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Geachte klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van een telefoon van de nieuwste generatie en 
voor het vertrouwen dat u in ons bedrijf stelt.

Onze producten zijn permanent in ontwikkeling. Wij behouden ons het recht voor 
om wijzigingen en verbeteringen aan het product, dat in deze 
gebruiksaanwijzing wordt beschreven, aan te brengen zonder voorafgaande 
kennisgeving.

Voor uw comfort en veiligheid, nodigen wij u uit om aandachtig de paragraaf 
“Aanbevelingen en veiligheidsmaatregelen”, pagina 2 te lezen.

De CE-aanduiding staaft de conformiteit van het product met de vereisten 
van de Richtlijn 1999/5/EG van de Europese Unie en de Europese raad 
betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur.
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Aanbevelingen en 
veiligheidsmaatregelen

Plaats om veiligheidsredenen nooit de handset op het basisstation 
wanneer er geen batterijen in zitten, of wanneer het klepje niet 
bevestigd is. U kunt een elektrische schok krijgen. Om schade aan 
uw handset te voorkomen, en om ontploffingsgevaar te vermijden, 
gebruikt u enkel goedgekeurde herlaadbare batterijen NiMH 1.2 V 
650 mAh van AAA-formaat, gebruik nooit niet-herlaadbare 
batterijen. Plaats de batterijen in de handset in de juiste richting 
van de polen.

Gebruik uitsluitend de geleverde netvoeding, sluit aan op het 
elektriciteitsnet conform de installatie-instructies in deze 
gebruiksaanwijzing en volgens de aanwijzingen op de 
identificatielabel (spanning, stroom, netfrequentie). Voor uw 
veiligheid werken de adapters als stroom onderbrekers bij een 
voeding van 230 V. Ze moeten in nabijheid van het toestel 
geplaatst worden, en moeten makkelijk toegankelijk zijn.

Plaats de telefoon niet in een vochtige omgeving (badkamer, 
washok, keuken… op minstens 1,50m van een waterbron en niet 
buiten). Voor een optimale audiokwaliteit, gebruikt u de telefoon 
best in een omgeving waar de temperatuur tussen 5 °C en 45 °C 
ligt.

In zones met frequent onweer raden we u aan om uw telefoonlijn 
te beveiligen met een veiligheidsinrichting tegen elektrische 
overspanningen.

Probeer geen schroeven los te draaien, of het apparaat te openen. 
Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden 
vervangen.
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Dit toestel werd ontworpen met het oog op aansluiting op het 
openbare analoge telefoonnet (PSTN) van Proximus. Gebruik 
uitsluitend de meegeleverde telefoondraad.

Uw telefoon heeft een bereik van ongeveer 50 meter binnenshuis, 
en tot 300 meter in open ruimtes. De directe nabijheid van metalen 
voorwerpen (bijvoorbeeld een televisietoestel) of andere 
elektrische apparaten kunnen het bereik beperken. Het kan zijn 
dat u in bepaalde zones geen ontvangst krijgt door de 
eigenschappen van de bouw van het toestel. Dit kan korte 
onderbrekingen in de gesprekken veroorzaken; deze worden 
veroorzaakt door een slechte overdracht.

Bepaalde medische, gevoelige of veiligheidsuitrustingen kunnen 
worden verstoord door de radiouitzendingen van uw toestel, wij 
vragen u om in alle gevallen de veiligheidsvoorschriften te 
respecteren.

Het basisstation is uitgerust met anti-slipvoetjes die de stabiliteit 
verzekeren. Gezien de diversiteit aan lakken en vernissen die 
gebruikt worden door meubelfabrikanten kunnen we echter niet 
uitsluiten dat er sporen worden nagelaten op het oppervlak van 
meubels. Proximus wijst iedere verantwoordelijkheid af in geval 
van schade.

Gebruikte batterijen moeten worden weggegooid in 
overeenstemming met de recycling-instructies van het hoofdstuk 
van deze gebruiksaanwijzing.
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Het pack
Controleer of de volgende items niet ontbreken:

In geval u een DUO* pakket koopt, vindt u eveneens

Ontdek...

De 
gebruikershandleiding

+

_ +

_

Een basis Een handset Een 
batterijdeksel

Een telefoonkabelBureaulade met
eigen voedingsblok

Oplaadbare
batterijen

SOLO pakket

Twist 352

Twist 362

Een handset

+

_ +

_

Een batterijenvakje Oplaadbare
batterijen

Bureaulade met
eigen voedingsblok

DUO pakket*

* Alleen Twist 352 
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Basisstation

Element Beschrijving

1 Plaats van de handset.

2 Kort drukken : lezing van berichten/aan de gang zijnde lezing 
stopzetten.

3 Een bericht wissen:
• Lang drukken in leesmodus: een bericht wissen.
• Lang drukken buiten leesmodus: reeds gelezen berichten wissen.

4 Scherm :
• Antwoordapparaat uitgeschakeld: geen weergave.

• Antwoordapparaat geactiveerd :
-  Geen nieuwe berichten: er wordt een streepje weergegeven.
-  Nieuwe berichten aanwezig: de teller van de niet-gelezen 

berichten knippert en geeft het aantal ontvangen berichten weer 
(maximaal 9).

5 Toets Paging / Pairing:
• Kort drukken: zoeken van de handsets (Paging).
• Lang drukken: pairing van de handsets.

2

1

3

4

5

1

Twist 362Twist 352
9



Twist 352-362

Handset

Element Beschrijving Element Beschrijving

1 Luidspreker. 8 Toets "Hekje".

2 Grafisch scherm. 9 Microfoon.

3 Programmeerbare 
sneltoets/annuleertoe
ts.

10 Toets "Sterretje".

4 Navigatietoets 
menu's.

11 Toets handenvrij bellen.

5 Toets "Ophangen". 12 Toets 
"Opnemen" / handenvrij.

6 Toegangstoets tot het 
telefoonboek.

13 Programmeerbare 
sneltoets/valideringstoets.

7 Alfanumeriek 
toetsenbord.

14 Luidspreker in handenvrije 
modus.

14

4

313

10

9

1

2

5

6

7

8

11

12
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Het scherm
WEERGEGEVEN ICONEN

In waakstand of tijdens het gebruik informeert het scherm van uw toestel u over 
de status van uw telefoon door middel van iconen en in het bijzonder:

Legende Beschrijving

1 Statusiconen
Geven de huidige status van uw telefoon weer.

Laadtoestand van de 

batterij.

Netwerk

Telefoon in gesprek Wekker geactiveerd

Geheime modus 
geactiveerd

Alleen model Twist 362

Handenvrij geactiveerd Antwoordapparaat 

geactiveerd: 
- brandt: antwoordapparaat 
geactiveerd
- knippert: nieuw(e) 
bericht(en) op uw 
antwoordapparaat of uw 
voicemail 

- antwoordapparaat 
uitgeschakeld: geen weergave

Lage emissie

Belli.        AA

- 1 -2

1

3
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DE MODUS LAGE EMISSIE

Uw handset is uitgerust met een lage emissiemodus. Deze modus beheert het 
radio-emissievermogen in functie van de afstand tot het basisstation.

Het basisstation aankoppelen

Neem de basis en keer deze om.

1 Neem het telefoonverbindingssnoer, klik 
de telefoonstekker in zijn behuizing en 
verbind de andere zijde van het 
telefoonsnoer met de telefoonwanddoos.

2 Verbind het andere uiteinde van het 
snoer met de telefoonstekker.

3 Neem de netadapter. Verbind de 
connector van het netadaptersnoer met 
de onderkant van de basis.

4 Verbind de netadapter met het 
stopcontact. 
Plaats de draden in de daarvoor 
voorziene gleuven.

2 Informatiezone
Toont wanneer de telefoon:
• zich op het basisstation bevindt: het huidige tijdstip,
• afgehaakt is: het nummer van de handset, de datum en het 

tijdstip.

3 Actie-iconen
Tonen wanneer de telefoon:
• zich op het basisstation bevindt: de acties op de navigator en de 

valideringstoets,
• afgehaakt is: de menu's verbonden met de programmeerbare 

toetsen.

Legende Beschrijving

Opmerkingen Gelieve de veiligheidsinstructies in het begin van dit 
boekje te raadplegen voordat u de verbindingen maakt.

4

3

2

1
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De handset in gebruik nemen

1 Neem de batterijen en het dekseltje uit de verpakking.

2 Draai uw handset om.

3 Plaats de batterijen een voor een met de juiste polariteit. Zoals aangegeven 
op bovenstaande afbeelding.

4 Plaats het deksel op de handset en duw het naar boven tot het volledig 
gesloten is.

5 Het scherm licht op. Plaats uw handset op het basisstation en laad de 
batterijen volledig op (minstens 15 uren).

U hoort een geluidssignaal wanneer u de handset op de basis plaatst.

Het pictogram batterij laden  geeft aan dat de batterijen geladen worden. Het 
stopt wanneer de batterijen geladen zijn.

1 2 3

4 5

+

+

-

-

+

+

-

-

+
-

 

+

-

-

15 H

+
-
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Gebruik
Om uw telefoon te kunnen gebruiken, plaatst u de handset op het basisstation 
dat aangesloten is op een stopcontact.

Het pictogram batterij laden  geeft aan dat de batterijen geladen worden. Het 
stopt wanneer de batterijen geladen zijn.

BATTERIJEN VERVANGEN

1 Schakel de handset uit. Draai deze om zodat het deksel van de batterijen 
toegankelijk is.

2 Verwijder het deksel.

3 Verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe een voor een met de juiste 
polariteit.

4 Plaats het deksel terug.

Opmerkingen Om een optimale lading bij het eerste gebruik te 
garanderen, laat u de handset op het basisstation 
gedurende ten minste 15 uur. Tijdens het opladen kunnen de 
batterijen warm worden. Dat is volledig normaal en niet 
gevaarlijk.Indien u geen verbinding met het basisstation 
krijgt, controleert u de elektrische aansluitingen van uw 
basisstation.

Opmerkingen De afgedankte batterijen moeten worden weggegooid 
conform de recyclagebepalingen in de paragraaf 
“Aanbevelingen en veiligheidsmaatregelen”, pagina 2.

LET OP Om te voorkomen dat uw handset beschadigd wordt, mag u 
alleen oplaadbare AAA-batterijen van het type NiMH 1,2 V 
650 mAh gebruiken. Gebruik nooit niet-herlaadbare 
batterijen.
14 Ontdek...
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Navigatie in menu's
Navigator

Met deze navigator hebt u snel toegang tot menu's en kunt u snel 
instellingen wijzigen. Hij werkt in twee richtingen.

In de menu's drukt u bovenaan  of onderaan  op de navigator 
om naar het vorige of volgende menu te gaan.

Tijdens een gesprek drukt u bovenaan  op de navigator om het 
geluidsniveau te verhogen of onderaan  om het te verlagen.

Programmeerbare toetsen
Uw telefoon heeft twee zogenoemde 'programmeerbare' toetsen, want u kunt 
hen een sneltoets toewijzen voor het menu dat u het meest gebruikt. Deze 
sneltoets is dan toegankelijk vanuit het onthaalscherm van uw telefoon.

Deze toetsen dienen eveneens om een handeling in een menu te bevestigen of 
te annuleren.

Programmeer 
bare toets...

Gebruik deze toets op 
het beginscherm om...

Gebruik deze toets vanaf de 
menu's om...

Links Rechtstreeks met een 
sneltoets naar het 
betreffende menu te 
gaan.

• De huidige invoer te 
bevestigen.

• De snelmenu's tijdens een 
gesprek weer te geven.

• De opties tijdens een 
gesprek weer te geven.

Rechts • De huidige invoer te 
annuleren.

Opmerkingen Voor meer informatie over de programmering van de 
programmeerbare toetsen links en rechts van uw telefoon, 
raadpleegt u de paragraaf “De sneltoets van 
programmeerbare toetsen definiëren”, pagina 38.
15
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Afbeelding
Navigeer in de menu's door middel van de navigator en de twee 
programmeerbare toetsen:

Instellingen voor gebruik
VERANDEREN VAN DE TAAL VAN DE TELEFOON (GEDETAILLEERD NAVIGATIEVOORBEELD)

De ingestelde taal is Engels.

Om de taal te veranderen:

1 Druk bovenaan  of onderaan  op de navigatietoets .
Het hoofdmenu wordt weergegeven op het scherm.

2 Blader door de menu's tot aan het menu SETTINGS (INSTELLINGEN) door 

bovenaan  of onderaan  op de navigatietoets  te drukken.

3 Druk op de programmeerbare toets links .

4 Blader door de menu's tot aan het menu LANGUAGE (TAAL) door bovenaan 

 of onderaan  op de navigatietoets  te drukken.

5 Druk op de programmeerbare toets links .

6 Selecteer de te gebruiken taal en bevestig door op de programmeerbare 

toets links te drukken .

1 Druk bovenaan  of onderaan  op de navigatietoets .

Het hoofdmenu wordt weergegeven op het scherm.

2 Druk bovenaan  of onderaan  op de navigatietoets  om door de 

menu's te bladeren en de gewenste functie te openen

3 Bevestig uw keuze / Open het weergegeven menu door te drukken op de 
programmeerbare toets links .

4 Annuleer uw keuze / Verlaat het weergegeven menu:

- door te drukken op de programmeerbare toets rechts ,

- door te drukken op de toets ; het beginscherm wordt weergegeven.
16 Ontdek...
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GEDETAILLEERD NAVIGATIEVOORBEELD: HET UUR EN DE DATUM INSTELLEN

Om het instellingenmenu van de datum en het uur te openen:

1 Druk bovenaan  of onderaan  op de navigatietoets .

Het hoofdmenu wordt weergegeven op het scherm.

2 Blader doorheen de menu's tot aan het menu INSTELLINGEN door bovenaan 

 of onderaan  op de navigatietoets  te drukken.

3 Open het weergegeven menu INSTELLINGEN door te drukken op de 
programmeerbare toets links .
Het menu INSTELLINGEN wordt weergegeven.

4 Blader doorheen de menu's tot aan het menu DATUM/TIJD door bovenaan  

of onderaan  op de navigatietoets  te drukken.

5 Open het weergegeven menu DATUM/TIJD door te drukken op de 
programmeerbare toets links .
Het menu DATUM/TIJD wordt weergegeven.

6 Voer de DATUM: in door middel van het numerieke toetsenbord (dag, maand, 
dan jaar) in de vorm DD/MM/JJ.

7 Bevestig door middel van de programmeerbare toets links .
Het beginscherm geeft het bericht OK weer.

8 Voer de TIJD: in door middel van het numerieke toetsenbord (uur, dan 
minuten).

9 Bevestig door middel van de programmeerbare toets links .
Het beginscherm geeft het bericht OK weer.

U hebt zonet de datum en het uur van uw telefoon ingesteld.

Zie de paragraaf “Menu's”, pagina 18 om de verschillende functies van uw 
telefoon te ontdekken.

Opmerkingen Het is aanbevolen om de datum en het uur nauwkeurig in te 
stellen. Zo kunt u uw oproepen en berichten chronologisch 
opvolgen.

Opmerkingen Indien u over de optie Nummer tonen beschikt, dan worden 
naargelang uw operator het uur en de datum automatisch 
ingesteld wanneer u een oproep ontvangt.
17
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Menu's

BELLIJST

ONTV. OPROEPEN
GEBELDE NRS.
GEBEURTENISSEN

TELEFOONBOEK

TOEBEHOREN

BELSIGNAAL

Optie

< Nieuw >
BEKIJKEN
BELLEN
WIJZIGEN
ZOEKEN
BELSIGNAAL
NIEUWE INVOER
WISSEN
DOORSTUREN

WEKKER
BABYFOON

EXTERNE OPROEP
INTERNE OPROEP
BIEPTONEN
STIL

Menu Communicatie

HANDENVRIJ
LUIDSPR.BASIS (*)
DOORVERBINDEN (**)
TWEEDE OPROEP
TELEFOONBOEK
BELLIJST
GEHEIM
OPNEMEN(*)

Tijdens gesprek

EENVOUDIGE OPROEP

(*) Alleen voor model Twist 362.
(**) Alleen als twee handsets verbonden zijn met hetzelfde basisstation.

OVERSCHK.
CONF met 3
HANDENVRIJ
LUIDSPR.BASIS (*)
TELEFOONBOEK
BELLIJST
GEHEIM
OPNEMEN (*)
EINDE GESPR

Tijdens gesprek

TWEEDE OPROEP
18 Ontdek...
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INSTELLINGEN

PROGR. TOETSEN
DATUM/TIJD
CONTRAST
AUTO INHAKEN
AUTO AANNEMEN
PHONEMAIL
TAAL
TOETSEN BLOK?
GEAV. INSTELL. INSTEL. HDSET AANMELDEN

PRIORIT. BAS.
RESET HANDSET
PERS.AANMELDEN
NAAM HANDSET

AANMELDMODUS
RESET BASIS
AFMELDEN
BASIS HERNOEM.
TUSSENKOMEN

INSTEL.BASIS

LIJNBEHEER NETWERKTYPE
NUMMERING
FLASHING
KENGETAL

CODE WIJZIGEN
19
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De procedures in uw handboek
De procedures van uw handboek staan in fiches.

Om het gebruik te vergemakkelijken, worden zij als volgt weergegeven:

• de toetsen voor de rechtstreekse toegang tot de beschreven functie, en/of.
• de weg die u moet volgen om de beschreven functie te openen vanfuit het 

menu.

VOORBEELD:

ANTW. APP. (*)

BERICHTEN

(*) Alleen voor model Twist 362.

BELUISTEREN
WIS OUDE BER.

BELUISTEREN
WIJZIGEN
WISSEN

FILTEREN
CODE AFSTAND
OPNAMEMODUS
AANT. BELTONEN
SPK. BS LEVEL

ANTWOORD MODES

MELDTEKSTEN

INSTELLINGEN

 of  : betekent dat u een van beide toetsen 
kunt gebruiken om de functie te 
openen.

Menu Communicatie > HANDENVRIJ :betekent dat u deze functie kunt 
openen door het menu en dan de 
functie HANDENVRIJ te openen.
20 Ontdek...
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Een oproep beheren
 

Communiceer...

Een oproep doen

METHODE 1

1 Vorm het nummer van uw 
correspondent.

2 Druk op de toets .

METHODE 2

1 Druk op de toets .

2 Vorm het nummer.

U hoort een geluidssignaal.

Aan het einde van het gesprek drukt u op 
de toets  van de handset en plaatst u de 
handset terug op het basisstation.

2

OF

1 2

1

Een oproep ontvangen
Wanneer u geabonneerd bent op de dienst "Weergave van het nummer" 
verschijnt het nummer van de oproeper op het scherm. De naam van uw 
correspondent kan eveneens op het scherm komen indien hij in het 
telefoonboek werd ingevoerd of wanneer u geabonneerd bent op de dienst 
"Weergave van de naam".

1 Druk op de toets  om het gesprek te 
ontvangen.

2 Aan het einde van het gesprek drukt u 
op de toets  van de handset en 
plaatst u de handset terug op het 
basisstation

U hoort een geluidssignaal. 

1 2

Opmerkingen Uw handset bevat de functies AUTO AANNEMEN en 
AUTO INHAKEN. Voor meer informatie raadpleegt u de 
paragraaf “Automatisch opnemen en ophangen”, 
pagina 38.
21



Twist 352-362
Meerdere oproepen beheren
Met uw telefoon kunt u meerdere oproepen opnemen en beheren terwijl u al in 
gesprek bent.

Deze oproepen kunnen beheerd worden met het Menu Communicatie.

De mailbox van uw operator raadplegen

Volg de instructies vanaf het online-antwoordapparaat van uw operator.

*Indien het antwoordapparaat van uw Twist 362-basis gedeactiveerd is.

 (lang indrukken) *

Opmerkingen Het voorgeprogrammeerd nummer verschijnt op het 
scherm (1969).
Om dit te wijzigen, ga naar de paragraaf “Het Nummer 
PhoneMail wijzigen”, pagina 39.

Een tweede oproep ontvangen
Terwijl u belt, hoort u een geluidssignaal wanneer u een tweede oproep 
ontvangt. 

Om dit gesprek op te nemen, drukt u op GEACC. wanneer het bericht op het 
scherm wordt weergegeven.

Uw eerste correspondent wordt in de wacht geplaatst, u kunt praten met de 
nieuwe correspondent.

Een tweede oproep doen

Vorm het nummer van uw correspondent en bevestig.

Het bericht 2DE GESPR. wordt weergegeven om aan te geven dat de tweede 
oproep actief is.

Menu Communicatie > TWEEDE OPROEP
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Schakelen tussen gesprekken

De actieve oproep wordt in de wacht geplaatst en u herneemt het vorige 
gesprek.

Menu Communicatie > OVERSCHK.

Een van de oproepen beëindigen

De actieve oproep wordt onderbroken en u herneemt het vorige gesprek.

Menu Communicatie > EINDE GESPR

Een gesprek voeren met 2 correspondenten (gesprek 
met 3)

U kunt dan tegelijkertijd met uw twee correspondenten praten.

Om het gesprek met 3 te beëindigen, drukt u op de toets .

Menu Communicatie > CONF met 3
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Extra handsets gebruiken
U kunt extra handsets op uw telefoon aansluiten. U kunt dan externe oproepen 
of oproepen tussen de handsets doen of ontvangen.

Opmerkingen U moet op voorhand de handsets aan het basisstation 
gekoppeld hebben.
Voor meer informatie raadpleegt u de paragraaf “Een 
nieuwe handset koppelen”, pagina 41.

Een andere handset oproepen (intercom)
1 Selecteer de handset of vorm het nummer rechtstreeks op het 

toetsenbord.

2 Druk op .
De geselecteerde handset rinkelt.

3 Neem het gesprek aan op de handset met de toets .

4 Beëindig het gesprek met de toets .

Doorverbinden met een andere handset 

1 Selecteer de handset en bevestig.
De handset rinkelt.

2 Beëindig het gesprek aan de andere handset en schakel het gesprek 
door met de toets .

Menu Communicatie > DOORSTUREN

Opmerkingen U moet minstens twee aan hetzelfde basisstation 
gekoppelde handsets bezitten.
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Telefoonboek gebruiken

Intrusie
Met deze functie kunt u met een andere handset die op dezelfde basis is 
aangesloten deelnemen aan een gesprek dat aan de gang is.

1 Druk op de toets  van de handset 
waarmee u aan het gesprek wilt deelnemen 
(handset B).

2 Uw handset  (handset  A) dat in gesprek is 
biept 3 maal na mekaar om te signaleren dat 
er een intrusie van de handset B is.

Om de functie te deactiveren, ga naar het 
gedeelte “Delen van een gesprek met een 
andere handset toestaan/verbieden”, 
pagina 41.

Handset B

Handset A

Bip..
Bip.. 
Bip

1

2

Een fiche maken

Voer de gevraagde gegevens in:

• NIEUWE NAAM? : voer de naam van uw correspondent in,
• NIEUW NUMMER? : voer het nummer in,
• THUIS, WERK, MOBIEL of FAX : selecteer het type nummer.

Menu > TELEFOONBOEK > < Nieuw >
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De correspondent vanaf zijn fiche oproepen

Bevestig of druk op de toets  of rechtstreeks met de toets handenvrij.

Menu > TELEFOONBOEK > Optie > BELLEN

Een fiche opzoeken

Voer de eerste letter van de naam in en bevestig.

Wanneer uw handset in waakstand staat, drukt u lang op de toets die 
overeenkomt met de eerste letter van de gezochte naam.

Menu > TELEFOONBOEK > Optie > ZOEKEN

Een fiche wijzigen

Wijzig de naam en/of het nummer en/of het type nummer en bevestig.

Menu > TELEFOONBOEK > Optie > WIJZIGEN

Een fiche verwijderen

Bevestig de verwijdering.

Menu > TELEFOONBOEK > Optie > WISSEN

Een beltoon aan een fiche toewijzen

Blader doorheen de lijst met beschikbare beltonen en bevestig.

Menu > TELEFOONBOEK > Optie > BELSIGNAAL
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De fiches van de ene handset naar de andere verzenden

Elke handset bezit een eigen telefoonboek.

Om een of meerdere fiches naar een andere handset te verzenden:

1 Bevestig het bericht BIJ INTERCOM.

2 Kies de gewenste optie voor het verzenden van:

- EEN ENTREE : de huidige fiche,
- MEER. ENTRE. : de geselecteerde fiches
- ALLE ENTREES : alle fiches van het telefoonboek.

3 Selecteer de handset waarnaar u de gegevens wilt verzenden.
De bestemmingshandset rinkelt.

4 Neem op door middel van de toets .
Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

5 De overdracht wordt uitgevoerd.

Menu > TELEFOONBOEK > Optie > DOORSTUREN

Opmerkingen  U moet minstens twee aan hetzelfde basisstation 
gekoppelde handsets bezitten
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Opties tijdens een gesprek
U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een gesprek:

De luidspreker activeren/deactiveren (handenvrije 
modus)

LUIDSPREKER VAN DE HANDSET

LUIDSPREKER VAN HET BASISSTATION (ALLEEN Twist 362)

Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven.

 of  (in gesprek)

Of

Menu Communicatie > HANDENVRIJ > Activ. of Desact

Menu Communicatie > LUIDSPR.BASIS > Activ. of Desact

Of

Opmerkingen Wanneer uw batterijlaadicoon op het minimum staat, is 
de handenvrije modus niet beschikbaar tot de telefoon 
is opgeladen.
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Het volume bijstellen

• Verhoog het volume met de toets .
• Verlaag het volume met de toets .

 (in gesprek)

De geheime modus activeren/deactiveren

Om de gehime modus te activeren, druk langduring op de toets .
Of

Met de geheime modus kan uw gesprekspartner u tijdelijk niet horen. Eens 
geactiveerd, wordt het bericht GEHEIME MODUS knipperend weergegeven.

Druk op Eindig om te deactiveren de geheime modus.

Menu Communicatie > GEHEIM > GEACTIV.

 (in gesprek)
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Uw handset lokaliseren

Als u uw handset niet kunt vinden, drukt u op de toets  van het 
basisstation van uw telefoon. De handset belt wanneer hij niet uitgeschakeld 
is en de batterijen voldoende geladen zijn.
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Aankondigingen van uw 
antwoordapparaat

Luisteren en opnemen... 
(model Twist 362)

BELANGRIJK Zodra het geheugen van uw antwoordapparaat vol is, schakelt deze uit. 
U moet uw berichten lezen en wissen zodat u opnieuw plaats hebt in het 
geheugen.

Het antwoordapparaat 
activeren/deactiveren

Wanneer het antwoordapparaat geactiveerd is, wordt het icoon  op het 
scherm weergegeven.

Menu > ANTW. APP. > ANTWOORD MODES > GEACTIVEERD of UIT

Opmerkingen Voor meer informatie over de instellingen van uw 
antwoordapparaat, raadpleegt u de paragraaf “Instellingen 
van het antwoordapparaat”, pagina 36.

Opmerkingen Als u geen persoonlijke aankondiging hebt ingesteld, zal het 
antwoordapparaat automatisch de voorgeprogrammeerde 
aankondiging gebruiken.

Uw persoonlijke aankondiging opnemen

Bevestig de instructies op het scherm.

Menu > ANTW. APP. > MELDTEKSTEN > WIJZIGEN
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Berichten

Uw aankondiging beluisteren

De actieve aankondiging wordt afgespeeld.

Menu > ANTW. APP. > MELDTEKSTEN > AFSPELEN

Uw aankondiging wissen

Bevestig de instructies op het scherm.

Menu > ANTW. APP. > MELDTEKSTEN > WISSEN

Opmerkingen Als u uw persoonlijke aankondiging wist, zal het 
antwoordapparaat de voorgeprogrammeerde 
aankondiging gebruiken.

Uw berichten beluisteren
VANAF HET BASISSTATION

VANAF DE HANDSET

De berichten worden in chronologische volgorde gelezen (eerst de oudste, 
dan de meer recente). 

Aan het einde van het laatste bericht stopt het antwoordapparaat 
automatisch.

Menu > ANTW. APP. > BERICHTEN > AFSPELEN

Opmerkingen Voor een optimaal luistercomfort raadpleegt u de 
paragraaf “Het volume van berichten beluisteren vanaf 
het basisstation wijzigen”, pagina 45.
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Uw berichten beheren

Tijdens het afspelen drukt u op de volgende toetsen: 

OM... VANAF HET 
BASISSTATION

VANAF DE HANDSET

Naar het volgende bericht te 
gaan

1 maal 
drukken

Naar het begin van het bericht 
terug te gaan

1 maal 
drukken

Naar het vorige bericht te 
gaan

2 maal 
drukken

Pauze / Het afspelen 
hervatten

1 maal 
drukken

Stoppen / Het begin van het 
bericht hernemen

1 maal kort 
drukken

Het bericht tijdens het 
beluisteren wissen

1 maal lang 
drukken

1 maal 
drukken
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Uw antwoordapparaat op afstand beluisteren

Met deze functie kunt u uw berichten beluisteren van buitenaf.

Tijdens het afspelen drukt u op de volgende toetsen:

OM... TOETS

Berichten te lezen 1 maal 
drukken

5

Het antwoordapparaat te activeren 1 maal 
drukken

7

Het antwoordapparaat te deactiveren 1 maal 
drukken

9

Naar het volgende bericht te gaan 1 maal 
drukken 

#

Naar het begin van het bericht terug te gaan 1 maal 
drukken

*

Naar het vorige bericht te gaan 2 maal 
drukken

*

Het bericht tijdens het beluisteren te wissen 1 maal 
drukken

3

Op pauze te zetten / Het afspelen te hervatten 1 maal 
drukken

0

1 Vorm uw telefoonnummer, wacht 12 belsignalen voor de luisterfunctie 
vanaf afstand inschakelt.

2 Terwijl u de aankondiging beluistert, drukt u op de toets  en voer de 
luistercode vanaf afstand in.

Opmerkingen De functie beluisteren op afstand is standaard 
gedeactiveerd. Om haar te activeren moet u de code 
beluisteren op afstand wijzigen (standaard 0000). 
Om de code beluisteren op afstand te wijzigen , 
raadpleegt u de paragraaf “De beluistercode vanop 
afstand wijzigen”, pagina 36.
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Alle berichten wissen

VANAF HET BASISSTATION

VANAF DE HANDSET

Bevestig de verwijdering.

 (1 maal lang drukken) alleen voor reeds gelezen berichten.

Menu > ANTW. APP. > BERICHTEN > WIS OUDE BER.

Een gesprek opnemen

Bevestig de berichten op het scherm.

Menu Communicatie > OPNEMEN > Begin dan Einde.

LET OP Het opnemen van een gesprek zonder medeweten van uw 
gesprekspartner is verboden. U moet zijn toestemming krijgen 
voor  deze functie kunt gebruiken.
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Instellingen van het antwoordapparaat

De oproepenfilter activeren/deactiveren
Met de oproepenfilter kunt u alleen gewenste oproepen opnemen.

Andere oproepen worden geregistreerd in het antwoordapparaat.

Menu > ANTW. APP. > INSTELLINGEN > FILTEREN > UIT of AAN

De beluistercode vanop afstand wijzigen

U kunt deze code aan elke persoon doorgeven die de berichten op afstand 
moet kunnen raadplegen.

Volg de instructies op het scherm om deze code te wijzigen.

Menu > ANTW. APP. > INSTELLINGEN > CODE AFSTAND > CODE WIJZIG.?

Opmerkingen   De standaardcode is 0000.

De opnamekwaliteit wijzigen

Er zijn twee kwaliteitsniveaus:

• HOOG voor een hoge kwaliteit (12 minuten en 30 seconden opnemen),
• STD voor standaardkwaliteit (24 minuten).

Menu > ANTW. APP. > INSTELLINGEN > OPNAMEMODUS > HOOG of STD

Het aantal belsignalen wijzigen

U kunt het aantal belsignalen wijzigen voor het antwoordapparaat inschakelt 
zodat u meer tijd hebt om de oproep te beantwoorden.

Selecteer het gewenste aantal belsignalen (maximaal 7).

Menu > ANTW. APP. > INSTELLINGEN > AANT. BELTONEN > 2 tot 7
36 Luisteren en opnemen... 



Twist 352-362
Telefoon

Instellen...

Het Belsignaal wijzigen

U kunt de beltoon wijzigen voor:

• externe oproepen,
• oproepen tussen handsets (intercom).

Blader door de beschikbare beltonen en bevestig.

Menu > BELSIGNAAL > EXTERNE OPROEP en INTERNE OPROEP

Alarmen activeren/deactiveren

Alarmen zijn van toepassing op:

• zwakke batterij,
• ingedrukte toetsen,
• het plaatsen van de handset op het basisstation.

Volg de instructies op het scherm en bevestig.

Menu > BELSIGNAAL > BIEPTONEN > TOETSTOON en BATTERIJ en 
OPLADER

De stille modus activeren/deactiveren

Volg de instructies op het scherm en bevestig. 

U kunt een rechtstreekse sneltoets voor deze functie programmeren (zie 
paragraaf “De sneltoets van programmeerbare toetsen definiëren”, 
pagina 38).

Menu > BELSIGNAAL > STIL
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De sneltoets van programmeerbare toetsen definiëren

U kunt sneltoetsen instellen voor de functie(s) die u het meest gebruikt.

Selecteer vervolgens het menu dat weergegeven moet worden met de 
programmeerbare toetsen links , daarna rechts  en bevestig elke 
stap.

Menu > INSTELLINGEN > PROGR. TOETSEN

De datum en tijd instellen

1 Voer de DATUM: in als DD/MM/JJ.

2 Voer de TIJD: in en begin met de uren, daarna de minuten.

3 Bevestig.

Voor meer informatie raadpleegt u de paragraaf  “Gedetailleerd 
navigatievoorbeeld: het uur en de datum instellen”, pagina 17.

Menu > INSTELLINGEN > DATUM/TIJD

Automatisch opnemen en ophangen

Met deze functie kunt u een oproep eenvoudig beëindigen door de handset 
van het basisstation op te nemen en erop te zetten.

Volg de instructies op het scherm en bevestig.

Menu > INSTELLINGEN > AUTO INHAKEN en AUTO AANNEMEN
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Het Nummer PhoneMail wijzigen

Voer het nummer van de mailbox in en bevestig.

Menu > INSTELLINGEN > PHONEMAIL

Opmerkingen Het voorgeprogrammeerd nummer verschijnt op het 
scherm (1969).

Opmerkingen Om uw voicemail te beluisteren, zie paragraaf “De 
mailbox van uw operator raadplegen”, pagina 22.

De weergavetaal wijzigen

Selecteer de te gebruiken taal en bevestig.

Menu > INSTELLINGEN > TAAL

Opmerkingen Voor meer details raadpleegt u de paragraaf 
“Veranderen van de taal van de telefoon (gedetailleerd 
navigatievoorbeeld)”, pagina 16.
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De toetsenbordvergrendeling activeren/deactiveren

Met deze functie kunt u het toetsenbord wijzigen als u niet in gesprek bent.

VANAF DE HANDSET

Volg de instructies op het scherm en bevestig.

Menu > INSTELLINGEN > TOETSEN BLOK?

(1 maal lang drukken)

Opmerkingen Om het toetsenbord te ontgrendelen drukt u lang op de 
toets .

De code van het basisstation wijzigen

U kunt deze code wijzigen wanneer u uw berichten van buitenaf raadpleegt.

Voor meer details, zie paragraaf “Uw antwoordapparaat op afstand 
beluisteren”, pagina 34. 

Voer de oude code, en daarna de nieuwe code in en bevestig.

Menu > INSTELLINGEN > GEAV. INSTELL. > CODE WIJZIGEN
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Handset

Delen van een gesprek met een andere handset 
toestaan/verbieden

Volg de instructies op het scherm en bevestig.

Menu > INSTELLINGEN > GEAV. INSTELL. > INSTEL.BASIS > 
TUSSENKOMEN

Opmerkingen Als u de meeluisterfunctie deactiveert, is het onmogelijk 
om een gesprek met een andere handset te delen.

Een nieuwe handset koppelen

Met uw telefoon kunt u andere handsets op het basisstaton aansluiten. U 
moet deze eerst pairen vooraleer ze herkend worden.

VANAF DE HANDSET:

1 Activeer de functie.

VANAF HET BASISSTATION :

2 Activeer de pairing-modus.
Raadpleeg de paragraaf “Activeer de pairing-modus”, pagina 44.

Zodra de handset geregistreerd is, verlaat u automatisch de pairing-modus.

Menu > INSTELLINGEN > GEAV. INSTELL. > INSTEL. HDSET > 
AANMELDEN
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Het prioritaire basisstation voor een handset bepalen

Met deze functie kunt u bepalen op welk basisstation uw handset met 
prioriteit oproepen zal afhandelen.

Selecteer het basisstation dat de handset prioritair moet gebruiken.

Menu > INSTELLINGEN > GEAV. INSTELL. > INSTEL. HDSET > 
PRIORIT. BAS.

Opmerkingen Alleen als u eenzelfde handset met meerdere 
basisstations hebt gekoppeld.

Opmerkingen In de automatische modus kunt u geen prioriteit 
instellen.

De handset opnieuw inschakelen

Wanneer u uw handset opnieuw hebt ingeschakeld, zijn alle instellingen 
teruggezet naar hun beginwaarden (fabriekswaarden), met uitzondering van 
het telefoonboek.

Volg de instructies op het scherm en bevestig.

Menu > INSTELLINGEN > GEAV. INSTELL. > INSTEL. HDSET > 
RESET HANDSET
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De inscriptie van de handset personaliseren

U kunt de volgende gegevens personaliseren:

• de naam van uw basisstation,
• het nummer van de handset.

VANAF DE HANDSET:

1 Selecteer het nummer van het basisstation en bevestig.

2 Voer de nieuwe naam van het basisstation en bevestig.

3 Voer de code en het basisstation in.

VANAF HET BASISSTATION:

4 Activeer de pairing-modus.
Raadpleeg de paragraaf “Activeer de pairing-modus”, pagina 44.

Zodra de handset geregistreerd is, verlaat u automatisch de pairing-modus.

Menu > INSTELLINGEN > GEAV. INSTELL. > INSTEL. HDSET > 
PERS.AANMELDEN

Opmerkingen De standaardcode is 0000.

Wijzig de naam van de handset 

U kunt een naam toewijzen aan uw handset indien u er meerdere bezit

Volg de instructies op het scherm en bevestig.

Menu > INSTELLINGEN > GEAV. INSTELL. > INSTEL. HDSET > NAAM 
HANDSET
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Basisstation

Contrast regelen

Selecteer NIVEAU 1,  of NIVEAU 2 of NIVEAU 3 en bevestig.

Menu > INSTELLINGEN > CONTRAST

Activeer de pairing-modus

U kunt de pairing-modus activeren wanneer u bijvoorbeeld een handset 
toevoegt.

Of


Op het basisstation Twist 362 : een streepje knippert op het scherm, het 
basisstation is in pairing-modus.

Menu > INSTELLINGEN > GEAV. INSTELL. > INSTEL.BASIS > 
AANMELDMODUS

lang drukken : > 4 seconden

Opmerkingen Uw basisstation blijft gedurende 1 minuut in 
pairing-modus.
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Het volume van berichten beluisteren vanaf het 
basisstation wijzigen

Voor een optimaal luistercomfort kunt u het volume instellen van berichten 
die u vanaf het basisstation beluistert.

Selecteer het gewenste niveau (LOW, MEDIUM of HIGH) en bevestig.

Menu > ANTW. APP. > INSTELLINGEN > SPK. BS LEVEL

Het basisstation opnieuw inschakelen

Wanneer u uw basisstation opnieuw hebt ingeschakeld, zijn alle instellingen 
teruggezet naar hun beginwaarden (fabriekswaarden), met uitzondering van 
het telefoonboek.

Volg de instructies op het scherm en bevestig.

Menu > INSTELLINGEN > GEAV. INSTELL. > INSTEL.BASIS > RESET BASIS

Een handset van het basisstation verwijderen

1 Voer de code van het basisstation in en bevestig.

2 Selecteer het nummer van de handset en bevestig.

Menu > INSTELLINGEN > GEAV. INSTELL. > INSTEL.BASIS > AFMELDEN

Opmerkingen De standaardcode is 0000.

Wijzig de naam van het basisstation

U kunt een naam toewijzen aan uw basisstation indien u er meerdere bezit.

Volg de instructies op het scherm en bevestig.

Menu > INSTELLINGEN > GEAV. INSTELL. > INSTEL.BASIS > 
BASIS HERNOEM.
45



Twist 352-362

Gebruik van PABX

Belangrijk Wij raden u af de parameters van uw lijn te wijzigen zonder 
voorafgaand contact op te nemen met uw operator. Het risico 
bestaat dat u zonder telefoonverbinding valt.

Het netwerktype wijzigen

U kunt uw telefoon aansluiten op een publiek of privé netwerk.

Volg de instructies op het scherm en bevestig.

Menu > INSTELLINGEN > GEAV. INSTELL. > LIJNBEHEER > 
NETWERKTYPE > PRIVE of PUBLIEK

Het nummeringtype wijzigen

U kunt het nummeringsysteem op basis van stemfrequentie of impulsen
wijzigen.

Volg de instructies op het scherm en bevestig.

Menu > INSTELLINGEN > GEAV. INSTELL. > LIJNBEHEER > NUMMERING 
> TOON of PULS
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De duur van de flash wijzigen

Als u uw toestel aansluit achter een PABX, kan het zijn dat u de flashtijd moet 
wijzigen om de volgende functies correct te kunnen gebruiken: 
wisselgesprek, tweede oproep, gesprek met 3.

Neem contact op met uw administrator voor de gepaste duur en ga verder 
naar de instelling.

Volg de instructies op het scherm en bevestig.

Menu > INSTELLINGEN > GEAV. INSTELL. > LIJNBEHEER > FLASHING > 
80ms tot 600ms

De prefix voor externe oproepen instellen (PABX)

U kunt de prefix voor externe oproepen instellen als u uw telefoon op PABX 
gebruikt.

Via deze functie kunt het volgende instellen :

• De PABX-prefix,
• De automatische invoer van de lengte van het nummer dat wordt gevormd 

voor de PABX-prefix (lengte voor prefix),
• Status van de prefix (aan of uit).

Voor meer informatie raadpleegt u de paragraaf “Woordenlijst”, pagina 54.

De volgende opties zijn beschikbaar:

• ACTIVEREN / DESACTIVEREN : om de status van de prefix te bepalen.
• KENGETAL PABX : om het nummer in te voeren waarmee u toegang krijgt 

tot de externe lijn. 
• LENGTE WIJZ. : om het minimaal aantal in te geven cijfers te bepalen 

zodat het PABX-kengetal automatisch in rekening wordt genomen.

Menu > INSTELLINGEN > GEAV. INSTELL. > LIJNBEHEER > KENGETAL > 
ACTIVEREN / DESACTIVEREN of KENGETAL PABX of LENGTE WIJZ.
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Wekker

Profiteer...

Opmerkingen De wekker gaat gedurende 60 seconden af door middel van 
de luidspreker van de handset.
U stopt de wekker door op een toets van de handset te 
drukken.

De wekker programmeren

Om de wekker te programmeren:

1 Naargelang de status van de wekker activeert of deactiveert u de functie 
WEKKER.

2 Indien nodig past u de beltoon aan.

3 Stel het tijdstip in waarop u gewekt wilt worden.

Voor meer informatie raadpleegt u de volgende paragrafen.

Menu > TOEBEHOREN > WEKKER

De status van de wekker kennen

De status van de wekker (WEKKER UIT en het geprogrammeerde tijdstip 
van de wekker) staat op het beeldscherm.

Bevestig om de gegevens te bewaren of geef de opties weer door middel 
van de toets .

Menu > TOEBEHOREN > WEKKER
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De wekker activeren/deactiveren

Volg de instructies op het scherm en bevestig.

Zodra de wekker geactiveerd is, wordt het icoon  op het scherm 
weergegeven.

Menu > TOEBEHOREN > WEKKER > ACTIVEREN of DESACTIVEREN

De beltoon wijzigen

Blader doorheen de lijst met beschikbare beltonen en bevestig.

Menu > TOEBEHOREN > WEKKER > BELSIGNAAL

Het tijdstip van de wekker kennen

Volg de instructies op het scherm en bevestig.

Menu > TOEBEHOREN > WEKKER > TIJD INSTELLEN
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De waakmodus
Met deze functie kunt u een ruimte bewaken door de eerste handset (zender) in 
de te bewaken ruimte te plaatsen en de tweede handset (ontvanger) dicht bij u.

Opmerkingen Voor deze modus moet u minstens twee bij hetzelfde 
basisstation geregistreerde handsets bezitten voor deze 

De waakmodus activeren

OP DE ONTVANGER :

1 Selecteer de op te roepen zender. 
De handset rinkelt.

OP DE ZENDER :

2 Haak de tweede handset af met de toets .

3 Bevestig de waakmodus.

Menu > TOEBEHOREN > BABYFOON

1

Handset ontvangst Handset  zender

Oproep Terug

HANDSET X Ja Nee
Zender-Babyfoon?

Oproep Terug

HANDSET X

Ja Nee

2

3

Zender-Babyfoon?

Opmerkingen De telefoon die als zender fungeert belt niet bij een 
oproep.
U kunt echter een oproep doen of ontvangen met de 
ontvanger.

De waakmodus deactiveren

Druk op Stop op beide handsets.
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Oproeplijsten
Oproeplijsten zijn lijsten met nummers of gebeurtenissen die uw telefoon heeft 
ontvangen.

Afhankelijk van uw abonnement is de volgende informatie beschikbaar in de 
oproeplijsten:

• de naam of het nummer van uw correspondent,
• het uur of de datum van de oproep.

Traceer uw oproepen...

De lijst met ontvangen of gedane oproepen

Blader door de nummers in de lijst.

U vindt de opties beschreven in de paragraaf “Ontvangen of gedane 
oproepen beheren”, pagina 51.

Menu > BELLIJST > ONTV. OPROEPEN of GEBELDE NRS.

Ontvangen of gedane oproepen beheren

Gebruik de volgende opties vanaf de oproeplijsten voor:

• BEKIJKEN : de gegevens van de geselecteerde oproep weergeven,
• OPBELLEN : het weergegeven nummer bellen,
• WISSEN : het nummer in het geheugen wissen,
• NR. OPSLAAN : het nummer in uw telefoonboek opslaan,
• ALLE WISSEN : alle nummers in de lijst wissen.

Menu > BELLIJST > ONTV. OPROEPEN of GEBELDE NRS. > Optie
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Het logboek van gebeurtenissen
Het bericht NIEUWE GEBEURTENIS informeert u dat u een oproep of bericht 
hebt ontvangen tijdens uw afwezigheid

Nieuwe gebeurtenissen raadplegen

O

Selecteer de gebeurtenis en bevestig.

NIEUWE GEBEURTENIS + 

Menu > BELLIJST > GEBEURTENISSEN > BEKIJKEN

NIEUWE GEBEURTENIS

De melding van gebeurtenissen activeren/deactiveren

Deactiveer deze functie om de weergave van het bericht 
NIEUWE GEBEURTENIS te wissen

Menu > BELLIJST > GEBEURTENISSEN > ACTIVEREN of DESACTIVEREN

Meldingen wissen

De ontvangen meldingen worden opgeslagen in het gebeurtenislogboek en 
kunnen na het bekijken worden verwijderd.

Volg de instructies op het scherm en bevestig.

Menu > BELLIJST > GEBEURTENISSEN > WISSEN
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Milieu-informatie
• Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden 

natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen 
bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

• Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terechtkomen en om tevens 
verspilling van de natuurlijke rijkdommen 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.

• Gebruikte batterijen moeten worden weggegooid in overeenstemming met de 
recyclage-instructies van het hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing.

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

V.U. Ariane Marchant, Proximus NV van publiek recht, 

Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel
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Woordenlijst
Term Definitie

Pairing
(Paging)

Dankzij de pairing-functie (of paging) kunt u 
apparaten linken die per duo moeten werken 
(bijvoorbeeld een basisstation en handset) waarbij 
voldaan wordt aan de norm GAP.

Automatische 
privéschakelaar
(PABX, Private Automatic 
Branch eXchange)

Een PABX dient voornamelijk om telefonische 
posten van een bedrijf aan te sluiten op het 
openbare telefoonnetwerk.

Gesprek met 3 Deze dienst dient om met twee correspondenten 
tegelijkertijd te praten.

GAP
(Generic Access Profile)

GAP is een norm waarmee handsets van 
verschillende fabrikanten kunnen werken met 
eenzelfde basisstation en oproepen kunnen doen 
op de lijn die met het basisstation is verbonden. Ook 
kan een enkele handset werken met meerdere 
basisstations.

Intercommunicatie Met intercommunicatie kunt u gratis bellen naar 
andere handsets die hetzelfde basisstation 
gebruiken.



Zorgvuldig te bewaren

Toestel:

Serienummer:

Aankoop-, vervang-, hersteldatum*

Naam en adres van de koper:

Telefoonnummer van de bevoegde dienst:

Stempel:

*het onnodige doorhalen

Ce
rt

ifi
ca

t d
e 

ga
ra

nt
ieG

arantiecertificaat

À conserver soigneusement

Appareil :

Numéro de série :

Date d’achat, de remplacement, de répara-
tion*

Nom et adresse de l’acheteur :

Numéro de téléphone du service concerné :

Cachet :

*Biffer la mention inutile



Conditions de la garantie

Soigneusement sélectionné par Proximus, l’appareil que vous venez 
d’acquérir est couvert par une garantie pièces et main-d’oeuvre contre tout 
défaut matériel ou vice de fabrication pour une durée de deux ans, sauf 
dispositions contractuelles contraires. La garantie prend cours à la date de 
retrait ou de livraison de l’appareil.

Si vous deviez éprouver des difficultés avec votre appareil, il y aurait lieu 
de vous rendre dans un de nos Proximus Center ou chez un de nos agents 
agréés, muni du ticket de caisse ainsi que de l’appareil complet dans son 
emballage d’origine ou dans un autre garantissant une sécurité analogue. 

En cas de défaut matériel ou vice de fabrication, votre appareil sera réparé 
ou remplacé gratuitement sur présentation du ticket de caisse.

Proximus détermine seule quels sont les réparations et/ou remplace-
ments nécessaires. Le délai de garantie applicable à un appareil réparé ou 
remplacé expire au moment de l’échéance du délai de garantie applicable 
à l’appareil acheté, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 mois.

La garantie ne couvre pas :
•  les dommages de toute nature dont l’origine ne serait pas antérieure à 

la vente ;
•  les dommages, les dérangements et les défectuosités dûs à une faute 

du client ou dont la cause est extérieure à l’appareil : foudre, surtensions, 
humidité, détériorations accidentelles, mauvaise utilisation ou mauvais 
entretien, non observation des instructions du mode d’emploi ainsi que 
tous cas de force majeure.

•  la réparation ou le remplacement des éléments mobiles (cordons, fils, 
prises, antennes, etc.), le remplacement des éléments accessoires dont le 
renouvellement régulier est nécessaire (piles, batteries, papier, encre, etc.) 
et la fourniture en produits de nettoyage.

La garantie n’est pas applicable :
•  si le client modifie ou répare l’appareil lui-même ou avec les services de 

personnes non habilitées par Proximus ;
•  ou s’il enlève ou falsifie les numéros de fabrication et/ou les marques de 

l’appareil.

La responsabilité de Proximus ne pourrait être engagée pour des dom-
mages indirects ou immatériels subis par le client du fait d’un mauvais 
fonctionnement de l’appareil, tels que notamment toute perte de produc-
tion, manque à gagner ou perte de contrats.

Les conditions générales de vente de nos appareils peuvent être obte-
nues sur simple demande dans tous les services de Proximus accessibles 
au public ou sur www.proximus.be

Garantievoorwaarden

Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Proximus zorgvuldig 
uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op 
onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, 
behoudens anders luidende 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 
Proximus Center of erkende agenten. 

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

Proximus 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 vóór de verkoop is veroorzaakt;
•  de schade, de storingen en de defecten 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 regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, accumu-
latoren, papier, inkt, etc.) en de levering van reinigingsproducten.

De waarborg geldt niet:
•  indien de klant het toestel zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt 

van de diensten van personen die niet door Proximus werden gemachtigd;
•   of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het toestel 

verwijdert of vervalst

Proximus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of 
onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht func-
tioneren van het toestel, zoals meer bepaald productieverlies, winstderving 
of verlies van contracten.

De algemene voorwaarden van onze toestellen kunnen op eenvoudige 
aanvraag worden verkregen in alle diensten van Proximus die voor het 
publiek toegankelijk zijn of op www.proximus.be

E.R. Ariane Marchant, Proximus SA de droit public, 
Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles
V.U. Ariane Marchant, Proximus NV van publiek recht, 
Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel
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