kiezen alleen de gemiste oproepen in de bellijst op te 
slaan of alle inkomende oproepen.

1. Volg stappen 1 en 2 in deel 6.1.
2. Druk op M en +/- en selecteer CATEGORIE.
3. Druk op M en +/- om GEMISTE OPR. of ALLE OPROEP. te 

selecteren.
4. Druk op M om te bevestigen.
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7 PHONEMAIL
Bij aanmelding bij Belgacom, kunnen uw oproepen doorgeschakeld 
worden naar Phonemail als u afwezig bent. Neem contact op met 
Belgacom voor meer details.

Wanneer nieuwe berichten worden ontvangen, verschijnt het pictogram 
op het scherm. Het g pictogram verdwijnt wanneer u de voicemail 
berichten heeft doorgenomen. Als het pictogram niet verdwijnt, druk 
en houd 4 ingedrukt tijdens de bellijst doorname, dit zal het voicemail 
pictogram handmatig uitschakelen.

8    TELEFOON INSTELLINGEN
Uw telefoon komt met een selectie van instellingen die u kunt 
veranderen zodat u telefoon werkzaam kan zijn zoals u dat wilt. 

8.1 Datum en tijd instellingen
U moet de juiste tijd en datum instellen zodat u weet wanneer u bellijst 
oproepen heeft ontvangen.
8.1.1 Het Datumformaat wijzigen
1. Druk op M en +/- om HANDSET INST te selecteren.
2. Druk op M en +/- om DATUM & TIJD te selecteren.
3. Druk op M en +/- om DATUMFORMAAT te selecteren.
4. Druk op M en +/- om uw gewenst datum formaat te selecteren 

(DD-MM-YY of MM-DD-YY).
5. Druk op M om te bevestigen.
8.1.2 Het tijdformaat wijzigen
1. Druk op M en +/- om HANDSET INST te selecteren.
2. Druk op M en +/- om DATUM & TIJD te selecteren.
3. Druk op M en +/- om TIJDFORMAAT te selecteren.
4. Druk op M en +/- om uw gewenste tijdformaat te selecteren (12 

HR of 24 HR).
5. Druk op M om te bevestigen.
8.1.3 Tijd instellen
1. Druk op M en +/- om HANDSET INST te selecteren.
2. Druk op M en +/- om DATUM & TIJD te selecteren.
3. Druk op M en +/- om TIJD INSTEL. te selecteren.
4. Druk op M om de tijdsinformatie in te voeren. De ingevoerde tijd 

zal in het formaat zijn dat u heeft ingesteld in deel 8.1.2.
5. Druk op M om te bevestigen.
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 Opmerking: Als de tijd al eerder is ingesteld, zal de huidige 
tijd worden weergegeven, anders zal “HH:MM” worden 
weergegeven.

8.1.4 Datum instellen
1. Druk op M en +/- om HANDSET INST te selecteren.
2. Druk op M en +/- om DATUM & TIJD te selecteren.
3. Druk op M en +/- om DATUM INST. te selecteren.
4. Druk op M om de datum informatie in te voeren. De ingevoerde 

datum zal in het formaat zijn dat u heeft ingesteld in deel 8.1.1.
5. Druk op M om te bevestigen.
 Opmerking: Als de datum al eens eerder is ingesteld, zal de 

huidige datum worden weergegeven, anders zal “HH:MM” 
worden weergegeven.

8.2 Alarm instellingen
U kunt deze telefoon gebruiken om een alarmklok in te stellen. Wanneer 
een alarm is ingesteld, verschijnt het x pictogram op de LCD. Wanneer 
de alarmtijd is bereikt, zal het x pictogram en “ALARM AAN” knipperen 
op de LCD ringend met de alarmmelodie voor een tijdsduur van 45 
seconden. U kunt op elke toets drukken om het alarm uit te schakelen. 
Als de snooze functie is geactiveerd, is het alarm opnieuw te horen aan 
het eind van de snooze periode van 7 minuten. 

8.2.1 Het alarm aan/uit zetten 
1. Druk op M en +/- om HANDSET INST te activeren.
2. Druk op M en +/- om ALARM te selecteren.
3. Druk op M en +/- om AAN/UIT te selecteren.
4. Druk op M om te bevestigen.
 Opmerking: Wanneer AAN is geselecteerd, wordt u gevraagd de 

alarmtijd in te stellen.

8.2.2 De alarmtijd instellen (als het alarm is ingesteld 
op ON)

1. Voer stappen 1 tot 4 uit in deel 8.2.1.
2. Voer de alarmtijd in.
3. Druk op M om de snooze- functie in te stellen.
4. Druk op M en +/- om ON of OFF te selecteren.
5. Druk op M om te bevestigen.
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8.3 Handset instellingen
8.3.1 Beltoon instellen voor interne/externe oproepen
1. Druk op M en +/- om HANDSET INST te selecteren.
2. Druk op M en +/- om BEL INSTEL. te selecteren.
3. Druk op M en +/- om INTERN. BEL of EXTERN. BEL te 

selecteren.
4. Druk op M en +/- om de gewenste beltoon melodie te selecteren 

uit de melodielijst.
 Opmerking: De betreffende beltoon wordt tijdens het bladeren 

door de melodielijst afgespeeld.
5. Druk op M om te bevestigen.

8.3.2 Beltoon volume instellen
1. Druk op M en +/- om HANDSET INST te selecteren.
2. Druk op M en +/- om BEL INSTEL. te selecteren.
3. Druk op M en +/- om BELVOLUME te selecteren.
4. Druk op M en +/- om het gewenste beltoon volume te selecteren 

(een total van 6 beltoon volume niveau’s, inclusief VOLUME UIT).
 Opmerking: De betreffende beltoon volume wordt tijdens uw 

selectie afgespeeld. Wanneer VOLUME UIT is geselecteerd, 
verschijnt het  n pictogram.

5. Druk op M om te bevestigen.

8.3.3 Alert tonen instellen
Een enkele biep is hoorbaar wanneer u op een toets drukt. U kunt 
deze toetstoon aan of uit zetten. U kun took de alert tonen aanzetten 
wanneer een zwakke batterij en buiten bereik zijn ontdekt. De 
zwakke batterij toon is hoorbaar als u met de telefoon praat om u te 
waarschuwen dat u de telefoon moet opladen.

1. Druk op M en +/- om HANDSET INST te selecteren.
2. Druk op M en +/- om TOON INSTL. te selecteren.
3. Druk op M en +/- om TOETSTOON/BATTER.TOON/

BUITENBEREIK te selecteren.
4. Druk op M en +/- om deze tonen aan of uit te zetten.
5. Druk op M om te bevestigen.
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8.3.4 De handset hernoemen
1. Druk op M en +/- om HANDSET INST te selecteren.
2. Druk op M en +/- om NW NAAM HS te selecteren.
3. Druk op M en voer de naam van uw handset in.
4. Druk op M om te bevestigen.
8.3.5 Informatie kiezen die in stilstand 
                   wordt weergegeven
U kunt kiezen om tijd of handset naam weer te geven op uw stilstaand 
scherm.
1. Druk op M en +/- om HANDSET INST te selecteren.
2. Druk op M en +/- om HS DISPLAY te selecteren.
3. Druk op M en +/- om HANDSETNAAM of TIJD te selecteren.
4. Druk op M om te bevestigen.
8.3.6 Automatisch beantwoorden instellen 
Als u automatisch beantwoorden instelt, kunt u de oproep van de 
houder beantwoorden zonder het indrukken van een toets.
1. Druk op M en +/- om HANDSET INST te selectere.
2. Druk op M en +/- om AUTOM.ANTW te selecteren.
3. Druk op M en +/- om de auto beantwoorden functie aan of uit 

te zetten.
4. Druk op M om te bevestigen.
8.3.7 Direct geheugen nummer instellen
1. Druk op M en +/- om HANDSET INST te selecteren.
2. Druk op M en +/- om DIR. BELLEN te selecteren.
3. Druk op M en +/- om de gewenste directe geheugentoets te 

selecteren uit SLEUTEL 1, SLEUTEL 2 en SLEUTEL 3.
4. Druk op M en voer het nummer in dat moet worden opgeslage.
5. Druk op M om te bevestigen.
 Opmerkinge: Druk en houd 1, 2 of 3 ingedrukt om het 

opgeslagen nummer te bellen.

8.4 Basis instellingen
De huidige instellingen zijn met een asterix gemarkeerd wat is 
weergegeven aan de meest rechtse zijde van het menu item.

8.4.1 Een handset deregistreren
U moet een 4-cijferig PIN invoeren om een handset te deregistreren 
van het basisstation. Het antenne pictogram op de degeregistreerde 
handset zal knipperen.
Opmerking:  U kunt de handset die u nu gebruikt niet deregistreren.
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1. Druk op M en +/- om BASIS INST te selecteren.
2. Druk op M en +/- om HANDSET VERW te selecteren.
3. Druk op M en u moet nu een 4-cijferig systeem PIN invoeren.
4. Voer het 4-cijferig systeem PIN in (standaard PIN is 0000).
5. Druk op M en een lijst van geregistreerde handsets is 

weergegeven.
6. Druk op +/- om een van de handsets te selecteren die u wilt 

deregistreren.
7. Druk op M om te bevestigen.
8.4.2 De Flash tijd wijzigen(R)
Op het Belgisch openbaar netwerk, de recall tijd is 120 ms (KORT).
1. Druk op M en +/- om BASIS INST te selecteren.
2. Druk op M en +/- om FLASHTIJD te selecteren.
3. Druk op M en +/-	om	uw	gewenste	flash	tijd	te	selecteren	

(KORT, NORMAAL, LANG).
4. Druk op M om te bevestigen.
8.4.3 PIN code wijzigen
Een 4-cijferig PIN code wordt gebruikt om de systeeminstellingen van 
het basisstation te wijzigen. Het wordt gebruikt om uw telefoon te 
beschermen tegen onbevoeglijk gebruik. De standaard PIN code is 0000.
1. Druk op M en +/- om BASIS INST te selecteren.
2. Druk op M en +/- om PIN WIJZIG. te selecteren.
3. Druk op M en u moet nu een 4-cijferig systeem PIN invoeren.
4. Voer de oude systeem PIN in.
5. Druk op M en voer de nieuwe systeem PIN in.
6. Druk op M en voer de nieuwe systeem PIN nog een keer in.
 Opmerking: Wanneer de nieuwe ingevoerde PIN in stap 6 niet 

overeenkomt met de systeem PIN die ingevoerd is in stap 5, 
moet de gebruiker de geldige system PIN opnieuw in stap 5 
invoeren.

7. Druk op M om te bevestigen.
8.4.4 ECO modus instelling
1. Druk op M en +/- om BASIS INST te selecteren.
2. Druk op M en +/- om ECO MODUS te selecteren.
3. Druk op M en +/- om AAN of UIT te selecteren.
4. Druk op M om te bevestigen.
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8.5 Registratie
Uw handset en basisstation zijn pregeregistreerd. Maximaal vijf 
handsets kunnen worden geregistreerd op een enkel basisstation.
Als voor wat voor reden dan ook, de handset niet op het basisstation is 
geregistreerd, knippert (h zelfs wanneer de handset in de buurt van het 
basisstation is), registreer uw handset met de volgende procedure.

1. Druk en houd A op het basisstation vijf seconden ingedrukt, het 
basisstation is nu in de registratie modus ingevoerd.

2. Druk op M en +/- om REGISTRATIE te selecteren.
3. Druk op M en u moet nu de 4-cijferig systeem PIN invoeren 

(standaard PIN is 0000).
4. Voer de 4-cijferig systeem PIN in.
5. Druk op M om te bevestigen.

Wanneer de registratie van de handset succesvol is, zal h stoppen 
met knipperen. De handset wordt nu automatisch verbonden met het 
volgende beschikbare handset nummer. Dit handset nummer is zichtbaar 
in de handset display in stand-by modus. Wanneer de handset registratie 
niet is gelukt, zal h nog steeds knippperen.

8.6 Uw telefoon resetten
U kunt uw telefoon terugzetten naar de standaard instellingen. Na de reset, 
zijn al uw persoonlijke instellingen en bellijst invoeren gewist, maar uw 
telefoonboek blijf ongewijzigd.

1. Druk op M en +/- om STANDAARD te selecteren.
2. Druk op M en u moet nu de 4-cijferig systeem PIN invoeren 

(standaard PIN is 0000).
3. Voer de 4-cijferig systeem PIN in.
4. Druk op M om te bevestigen.
5. Druk op M om nog een keer te bevestigen.
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9 PROBLEMEN OPLOSSEN
Als u problemen heeft met uw telefoon, probeer dan eerst de 
suggesties in de onderstaande lijst. 
Als algemene regel geldt, als een probleem voorkomt, verwijder dan 
de batterijen uit alle handsets voor circa 1 minuut, ontkoppel dan en 
sluit opnieuw de netvoeding aan op de basis en installeer weer de 
handset batterijen.

Probleem Oorzaak Oplossingen
Geen beltoon 
tijdens het drukken 
op de T toets

a. De telefoon 
snoer van het 
basisstation is 
niet ingestoken.

b. De oplader is 
niet correct 
aangesloten 
op het 
basisstation.

c. Een andere 
handset 
gebruikt reeds 
de lijn.

a. Controleer de 
aansluitingen. Haal 
de stekker uit het 
stopcontact en plaats het 
terug. Controleer of het 
netsnoer van de telefoon 
in het basisstation en het 
contact van de telefoon is 
gestoken.

b. Controleer de stekker van 
het basisstation en de 
220V stekker (verwijder 
en terug insteken).

c. Wacht totdat de lijn niet 
bezet is.

“BUITENBEREIK’’  
is weergegeven.

a. Basisstation 
buiten bereik.

b. Basisstation 
niet verbonden 
met contact.

a. Nader het basisstation.
b. Sluit basisstation aan op 

contact.

Uw correspondent 
hoort U niet.

De microfoon 
staat uit.

De microfoon terug 
inschakelen.

Geen display. Lege batterij Batterij opladen
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10 GARANTIEVOORWAARDEN
Het toestel dat u hebt aangekocht werd door Belgacom zorgvuldig 
uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg 
op onderdelen en arbeidsloon tegen materiele gebreken en 
fabrieksfouten, behoudens andersluidende contractuele bepalingen. 
De waarborg begint te lopen op de datum van de afhaling of de 
levering van het toestel.

Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het 
kasticket en het volledige toestel in zijn oorspronkelijke verpakking 
of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt 
naar een van onze Teleboetieks of erkende agenten. De adressen 
van onze Teleboetieks en erkende agenten zijn vermeld in de 
informatiebladzijden van de telefoongidsen.

In geval van materiele fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis 
worden hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.

Belgacom alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen 
nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op een hersteld of 
vervangen toestel verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn 
die geldt voor het gekochte toestel, maar mag niet minder bedragen 
dan drie maanden.

De waarborg dekt niet:

 - alle mogelijke schade die niet voor de verkoop is veroorzaakt;
 - de schade, de storingen en de defekten te wijten aan een fout van 

de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt: bliksem, 
overspanning, vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik 
of verkeerd onderhoud, niet-naleving van de instructies van de 
gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;

 - de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, 
draden, stekkers, antennes, enz), de vervanging van de 
bijbehorende onderdelen die op regelmatig basis moeten worden 
vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, enz) en de 
levering van reinigingsproducten.
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De waarborg geld niet:

 - Indien de klant het eindapparaat zelf wijzigt of herstelt of daarbij 
gebruik maakt van de diensten van personen die niet door 
Belgacom warden gemachtigd;

 - indien de fabr icagenummers en/of de merken van het 
eindapparaat zijn verwijdert of vervalst;

Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de 
onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden 
ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat.
Zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies 
van contracten.

!  De algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen 
op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten van 
Belgacom die voor het publiek toegankelijk zijn of via www.
belgacom.be.

Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de 
onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden 
ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat.
Zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies 
van contracten.

                                  Belgacom NV van publiek recht
 Bd. du Roi Albert II 27, B-1030 Brussels VAT BE 0202.239.951,
                            Brussels Register of Legal Entities
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11 VEILIGHEID
Bij gevaar dient de netadapter om de 230V netvoeding te 
onderbreken. Deze adapter moet daarom uit voorzorg dicht bij het 
telefoontoestel en gemakkelijk bereikbaar worden geïnstalleerd. Trek 
de netadapter uit het 230V AC / 50Hz stopcontact om de primaire 
elektrische voeding te onderbreken.

Indien de netadapter defect raakt, moet deze door identiek model 
worden vervangen.

Als de hoofdstop is doorgeslagen of als de stroom is uitgevallen op 
het elektriciteitsnet, werken de draadloze handsets niet meer.

U kunt dan geen dringende telefoongesprekken meer ontvangen of 
voeren.

Daarom wordt het aanbevolen om aanvullend ook een gewoon 
telefoontoestel te gebruiken waarvoor geen stroomvoeding nodig is.

! Gebruik het telefoontoestel niet in de nabijheid van een 
gaslekom dat gaslek te melden aan de hulpdienst van het 
gasbedrijf.

Bij onweer is het raadzaam om dit toestel niet te gebruiken.

Probeer niet om accu's of batterijen open te maken want deze 
bevatten chemische stoffen. Voorkom aanraking met huid of 
slijmvliezen (ogen, mond, neus) indien deze vochtig zijn geworden of 
lekken. Behandel eventueel aangetaste plekken gedurende ongeveer 
twintig minuten met stromend water en raadpleeg zo snel mogelijk 
een arts. Maak de telefoon schoon met keukenpapier of een droge 
doek en contacteer uw leverancier om de batterijen te vervangen.

De Twist 212 voldoet aan de essentiële eisen en de andere 
relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG.
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12 MILIEU

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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