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Telefoneren met comfort
Deze telefoon is ontwikkeld voor comfortabeler, eenvoudiger en veiliger
telefoneren.

Overzichtelijk design
Toetsen, knoppen en display zijn ergonomisch vormgegeven en
overzichtelijk gerangschikt.

Eenvoudige bediening
Het volume van de luidspreker, oproepsignaal en de hoorn kan met
gemakkelijk te schuiven knoppen worden ingesteld. De afzonderlijke
toetsen zijn allemaal overzichtelijk geplaatst.

Moderne techniek
De functie "Nummerweergave°" is slechts één van de moderne functies
waarmee het toestel is uitgerust.

°De dienst nummerweergave dient bij uw netwerkleverancier te zijn vrijgeschakeld.
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Veiligheidsaanwijzingen

Let op! Tijdens het gebruik staat het toestel onder spanning.
Probeert u niet het te openen. Het toestel bevat geen enkel
onderdeel dat u zelf kunt repareren. De fabrikant stelt zich

niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat het toestel niet
overeenkomstig de garantievoorwaarden of veiligheidsvoorschriften is
gebruikt.

Batterijen: gebruik alleen batterijen van het type AAA 1,5 V.
Gebruik altijd batterijen!
Indien u geen batterijen gebruikt, heeft dit gevolgen voor
het normaal functioneren van de telefoon. Het laatst
binnengekomen oproepnummer kan niet getoond worden.

Belsignaal, luidspreker en hoorn bereiken niet hun optimale geluidsterkte.

Bij het verschijnen van het batterij symbool moeten de batterijen wor-
den vervangen. Het is beter de batterijen 1 x per jaar te vervangen. Dit
om te voorkomen dat de batterijen gaan lekken en het toestel wordt
beschadigd. Gooi oude batterijen altijd milieuvriendelijk weg (niet bij
het huisvuil).

Alarmfunctie: het kiezen van een alarmnummer kan niet onder alle
omstandigheden worden gegarandeerd. De alarmfunctie dient bij levens-
gevaarlijke situaties niet zonder een eventueel extra toestel te worden
gebruikt.

Telefoon buiten werking stellen: verwijder de telefoonstekker uit de
telefoonaansluiting. Neem vervolgens de batterijen uit het batterijvakje!

Gelieve ook aandacht te besteden aan de veiligheidsaanwijzingen van
de programmatiehandleiding.
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Bedieningselementen

Toetsen en hun betekenis
Ò Luidsprekertoets:

- "Handenvrij spreken"

- "Meeluisteren" aan-  / uitschakelen tijdens een gesprek

- Wisselen tussen de hoorn en handenvrij spreken.

Ñ Nummerherhalingstoets: kiezen van het laatst gekozen
telefoonnummer.

Ð Programmeertoets: Programmeren beginnen en
beëindigen.

Î Doorverbindtoets voor het doorverbinden van
gesprekken in een telefooncentrale.

Ó Driehoek-toets: Naargelang de basisinstelling kan de
geluidssterkte van de hoorn voor een gesprek verhoogd of
verlaagd worden.

Alarmtoets (bovenste geheugentoets): het direct
kiezen van alarmnummers indien geprogrammeerd.

Ð # Alarmoproep (of draadloze alarmoproep) handmatig
annuleren.

Geheugentoets: direct kiezen van een opgeslagen
telefoonnummer.
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Ð Ñ Automatische nummerherhaling: na de bezettoon de
toetsen na elkaar indrukken en de hoorn op het
toestel terugleggen É.

Ð Î Kiezen van het weergegeven telefoonnummer van
de laatste oproep: toetsen na elkaar indrukken en de
hoorn van het toestel nemen Ë.

Ð 0-9 Kiezen met verkorte kiesfunctie: hoorn van het
toestel nemen, vervolgens P-toets en het cijfer van
de gewenste geheugenplaats indrukken.

Schuifknoppen voor volume-instellingen

Volume van het oproepsignaal.

Volume van de luidspreker.

Volume in de hoorn. Lees ook de hoofdstukken
"Zeer luid" en "Normaal" vanaf pagina 17.

Symbolen in het display

 Automatische nummerherhaling actief.

Een niet aangenomen oproep is beschikbaar.
Het weergegeven telefoonnummer kan worden
bekeken.
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Bedieningselementen

Er wordt een programmering uitgevoerd.

Meeluisteren of handenvrij spreken is ingeschakeld.

De basisinstelling "Hoorn zeer luid" is ingesteld.

De batterijen zijn bijna leeg en moeten worden
vervangen.

Speciale tekens in het display

De afgebeelde speciale tekens verschijnen na het indrukken van een
desbetreffende toets in de bovenste regel in het display. Volgorde en
plaats zijn variabel.
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Telefoneren

In principe begint u een telefoongesprek door de hoorn van het toestel
te nemen. Dit wordt in de volgende hoofdstukken beschreven. Als alt-
ernatief kunt u echter ook de luidsprekertoets indrukken. Het toestel
schakelt dan automatisch over op handenvrij spreken. Deze handeling
is niet beschreven bij elke procedure.

Handmatig kiezen

Ë Hoorn van het toestel nemen, kiestoon afwachten.

Þ Telefoonnummer invoeren,

Als de deelnemer zich meldt, kunt u het gesprek
voeren.

É Hoorn op het toestel leggen.

Opmerking:
Inkomende gesprekken neemt u aan door na het oproepsignaal de hoorn
van het toestel nemen of de luidsprekertoets Ò in te drukken.

Oproepen worden ook optisch weergegeven: Op het display verschijnt
�Oproep� en het rode lampje knippert volgens belritme.

                 

Kiezen met kiesvoorbereiding
U kunt het kiezen voorbereiden door eerst het volledige telefoonnummer
in te voeren, het telefoonnummer verschijnt in het display en u kunt het
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dan nogmaals controleren. Het ingegeven telefoonnummer wordt  gekozen,
als u de hoorn van het toestel neemt.

Þ Volledig telefonnummer invoeren.

Ë Hoorn van het toestel nemen. Het telefoonnummer
wordt gekozen.

É Voor het beëindigen van het gesprek dient u de
hoorn op het toestel leggen.

Opmerking:
Bij het invoeren van het telefoonnummer kunt u afzonderlijke cijfers
wissen met de P-toets.

Kiezen met de geheugentoetsen
U heeft 4 geheugentoetsen ter beschikking staan. Indien u de bovenste
toets niet als alarmtoets (zie volgende hoofdstuk) gebruikt, kunt u deze
toets als extra geheugentoets gebruiken.

Gewenste geheugentoets indrukken. Het
voorgeprogrammeerde telefoonnummer verschijnt in
het display en wordt gekozen. Het handenvrij
spreken is ingeschakeld.

Ë Indien de deelnemer zich meldt, kunt u telefoneren
door de hoorn van het toestel te nemen of door
handenvrij te spreken.
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É Einde van het gesprek: hoorn op het toestel leggen
of met de luidsprekertoets Ò het handenvrij
spreken beëindigen.

Opmerking:
Indien u de telefoonnummers voor de geheugentoetsen wilt opslaan,
kunt u dit in het programmeerhandleiding lezen op pagina 12.

Alarmoproep sturen
De bovenste geheugentoets (1) kan als alarmtoets worden geprogram-
meerd en gebruikt. Na het indrukken van de alarmtoets worden max. 4
opgeslagen telefoonnummers achter elkaar gekozen.

Alarmtoets indrukken.

In het display wordt weergegeven welk telefoon-
nummer juist wordt gekozen (alarmnummer 1- 4).

Verloop van een alarmoproep:
Hulpzoekende persoon Ontvanger alarmoproep

 Alarmtoets indrukken.

Toestel signaleert. Hoorn van het
toestel nemen. Het noodsignaal
S.O.S. (3 x kort, 3 x lang, 3 x kort
enz.) is te horen. Cijfer 5
indrukken (beantwoorden). Het
noodsignaal S.O.S. stopt.
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Het alarmtoestel wordt autom-
atisch ingesteld op handenvrij
spreken.

Gesprek voeren met de hulp-
zoekende persoon.

Gesprek beëindigen:
Luidsprekertoets indrukken Ò .

Opmerkingen:
De alarmoproep heeft voorrang op alle andere telefoonactiviteiten en
kan verschillende manieren worden ingesteld (zie ook het programmeer-
handleiding vanaf pagina 19).

� De telefoon die de oproep beantwoordt moet op toonkiezen
(DTMF) ingesteld zijn.

� Het gebruik van het alarm dient te worden ingeschakeld via de
programmering.

� Max. 4 alarmnummers kunnen worden opgeslagen.

� Max. 9 "herhalingen" kunnen worden ingesteld. Een herhaling
is het eenmalig, achtereenvolgens kiezen van alle
geprogrammeerde alarmnummers.

� De wachttijd tussen de herhalingen kan max. 9 minuten bedragen.
Tijdens de wachttijd na een herhaling knippert het rode lampje
op het toestel. Tijdens het kiezen van de nummers brandt het rode
lampje continu.

� Gelijktijdige inkomende oproepen worden niet aangenomen.
Bestaande gesprekken worden bij een alarmoproep verbroken.
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Telefoneren

� Bij een oproep naar een alarmcentrale kan de ontvanger van de
alarmoproep via een identificatiecode direct informatie over de
hulpzoekende persoon ontvangen.

� Wordt het alarm door een antwoordapparaat beantwoord, dan
wordt het alarm niet gestopt maar kiest automatisch het volgende
telefoonnummer. Het alarm wordt pas gestopt als hij wordt
aangenomen en wordt bevestigd (door drukken op de cijfertoets 5).

� Aan het einde van de laatste alarmdoorloop signaleren drie
geluidssignalen dat het alarm niet verder wordt doorgegeven.

Alarmoproep handmatig annuleren
Na het indrukken van de alarmtoets wordt de alarmoproep  (zie ook de
opmerking in het vorige hoofdstuk) uitgevoerd. Indien u de alarmoproep
per ongeluk heeft geactiveerd, kunt u deze via de volgende procedure
weer stoppen.

Ð # P- en hekje-toets achtereenvolgens indrukken. De
alarmoproep wordt handmatig geannuleerd.

Kiezen als de hoorn op het toestel ligt
Voor het kiezen is het niet noodzakelijk om de hoorn van het toestel te
nemen. Pas als uw gesprekspartner zich meldt, kunt u de hoorn van
het toestel nemen.

Ò Luidsprekertoets indrukken.

Þ Telefoonnummer invoeren.
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Telefoneren

Ë Indien de deelnemer zich meldt, de hoorn van het
toestel nemen.
Het gesprek kan nu worden gevoerd.

Nummerherhaling
Indien u de opgeroepen deelnemer niet kunt bereiken omdat deze niet
aanwezig is of omdat deze een gesprek voert en dus bezet is, kunt u
met slechts één toets het kiezen herhalen. Het telefoonnummer mag
maximaal 20-posities bevatten.

Ë Hoorn van het toestel nemen.

Ñ Nummerherhalings-
toets indrukken.

Indien de deelnemer zich meldt, kunt u het gesprek
voeren.

Opmerking:
Elk nieuw ingevoerd telefoonnummer overschrijft de vorige invoer.

Automatische nummerherhaling
Uw toestel kan als uw gesprekspartner bezet is, maximaal 10 keer het
nummer opnieuw kiezen.

Automatische nummerherhaling starten:
U heeft een telefoonnummer gekozen en de deelnemer is bezet:
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Ð P-toets indrukken.

Ñ Nummerherhalings-
toets indrukken.

É Hoorn op het toestel leggen.

Het toestel heeft een wachttijd van max. 1 minuut en kiest het telefoon-
nummer max. 10 keer (al naar gelang de instelling). Wanneer uw
gesprekspartner zich meldt:

Ë Hoorn van het toestel nemen, en het gesprek voeren.

Automatische nummerherhaling beëindigen:
Druk tijdens ruststand een willekeurige toets in. De automatische
nummerherhaling wordt uitgeschakeld. Na max. 10 kiespogingen (al
naar gelang de instelling) wordt de nummerherhaling automatisch
beëindigd.

Opmerking:
� Indien u P- en nummerherhalings-toets indrukt terwijl de hoorn op

het toestel ligt, wordt de automatische nummerherhaling ook
geactiveerd. Indien de deelnemer zich meldt, kunt u dit ook via de
luidspreker horen. Neem de hoorn van het toestel of druk de luid-
sprekertoets in. U kunt nu het gesprek voeren.

� Bij levering is uw toestel als volgt ingesteld: na het activeren van de
automatische nummerherhaling wordt het telefoonnummer gekozen
en hoort u de vrijtoon via de luitspreker op het toestel gedurende een
minuut. Vervolgens volgt er een minuut pauze. Op het toestel hoort u
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weer de vrijtoon via de luitspreker gedurende een minuut. Deze
procedure wordt in totaal 10 keer herhaald (onder de voorwaarde dat
niemand het gesprek aanneemt of dat de opgeroepen deelnemer
bezet is). Deze instellingen kunt u wijzigen. Zie ook het programmeer-
handleiding vanaf pagina 26.

Kiezen van verkorte kiesnummers
U kunt 10 veel gebruikte telefoonnummers opslaan waardoor u niet
meer het geheel telefoonnummer dient te kiezen. De telefoonnummers
mogen max. 20 posities bevatten en worden opgeslagen op plaats 0-9.

Ë Hoorn van het toestel nemen.

Ð P-toets indrukken.

0-9 Geheugenplaats (0-9) invoeren. Het telefoonnummer
wordt automatisch gekozen.

Als de deelnemer zich meldt, kunt u het gesprek
voeren.

Opmerking:
Hoe u telefoonnummers kunt opslaan, kunt u nalezen in het pro-
grammeerhandleiding op pagina 13.

Telefoonnummers koppelen (call-by-call-functie)
Uw toestel kan gedeelten van telefoonnummers die in de verschillende
geheugens staan, aan elkaar koppelen. Dit is bijvoorbeeld handig als u
een telefoonnummer met een bepaald voorkiesnummer wilt kiezen (call-
by-call-functie).
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Bijvoorbeeld: u heeft een telefoonnummer op geheugenplaats 0 van
het verkort kiezen gezet en een voorkiesnummer op de geheugentoets1.

Geheugentoets 1 indrukken. Wacht nu totdat het
netnummer wordt gekozen.

Ð P-toets en vervolgens het cijfer 0 indrukken. Het
telefoonnummer wordt aan het voorkiesnummer
gekoppeld. Beide verschijnen in het display en
worden achtereenvolgens gekozen.

Kiezen van het laatst weergegeven telefoonummer
De "Weergave van het telefoonnummer van de gesprekspartner" is een
dienst van de netwerkleverancier en dient evt. te worden aangevraagd
en vrijgeschakeld.
Een bij een oproep weergegeven telefoonnummer wordt automatisch
in uw toestel opgeslagen. U kunt het telefoonnummer bekijken en tevens
kiezen.
Indien een oproep niet wordt aangenomen, verschijnt een "R" in de
symbool-balk van het display. U kunt het telefoonnummer bekijken en
hiermee zien wie u heeft gebeld. Indien gewenst kunt u direct het
telefoonnummer kiezen om terug bellen.

Ð P-toets indrukken.

Î R-toets indrukken.
Het telefoonnummer      
verschijnt in het display.
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Ë De hoorn van het toestel nemen. Het
telefoonnummer wordt automatisch gekozen.

Opmerking:
� Nadat u de R-toets heeft ingedrukt, blijft het telefoonnummer

gedurende 40 sec. in het display staan.
� De functie "Weergave van het telefoonnummer van de gespreks-

partner" wordt ook wel  "CLIP" of dienst "Nummerweergave"
genoemd.

Geluidsvolume van het oproepsignaal

Het volume van het oproepsignaal stelt u met de
linker schuifknop in.

Geluidssterkte van de hoorn "Zeer luid"
Als een slechthorend persoon de telefoon gebruikt, moet de instelling
op "Zeer luid" ingesteld blijven. Bij de levering is de telefoon ingesteld
op "Zeer luid" (zie programmeerhandleiding op pagina  14).
Een persoon met een normaal gehoor kan de geluidssterkte tijdens het
gesprek verminderen door op de driehoek-toets te drukken. Bij een
volgend gesprek is de hoorn weer automatisch op "Zeer luid" ingesteld.

Met de rechter schuifregelaar kunnen verschillende
geluidssterktes in het bereik "Zeer luid" worden
ingesteld.

Ó Als tijdens het gesprek op de driehoek-toets wordt
gedrukt, wordt de ingestelde geluidssterkte van de
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hoorn verminderd.

É Nadat de hoorn is opgelegd wordt de "Zeer luid"
weer actief.

Opmerking:
Als de instelling "Zeer luid" is ingesteld verschijnt het hoornsymbool

 in het display.

Geluidssterkte "Normaal"
Wordt de telefoon gebruikt door een persoon met normaal gehoor, dan
is de instelling "Normaal" in te stellen (zie programmeerhandleiding op
pagina 14). Met de rechter schuifregelaar kunnen verschillende
geluidssterktes in het bereik "Normaal" worden ingesteld.
Een slechthorend persoon kan tijdens het gesprek de geluidssterkte
verhogen door op de driehoek-toets te drukken. Nadat de hoorn is
opgelegd wordt de instelling "Normaal" weer actief.

Met de rechter schuifregelaar kunnen verschillende
geluidssterktes in het bereik "Normaal" worden
ingesteld.

Ó Tijdens het gesprek op de driehoek-toets drukken:
de via schuifregelaar ingestelde geluidssterkte van
de hoorn wordt verhoogd.

É Nadat de hoorn is opgelegd wordt de instelling
"Normaal" weer actief.

Opmerking:
Als de instelling "Normaal" is ingesteld verschijnt er geen hoornsymbool
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 op het display.

Luidspreker-Volume

Het volume van de luidspreker stelt u met de
middelste schuifknop in.

Meeluisteren
Tijdens een telefoongesprek kunt u de luidspreker aanzetten om het
gesprek in de desbetreffende ruimte hoorbaar te maken.

Luidspreker inschakelen:

Ò Luidsprekertoets indrukken.

Luidspreker uitschakelen:

Ò Luidsprekertoets indrukken.

Opmerking:
Het met de schuifknop ingestelde meeluister-volume blijft ook voor het
volgende gesprek als zodanig ingesteld.

Handenvrij spreken
Het handenvrij spreken is een aanvulling op het meeluisteren van een
telefoongesprek als de hoorn op het toestel ligt.
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U wordt gebeld:

Ò Luidsprekertoets indrukken. Het handenvrij spreken
wordt ingeschakeld.

Gesprek beëindigen:

Ò Luidsprekertoets indrukken. Het handenvrij spreken
wordt uitgeschakeld.

U belt een gesprekspartner op:

Þ Telefoonnummer invoeren (handmatig of via het
verkort kiezen)

Ò Luidsprekertoets indrukken. Het handenvrij spreken
schakelt zich in en het telefoonnummer wordt
gekozen.

Gesprek beëindigen:

Ò Luidsprekertoets nogmaals indrukken. Het
handenvrij spreken wordt uitgeschakeld.

Opmerking:
Als u een geheugentoets indrukt, schakelt het toestel automatisch over
op handenvrij spreken en wordt het telefoonnummer gekozen.

Wisselen tussen hoorn en handenvrij spreken
U voert een gesprek via de hoorn en wilt nu omschakelen op handenvrij
spreken.
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Ò Luidsprekertoets indrukken en ingedrukt houden
terwijl u de hoorn op het toestel legt.
Vervolgens dient u de luidsprekertoets weer los te
laten. Het handenvrij spreken is ingeschakeld.

Ë Indien u nu weer terug wilt naar het spreken via de
hoorn, neemt u de hoorn van het toestel - het
handenvrij spreken wordt uitgeschakeld.

Kiezen met direct gesprek
Bij een ingeschakelde functie "Direct gesprek" is het mogelijk om een
bepaald, opgeslagen telefoonnummer alleen door het indrukken van
een willekeurige toets te kiezen (behalve de luidspreker- en de alarm-
toets). Een kind kan dan bijvoorbeeld de ouders eenvoudig bereiken.
De ingeschakelde functie "Direct gesprek"  
is in het display te herkennen aan:

Ë Hoorn van het toestel nemen.

Þ Willekeurige toets indrukken (behalve de luid-
spreker- en alarmtoets). Het directe telefoon-
nummer wordt gekozen.

Opmerkingen:
� Als de functie direct gesprek is ingeschakeld, kunnen er geen andere

functies worden uitgevoerd met het toestel. Uitzondering: het alarm-
nummer voor politie / brandweer kan wel worden gebeld. Bij een
ingeschakeld gebruik van de alarmoproep zijn de opgeslagen



alarmnummers nog te kiezen.

� Hoe u het directe telefoonnummer opslaat en de functie direct gesprek
inschakeld, kunt u nalezen in het programmeerhandleiding vanaf
pagina 22.

Telefoneren
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Ruststand
Het oproepsignaal kan worden uitgeschakeld. Het toestel oproepsignaal
wordt dan niet weergegeven. Een binnenkomende oproep is wel via
het display en via het (rode) lampje van het toestel te herkennen. Zie
ook het programmeerhandleiding op pagina 14.

VIP-lijst voor het oproepsignaal
In de VIP-lijst voor het oproepsignaal kunnen max. 10 telefoonnummers
worden opgeslagen waarbij de desbetreffende oproep op het toestel
signaleert. Alle andere oproepen zijn alleen optisch in het display en via
het (rode) lampje te herkennen. De VIP-lijst moet worden aan- / resp.
uitgeschakeld via de programmering. Voorwaarde voor deze functie is
dat het telefoonnummer van de oproepende deelnemer wordt
weergegeven. Is er geen lijst ingeschakeld dan staat het oproepsignaal
in de standaardstand.
Zie ook het programmeerhandleiding op pagina 15.

Blokkadelijst
In de blokkadelijst van het oproepsignaal  kunnen max. 10 telefoon-
nummers worden opgeslagen waarbij een oproep op het toestel niet
zal worden gesignaleerd. Komt er een oproep van een oproepnummer
dat in die blokkadelijst voorkomt binnen dan wordt deze alleen optisch
zichtbaar weergegeven in het display en via het (rode) lampje. Het
activeren van de blokkadelijst dient aan- / resp. uitgeschakeld te wor-
den. Voorwaarde voor deze functie is dat het telefoonnummer van de
oproepende deelnemer wordt weerge-geven. U kunt of alleen de VIP-
lijst voor het oproepsignaal of alleen de blokkadelijst inschakelen. Is er
geen lijst ingeschakeld dan staat het oproepsignaal in de standaardstand.
Zie ook het programmeerhandleiding op pagina 16.
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Oproepsignaal
Uw toestel beschikt over 10 verschillende signaalvariaties.
Zie ook het programmeerhandleiding op pagina 17.

Kiesblokkade
U kunt op uw toestel naast een direct gesprek nog twee soorten
"kiesblokkades" instellen:

a)Volledige blokkade: er kunnen in principe geen telefoonnummers
(behalve de alarmnummers voor politie / brandweer en de alarm-
nummers bij een ingeschakelde alarmoproep-functie) worden
gekozen. De ingestelde volledige blokkade is in het display te her
kennen:

b)Geblokkeerde telefoonnummers: het kiezen van afzonderlijke
telefoonnummers (bijv.  0900 nummers) wordt geblokkeerd.
Voorwaarde voor de  geblokkeerde telefoonnummers is het invoeren
van geblokkeerde telefoonnummers.
Zie ook het programmeerhandleiding vanaf pagina  22.

Hoorn voor dragers van gehoorapparaten
De luidspreker in de hoorn bezit een magneetveld. Bij gehoorapparaten,
die achter het oor worden gedragen, wordt vanwege de magnetische
koppeling het gesprek luider en duidelijker ontvangen.
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Taal van de meldingen in het display
De meldingen in het display kunnen al naar gelang instelling in Duits,
Engels, Nederlands of Frans verschijnen. Zie ook het programmeer-
handleiding vanaf pagina  25.

Ruimte per telefoon bewaken
U kunt ruimtes waarin uw toestel staat van buitenaf bewaken.
Op het toestel in de te bewaken ruimte is de functie "Ruimtebewaking"
ingeschakeld (zie ook het programmeerhandleiding pagina 27).

Het toestel waarmee u van buitenaf oproept, moet ingesteld zijn op de
kiesmethode TDK; DTMF. U neemt de hoorn van dat toestel en kiest
het telefoonnummer en voert vervolgens de PIN-code in, bestaande uit
4 posities (zie het programmeerhandleiding op pagina 27).Vervolgens
hoort u de bevestigingstoon.

Het toestel in de te bewaakte ruimte signaleert eenmalig met een
oproepsignaal. Vervolgens schakelt deze over op �luisteren� en u kunt
luisteren wat er in de desbetreffende ruimte gebeurt. Indien u een "stille
bewaking" zonder het eenmalig signaleren wenst, schakelt u het
oproepsignaal uit (zie ook het programmeerhandleiding op pagina  14).

Cijfertoets 5 indrukken: "Vrij spreken" is ingeschakeld.

Wanneer u met een in ruimtebewaakte persoon wilt spreken, en de
verbinding in vrijspreken is niet toereikend, kunt u wisselen met tussen
spreken en luisteren.

Cijfertoets 4 indrukken: u hoort de persoon in de bewaakte
ruimte.
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Cijfertoets 6 indrukken: u kunt nu zelf spreken.

U kunt met de cijfertoetsen 4 en 6 hier
tussen wisselen.

Cijfertoets 5 indrukken: "Vrij spreken" is weer ingeschakeld.

Cijfertoets 8 indrukken: het gesprek wordt beëindigd, de telefoon
laat geen bezettoon horen via de
luidsprekers, het gesprek kan ook worden
beëindigd door de hoorn neer te leggen.

Let bij het gebruik van de "stille bewaking" op de privacywet.

Meld functie
De meld functie dient ter controle van de aanwezigheid en gezond-
heidstoestand van een persoon en wordt meestal gebruikt bij bejaarden-
en verzorgingshuizen. Het telefoonnummer van de verzorgingscentrale
wordt opgeslagen op geheugentoets 2. De te verzorgen persoon dient
op afgesproken tijden de toets in te drukken en geeft zo aan de
verzorgingscentrale door dat alles in orde is.
Zie ook het programmeerhandleiding vanaf pagina 29.

Aanwijzingen voor het reinigen

Reinig uw toestel alleen met een zachte, iets vochtige doek. Gebruik
geen chemicaliën of alcoholische reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Enkele meubellakken en onderhoudsmiddelen kunnen de kunststof
voetjes van uw toestel aantasten. Plaats het toestel op een slipvaste
ondergrond.
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Korte gebruiksaanwijzing

Verschillende soorten kiesmethodes

  Kiezen met kiesvoorbereiding

Þ Ë
Telefoonnummer invoeren Hoorn van het toestel nemen

  Kiezen met geheugentoetsen

Ë

Geheugentoets indrukken Hoorn van het toestel nemen,
als de deelnemer zich meldt.

  Nummerherhaling
Ë Ñ

Hoorn van het toestel nemen Nummerherhalingstoets indrukken

  Automatische nummerherhaling

Ð   Ñ É

Bezettoon Toetsen indrukken Hoorn op het toestel leggen

  Kiezen met verkorte kiesnummers

Ë Ð 0-9

Hoorn van het toestel nemen P-toets indrukken

  Kiezen van het laatste weergegeven telefoonnummer

Ð Î Ë

Toets P indrukken  R-toets indrukken   Hoorn van het toestel nemen

geheugenplaats
invoeren
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Korte gebruiksaanwijzing

Verdere functies:

  Alarmoproep sturen alarmoproep annuleren

Ð  #

Alarmoproep-toets indrukken P-toets en hekje-toets indrukken

  Handenvrij spreken / meeluisteren
 Ò Ò

Handenvrij spreken: lijn bezetten lijn verbreken
Meeluisteren: inschakelen uitschakelen

  Geluidssterkte van de hoorn "zeer luid"
Ó

Schuifknop instellen Hoorn-luid-toets wordt verminderd

  Geluidssterkte van de hoorn "normaal luid"
Ó

Schuifknop instellen Hoorn-luid-toets wordt verhoogd
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