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De LED’s van de Forum i4 net
Groene LED – De functie-LED
- brandt constant wanneer de “Forum i4 net” in

bedrijf is.
- knippert langzaam wanneer een afleiding naar

een externe bestemming is ingesteld
- knippert snel wanneer u een oproep gemist heeft

(deze aanduiding heeft voorrang op een
afleiding)

Rode LED – De bezet-LED
- knippert langzaam wanneer een gesprekskanaal

(B-kanaal) bezet is
- Brandt constant wanneer beide kanalen bezet

zijn

U kunt analoge toestellen zoals telefoontoestellen (a/b),
antwoordapparaten, Groep 2 en 3 faxtoestellen en
analoge modems aansluiten op elke binnenlijn van uw
“Forum i4 net”

De kiesmethode van het analoge toestel kan toon
(DTMF) of impulsen (PD) zijn. Voor een optimaal
gebruik van alle functies is het echter aangeraden het
toestel in te stellen op toonkiezen. De “Forum i4 net”
herkent de kiesmethode automatisch.

Voor een eenvoudige bediening van uw “Forum i4
net” dient uw telefoon over een *   en # en een R-
toets (ruggespraaktoets) te beschikken.

Om een intern toestel te bereiken drukt u eerst op #

en vorm dan het nummer van het gewenste toestel
(11,…,14). Toestellen die niet over deze toets
beschikken kunnen geen interne oproepen maken.

Belangrijke informatie voor het gebruik van analoge toestellen

Veiligheidsvoorschriften

Uw “Forum i4 net” is ontwikkeld om aangesloten te
worden op het Belgacom ISDN netwerk. Op de vier
interne lijnen kunt u om het even welk  goedgekeurd

analoog toestel aansluiten.
Iedere inbreuk tegen deze richtlijn kan uw systeem
beschadigen.

!
- Uw “Forum i4 net” voldoet aan alle

voorgeschreven conformiteits- en
veiligheidsvereisten.

- Aansluitingen op het systeem moeten steeds
gebeuren zonder dat de spanning
aangesloten is.

- Verzorg de bekabeling.

- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in uw
“Forum i4 net” kunnen binnendringen.

- Tijdens een stroomonderbreking is uw
“Forum i4 net” buiten werking.
U kunt dus geen oproepen ontvangen of
maken.

U kunt een extern nummer bereiken door eerst een 0

te vormen en daarna het gewenste externe
telefoonnummer.

De faciliteiten van een analoge telefoon (bv.
nummerherhaling, verkorte nummersturing) kunnen
ook op de “Forum i4 net” gebruikt worden. Raadpleeg
hiervoor de handleiding van het toestel.

Tijdens het programmeren van de “Forum i4 net” krijgt
u regelmatig geluidssignalen te horen. U hoort de
bevestigingstoon wanneer u een *-procedure met
succes heeft uitgevoerd, indien er iets fout gaat krijgt
u de bezettoon te horen.

 Indien uw toestel beschikt over de dienst “Weergave
oproeper” dan verschijnt het telefoonnummer van de
oproeper op uw scherm.

Algemene informatie
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Inhoud van het pakket

- 1 Forum i4 net

- 2 pluggen en bijhorende schroeven

- 2 4-polige schroefklemmen

- 1 ISDN-aansluitkabel

- 1 RS-232 verbindingskabel

- 1 USB verbindingskabel

- 1 voedingseenheid

- 1 bedieningshandleiding

- 1 CD-ROM met TK-Soft (TK-Set, TK- Bill en TK-
Phone) en USB-driver

RS-232 interface

USB-interface.

T0: ISDN-toegang

Power:

Rood: bezet-LED

Groen: functie-LED

Aansluiting
voor analoge

toestellen

De “Forum i4 net” kan worden gebruikt als tafel- of
wandmodel.

Hou er rekening mee dat bij gebruik van de RS-232 of
USB interface de afstand tussen uw PC en uw “Forum
i4 net” beperkt is tot 3 meter.

Installeer de “Forum i4 net” alleen in een droge
omgeving.
- Omgevingstemperatuur: 5°C tot 40°C
- Vochtigheid: max. 70% (geen condensatie)

Plaatskeuze
De “Forum i4 net” mag niet worden geïnstalleerd:
- in de nabijheid van airconditioningsystemen en

verwarmingsinstallaties.
- in  rechtstreeks zonlicht.
- in een buitenmatig stoffige omgeving.
- in een vochtige omgeving

Fig. 1: Aansluitingen van de
“Forum i4 net”
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Voeding

Om een correcte werking te verzekeren van
uw “Forum i4 net” mag u alleen de

bijgeleverde voedingseenheid model nr.: TST
53328 gebruiken.

Opmerkingen bij de ISDN-toegang (T0)
De “Forum i4 net” werd ontworpen voor aansluiting
op een ISDN-2 basistoegang (PtmP).
U kunt ook andere ISDN-toestellen op deze toegang
aansluiten, bv. uw PC met ISDN-kaart, een ISDN-
telefoon etc.

Fig. 2:  Toestel aansluitingen

Aansluiting 1
Toestel 11

Aansluiting 2
Toestel12

Aansluiting 3
Toestel 13

Aansluiting 4
Toestel 14.

 Maximum 8 ISDN-toestellen kunnen op deze toegang
aangesloten worden. U kunt dus nog zeven andere
ISDN-toestellen op de ISDN-Bus aansluiten.
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Startklaar in enkele seconden
- Steek de connector van de voedingseenheid in de

“Power” aansluiting en druk totdat deze vastklikt.
- Steek één van de RJ-45 stekkers van de ISDN-

aansluitkabel in de bus “S0” en druk tot deze
vastklik.

- Steek de andere RJ45-stekker van de ISDN-
aansluitkabel in de S-Bus van de NT1en druk tot
deze vastklikt.

- Steek de RJ11-stekkers van uw analoog toestel in

Wandmontage
- Markeer twee boorgaten 125 mm van elkaar

(vertikaal) op de muur.

- Zorg, bij het markeren van de boorgaten, dat er op
die plaatsen geen verborgen leidingen zitten (gas,
water, elektrische kabels of dergelijke).

- Boor de twee gaten.

- Steek de pluggen volledig in de muur.

- Draai de twee schroeven in en laat de koppen
ongeveer 4 mm uitsteken.

- Hang de “Forum i4 net” aan de schroeven en trek
hem naar omlaag totdat het op zijn plaats vastklikt.

één van de RJ11-aansluitingen van de “Forum i4
net”. In de toestand bij levering zijn de
aansluitingen 1 en 2 op telefoon ingesteld,
aansluiting 3 op antwoordapparaat en aansluiting
4 op combinatiepoort, bv. voor fax.

- Steek de voedingseenheid in een stopcontact. De
groene LED brandt.

- Uw Forum i4 net is gebruiksklaar !
- De toestellen 11, 12, 13 en 14 rinkelen bij iedere

inkomende oproep.

Indien u uw toestellen wilt aansluiten op afzonderlijke
schroefklemmen, vindt u de aansluitpunten onder de
grijze afdekplaat.

Voordat u de afdekplaat verwijdert om uw bekabeling
te bevestigen dient u de voedingseenheid uit het
stopcontact te trekken.  Plaats de afdekplaat terug
voordat u de voedingseenheid terug in het stopcontact
steekt.

Verwijder de afdekplaat door deze  kort
en krachtig naar omlaag te trekken.

Hou er rekening mee dat de
schroefaanluitingen parallel staan met
de RJ11 aansluitingen. Dit betekent dat
indien er een toestel rechtsreeks op bv.
de RJ 11 aansluiting nr.1 is aangsloten
er geen tweede toestel via de
schroefaansluitingen mag worden
aangesloten op La1/La2.

Voor de bekabeling kunt de in de handel verkrijgbare
telefoniekabels gebruiken.

Wij bevelen aan: telefoniekabels UTP/FTP
Max lengte van de bekabeling naar de toestellen is
800 m bij een draaddiameter van 0,6 mm.

Sluit het aansluitpaneel door de afdekplaat vlak op de
geleidingen te plaatsen. Duw de afdekplaat kort en
krachtig omhoog totdat u ze hoort vastklikken.

Toestellen aansluiten via de schroefaansluitingen.

Toestel 13

Toestel 14

Toestel 11La1
Lb1

Toestel 12La2
Lb2

La3
Lb3
La4
Lb4

Fig. 4: Open aansluitpaneel

Fig. 3:
Verwijderen van
de afdekplaat.

Installatie
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Uw telefoonnummers programmeren

U kunt eenvoudig en snel de uw door Belgacom
toegekende telefoonnummers (MSN’s) in uw “Forum
i4 net” invoeren.
Bv. U heeft twee telefoonnummers: 02 734 56 77 en
02 734 55 55. Het nummer 02 734 56 77 wenst u te
gebruiken  voor de telefoonoproepen. De  inkomende
oproepen op dit nummer moeten gemeld worden op
toestellen 11,12 en 13.
Het nummer 02 734 55 55 wenst u te gebruiken voor
de FAX oproepen, het FAX toestel is aangesloten op

toestel 14.
Na het starten van de programmeermodus*en het
ingeven van de code ( zie hieronder), voert u op toestel
11,1 2 en 13 het nummer  27345677 in. Op toestel 14
het nummer  27345555. Merk op dat de leidende 0
niet ingevoerd wordt. De toestellen op aansluiting 1,2
en 3 zullen nu rinkelen voor iedere inkomende oproep
op het nummer 02 734 56 77. De fax kan worden
bereikt op het nummer 02/ 734.55.55.
* Bij de fabrieksinstelling is er geen Systeem pin code
geprogrammeerd.

Haak
hoorn af

MSN snel opslaan

h *67676 z #   q ª

Bevestigingstoon

Start programmeermodus: h*776 q   ª
bevestigingstoon

Verlaat programmeermodus:h*363qª

(systeem-PIN, indien
geprogrammeerd)

PRO

END

Voer MSN in
zonder
voorafgaande 0

Plaats
de hoorn
terug

Programmering

Programmeren via uw telefoon

De fabrieksinstellingen van uw “Forum i4 net” zijn zo
gekozen dat u onmiddellijk na het beëindigen van de
installatie kunt telefoneren.

Via de programmering kan u uw “Forum i4 net”
volledig afstellen op uw persoonlijke behoeften.

Deze programmering is heel envoudig en kan op
volgende manieren gebeuren:

- Programmeren via uw telefoon
- Programmeren via uw PC
- Afstandsconfiguratie door Belgacom



Ga door met programmeren of verlaat programmeermodus:h*363qª
END

h *897 8 q ª

Haak
hoorn af

835

267

329

663

566

TELefoon

Antwoordapparaat

FAX

MODem

Combinatietoestel

SelectieToestel TYPe

Bev.-
toon

Plaats
de hoorn
terug

3

5

Selectie

P R O

Start programmeermodus: h*776 qª(systeem-PIN, wanneer geprogrammeerd)

Invoeren

Wissen

Het toesteltype invoeren

In de “Forum i4 net” kunnen aan de verschillende
extensies „ toesteltypes“ toegekend worden. Deze
profielen bepalen deels de mogelijkheden van de
toestellen die aangesloten worden op deze
extensies.
De volgende toestelprofielen zijn beschikbaar:

- Telefoon: De “oproep in wacht”- functie is
ingeschakeld.
Een oproep naar deze extensie met de “Fax”-
dienst-ID gaat niet door.

- Antwoordapparaat: De “oproep in wacht”-functie
is  uitgeschakeld.

  Iedereen kan een oproep voor deze aansluiting
onderscheppen.

- Fax: De “oproep in wacht”-functie is uitgeschakeld.
Het onderscheppen van een oproep op deze
extensie is niet mogelijk. Bij een uitgaande oproep
wordt de identificatie “Fax“ meegestuurd. Een
binnenkomende oproep met de “Fax”-ID wordt
steeds naar deze aansluiting doorgestuurd.

- Modem: De “oproep in wacht”-functie is perma-
nent uitgeschakeld. Onderscheppen van een
oproep is niet mogelijk.

- Combinatietoestel: Een combinatietoestel is een
telefoon met geïntegreerde fax. Een oproep naar
dit toesteltype wordt steeds gemeld ongeacht de
identificatie „Fax“ of „Tel“. Neemt men een buitenlijn
met het cijfer 0 dan wordt de identificatie „Tel“
meegestuurd. Neemt men een buitenlijn met prefix
„10“ dan wordt deze oproep geidentificeerd als
„fax“.
De “oproep in wacht”-functie is permanent
uitgeschakeld.

Toestand bij levering:
- Aansluiting 1 – telefoon, intern telefoonnummer 11
- Aansluiting 2 – telefoon, intern telefoonnummer 12
- Aansluiting 3 – antwoordapparaat, intern

telefoonnummer 13
- Aansluiting 4 – combinatietoestel, intern

telefoonnummer 14

Voer de volgende sequentie in op de aansluiting die je wenst aan te passen

N-6

Plaats
de hoorn
terug
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Programmering via uw PC

Minimumvereisten voor de PC

- IBM of compatibel met 80386  of hoger
(aanbevolen: Pentium)

- CD-ROM-station
- Harde schijf

- VGA-kaart
- Zwartwitscherm
- Windows 95, Windows 98, Windows NT

Forum TK-Soft installeren

1. Selecteer (dubbelklik op) “Deze Computer” op uw
bureaublad.
2. Dubbelklik op het symbool van uw CD-ROM-
station.

Uw PC aansluiten via de RS-232 Interface

- Sluit de PC-interface (DB-9) van de “Forum i4
net” aan op de COM-poort van de PC.

- Gebruik hiervoor de meegeleverde
verbindingskabel voor de aansluiting.

- Start het configuratieprogramma.
- Configureer de “Forum i4 net”.
-   Op het einde van de configuratie mag u niet

vergeten de gegevens naar uw Forum i4 net te
sturen door middel van de „ verzenden“ functie.

- Door het drukken van de functie toets „F1“ of
door het klikken op de „?“ toets wordt het help
bestand geopend.

- Verwijder de kabel van de “Forum i4 net” nadat
de configuratie voltooid is.

U kunt uw “Forum i4 net” programmeren vanaf een  PC
via de RS-232-interface zonder kennis van een
programmeertaal. Duidelijke menu’s begeleiden u

doorheen het configuratieprogramma. De “TK-Set”
configuratiesoftware maakt deel uit van het
softwarepakket op de bijgeleverde CD-ROM.

Telephone system
(9-pin plug)

2
3

5

7
8

PC
(9-pin socket)

2
3

5

7
8

Telephone system
(9-pin plug)

2
3

5

7
8

PC
(25-pin socket)

2
3
4
5

7

Aansluitschema van de PC-kabel

3. Start het programma setup.exe.
4. Voer eventuele parameters in en bevestig wanneer

dat wordt gevraagd. Alle vereiste bestanden worden
nu automatisch naar de harde schijf van uw
computer gekopieerd.

“Forum i4 net”
(DB-9)

PC
(DB-25)

“Forum i4 net”
 (DB-9)

PC
(DB-9)
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Communicatie via PC

Software overzicht

De bijgeleverde CD-ROM bevat het softwarepakket
TK-Soft en de nodige drivers. De CAPI 2.0-Driver
biedt u de mogelijkheid om in de handel verkrijgbare

communicatieprogramma’s, aan te sluiten op uw
„Forum I4 net“. De gebruikte communicatiesoftware
moet wel CAPI 2.0 compatibel zijn.

Samenstelling van het softwarepakket TK-Soft

TK-Bill - Staat in voor de kostenberekening van uw
oproepen. Indien u geabonneerd bent op de
taxatieservice van Belgacom, berekent de software
alle oproepkosten. TK-Bill sorteert en berekent per
toestel, datum, oproepnummers of klanten. TK-Bill
kan desgewenst ook de inkomende oproepen
registreren en legt zo een logboek aan van alle
telefoonactiviteiten.

TK-Phone - Met het CTI-programma (Computer Te-
lephone Integration) kan u telefoonoproepen  maken
via uw PC. Iedere inkomende oproep wordt op het
scherm gemeld, gemiste oproepen worden
bijgehouden en door een simpele dubbelklik kan u
deze personen terugbellen. Het aantal nummers in de
map TK-Phone is alleen beperkt door de grootte van
de harde schijf. Met TK-Phone kunt u bv. een nummer
„ knippen“ en „plakken“ in het telefoonnummer veld
en „ send“ drukken om het nummer uit te sturen.

TK-Set - Door middel van dit programma kan u uw
“Forum i4 net” programmeren vanaf uw PC.
Oproepafleiding, belsequenties, omschakeling dag/
nacht en alle parameters van het ISDN-systeem kunnen
snel en makkelijk worden ingesteld. Met TK-Set kunt u
uw individuele configuratie ook opslaan op de harde
schijf of een diskette. Zo nodig kunt u alles terug
transfereren naar de “Forum i4 net”.

WAN Miniport - is een driver voor Windows 98 waarmee
u het „datatransmissienetwerk op afstand - WAN“ via
ISDN kunt gebruiken. Hiermee kunt u verbindingen met
het internet maken en computers met elkaar verbinden
(via de Remote Access Service).
In de documentatie van Windows 98 vindt u hierover
meer informatie.

Algemeen

CTI - Computerondersteunde oproep via TAPI-interface

TAPI - (Telephony Applications Programming Inter-
face) in tegenstelling tot TK-Phone is dit geen auto-
nome CTI-applicatie maar een interface tussen een
TAPI-compatibele Windows-applicatie en de
“Forum i4 net”. Op voorwaarde dat programma’s
(applicaties) deze interface ondersteunen, kunnen
zij de “Forum i4 net” besturen. De mate van
besturing is afhankelijk van de gebruikte applicatie.
Gewoonlijk gaat het echter om het starten van
uitgaande oproepen (selectie vanuit de applicatie)

en het weergeven van inkomende oproepen.

TAPI is een Microsoft Operating Systems-interface
voor telefonie. Om deze interface te verbinden met
de “Forum i4 net” is een Telephony-Service-
Provider (TSP) nodig. De TSP is een driver die
automatisch op uw PC wordt geinstalleerd tijdens
de installatie van de ISDN-TA driver.
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Installatie van de ISDN-TA

USB-verbinding instellen

Via de bijgeleverde USB kabel kan u de “Forum i4
net” aansluiten  op uw PC.

Systeemvereisten

Systeemvereisten voor het installeren van de
softwarepakketten:
. Pentium processor vanaf 133 MHz
. RAM: minimum 32 MB
. Minimum 30Mb vrije ruimte op de harde schijf.

. CD ROM

. 1 vrije USB-interface

. Microsoft Windows 98 of Windows 2000

Driver software installeren

Belangrijk! Indien er reeds een ISDN-kaart in uw
computer geïnstalleerd is dient u deze kaart eerst  te
verwijderen evenals de geïnstalleerde software en
drivers. Volg de instructies in het handboek van de
fabrikant.

Voordat u de driver software installeert moet de
„Forum i4 net“ aangesloten zijn op uw PC via de USB
interface. Gebruik bij voorkeur de bijgeleverde kabel.

Opmerking: Het is mogelijk dat „Windows“ enkele
bestanden van het besturingssysteem wil
herinstalleren, hiervoor houd u het best uw „Windows
installatie CD-Rom“ bij de hand.

1. Wanneer uw PC de aangesloten „Forum i4 net“
herkend heeft, verschijnt de “Hardware Assistant”.
De „Hardware Assistant“ installeert de nodige
software.

2. Plaats de CD in de CD-ROM-gleuf en klik op
“NEXT”.

3. In het volgende dialoogvenster selecteert
u “Look for the best driver for the equipment „ en
klik op “NEXT”.

4. Activeer de optie “CD-ROM” in het volgende
dialoogvenster en klik op “NEXT”.

5. Zodra uw computer de drivers  gevonden heeft,
klikt u op “NEXT” om de installatie te starten.

6. Volg de instructies op uw scherm om de installatie
te voltooien. Uw „schakelprotocol“ is “DSS1
connection”. U hoeft uw telefoonnummer 1 en 2
niet in te vullen.

7. Zodra de installatie  voltooid is, moet uw PC
herstart worden.

Driver software verwijderen
Indien u de driver later niet meer op uw PC wilt
hebben, kunt u deze via de Device manager van
Windows verwijderen.

Zoek onder settings/control panel/system/Device
Manager/Network adapters/Forum I4 Net ISDN.

Wanneer u Windows voor het eerst opstart met de
„Forum i4 net“, wordt u gevraagd de locatie van de
driver te specificeren.
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Je eerste verbinding met het internet of een ander netwerk

Met deze instructies kunt u uw PC aansluiten op het
internet of een ander netwerk via de „Microsoft Dial-
up Networking“.

1. Open (dubbelklik op) “My Computer” op uw
bureaublad.

2. Open (dubbelklik op)  “Dial-up Networking”.

3. Indien dit de eerste verbinding is, klik dan op
“NEXT”. Anders opent u (dubbelklik op) “Make new
connection”.

4. Voer een naam in voor de verbinding bv. de naam
van uw provider.

5. Onder “Select  device” selecteert u “FORUM NDISWAN
Miniport Driver-Line 1” en klik op “NEXT”.

6. Voer het telefoonnummer van uw internetaanbieder
of het afstandsnetwerk in en klik op “NEXT”.

7. Klik op “FINISH”. Er verschijnt een symbool voor
deze verbinding.

Verbinding configureren
1 . Indien de Dial-up Networking niet openstaat: open

(dubbelklik op)  “My Computer” op het bureaublad.
Open (dubbelklik op) “Dial-up Networking”.

2. Open het dialoogvenster waarin u uw verbinding
kunt configureren. Klik met de rechter muisknop
op het symbool voor de eerder geïnstalleerde
verbinding en selecteer “Properties”.

3 . Activeer de registratiekaart “Server types”. Voer de
volgende stappen uit:

. Indien u een internetverbinding instelt, moet u “Log
on to network” deactiveren.

. Activeer “software compression”.

. Voor verbindingen met het internet activeert
u alleen “TCP/IP” als het protocol .

4. Sommige providers ondersteunen
„kanaalbundeling“. Op deze manier kunt u uw twee
B-kanalen (64 Kbps) bundelen en de verbinding
maken met een snelheid van 128 Kbps. Hiertoe
dient u de “Multilink”-kaart te selecteren en de
volgende stappen uit te voeren:

-Selecteer “Use additional devices”
-Selecteer „Add device“

-Selecteer de apparaatnaam “FORUM NDISWAN
Miniport Driver-Line 2”

Nummerkiezen naar internet of ander netwerk
Zodra u de verbinding naar uw internetaanbieder of
het netwerk hebt ingesteld zoals beschreven, kunt u
inbellen naar het betrokken netwerk. Om te surfen op
het internet of toegang te kri jgen tot uw
e-mail, hebt u een web browser (bladerprogramma)
of een e-mail-applicatie nodig.

Om de verbinding tot stand te brengen, dient u de
volgende stappen te volgen:

1. Open (dubbelklik op)“My Computer” op uw
bureaublad.

2. Open (dubbelklik op)  “Dial-up Networking”.

3. Open (dubbelklik op) de eerder ingestelde
verbinding.

4. In het dialoogvenster “Connect  to”  voert u de
naam in die door uw internetaanbieder ter
beschikking werd gesteld alsook het paswoord.
Klik op “Connect”. Zodra de verbinding tot stand is
gebracht, verschijnt het dialoogvenster “connected
to”.

5. U kunt nu op het internet surfen via uw
bladerprogramma of toegang krijgen tot uw
e-mails met een e-mail-applicatie.

Verbinding verbreken
Om de verbinding te verbreken, dient u in het
dialoogvenster “Connected to” op “Disconnect” te
klikken. Indien dit venster geminimaliseerd is klikt u op
het symbool in de taakbalk om het venster te openen.
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Technische gegevens

Afmetingen behuizing: 15,4 x 21,5 x 4,6 (breedte x hoogte x diepte) in cm

Gewicht: 980 g. voedingseenheid inbegrepen

Omgevingstemperatuur
- werking/opslag: 5°C tot 40°C/-25°C tot +70°C

Vochtigheid: Max. 70% (geen condensatie)

Netvoeding: 230 VAC, +/-10%, 50 Hz
- stroomverbruik bij

Unominaal = 230 V en vollast: Inominaal = 40 mA (9 VA)
- lengte van de verbindingskabel: 2 m
- voedingseenheid (type): TST 433238

T0-toegang PTMP, Euro-ISDN
- aansluiting: Via Western-bus RJ45 en ingekapseld

IAE-verbindingskabel IAE8/IAE8
- lengte IAE-kabel: 1,5 m

Analoge toestellen: 4 a/b-toestellen (telefoon, antwoordapparaat, fax, modem)
- bereik: 2 x 50 ohm (ø 0,6 mm, 800 m)
- aansluiting: Symmetrisch, 2-draads via TASE-aansluitingen zonder F- of N-

codering of via schroefklemmen, insteekmodel
- nummerkiesmethode: Impulskiezen of toon (DTMF)
- ruggespraaktoets: 50 tot 200 ms
- Modemwerking: Transmissiesnelheid tot 56.600 bps,

PC-interface: RS 232C
- bereik: max 3 m,
- aansluiting: 9-polige D-Sub-bus

USB-interface: Universele seriële bus
- lengte van de USB-kabel: max 3 m

Data-backup tijdens Onbeperkt
stroomonderbreking:

Muziek in wachtstand (MoH): Intern, 1 melodie
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Copyright

Copyright   2000   BELGACOM
                             Koning Albert II-laan 27
                             1030 Brussel

Alle rechten op deze documentatie zijn
voorbehouden.

De documentatie mag noch manueel nog op ande-
re wijze, geheel noch gedeeltelijk, worden gewijzigd
of vertaald in een taal of computertaal van welke

vorm of door welke middelen dan ook, zonder
onze uitdrukkelijke toelating. Dit is van toepassing
op elektronische, mechanische, optische, chemi-
sche en alle andere media.

De in deze documentatie gebruikte handelsmerken
en namen zijn onderworpen aan de rechten van de
betrokken bedrijven.

Technische wijzigingen

BELGACOM behoudt zich het recht voor om
afbeeldingen en data in deze documentatie
onaangekondigd te wijzigen.
Deze documentatie werd met de grootste zorg
samengesteld en wordt geregeld herzien. Ondanks

al onze zorg zijn technische onnauwkeurigheden en
typfouten onmogelijk totaal uit te sluiten. Alle fouten
die ons worden gemeld zullen in de nieuwe edities
worden rechtgezet. Aarzel daarom niet ons op
eventuele fouten in deze documentatie te wijzen.

Indien u contact opneemt met Belgacom dient u
de volgende informatie bij de hand te hebben:
- Welk type telefooncentrale bezit u? ( Forum i4

net)
- Uw telefoonnummers (MSN)

(staat op het registratieformulier of de
bevestiging van de netwerkoperator)

- Welke softwareversie staat op uw BELGACOM-
installatie CD-ROM?

- Welke softwareversie heeft uw
telecommunicatiesysteem?
(kan worden weergegeven op de PC)

Technische hotline

- Welke toestellen zijn op uw Forum i4 net
aangesloten? (analoge toestellen, faxtoestellen
enz.)

- Houd de bedieningsvoorschriften van de
aangesloten toestellen evenals deze handleiding
bij de hand.

- Start uw PC en geef de configuratie met TK-Set
weer. Maak zo mogelijk een afdruk van de
configuratie van uw Forum i4 net.

Richt u tot Belgacom indien u vragen hebt over de bediening van uw „Forum i4 net“ die in deze handleiding
niet worden beantwoord.

Installatieproblemen?

BEL: 0903-99 058 (NL) - 45 Bef/min


