
Uw toestel aanzetten:

Wanneer het tekstscherm echter niet oplicht, moet de batterij opgeladen te worden.

Uw toestel uitzetten:

u heeft de keuze tussen 4
voorgeprogrammeerde talen

INSTELLEN VAN UW TOESTEL

Als u buiten de dekkingszone bent knippert de bijbehorende icoon. Als het
tekstscherm “AUTO-INSTALL, System 1 - OK ?" weergeeft, zie de paragraaf
“Het toestel in het systeem registreren".

de vaste iconen van de
batterij en de radiodekking
worden zichtbaar

wacht enige
ogenblikken

(ongeveer 3 s)

uw toestel
staat aan

het tekst-
scherm
licht op

schuif de klep dicht
totdat deze klikt

plaats beide draden
onder de batterij en
schuif deze in zijn
behuizing

sluit het batterij-
contact aan.
Let op de polariteit: 
rode draad naar 
binnenkant van 
het toestel

schuif de klep
open

OM TE BEGINNEN

De batterij in het toestel plaatsen

Taalkeuze

Ontdek uw draadloze telefoon Belgacom DDS 4073

Navigator:
Om door de bladzijden van het tekstscherm 
te bladeren en gegevens te bevestigen:

Door de bladzijden van het tekstscherm
bladeren.

Een invoer bevestigen. 

De volgende keuze in een lijst weergeven.
Doorschakelen (lang indrukken).

De vorige keuze weergeven.
De laatste letter van een invoer wissen.
Een geheel veld wissen (lang indrukken).

Functietoetsen:
De functie wordt beschikbaar na langer indrukken
(2 bieps zijn te horen) op de toets.

In gesprek: instellen van het geluidsniveau
tijdens het gesprek (kort indrukken).

Toestel aan-of uitzetten (lang indrukken).

Toegang tot de berichten (kort indrukken)
Onmiddellijke afleiding (lang indrukken).

Aanzetten van trilalarm en uitzetten van
de bel of omgekeerd (lang indrukken).

Instellen van uw toestel (lang indrukken).

R: uitzending van een gekalibreerde
onderbreking (lang indrukken).

Programmering van uw toestel 
(kort indrukken).

Overgaan in DTMF mode 
(lang indrukken).

Een oproep beëindigen.

Een oproep beantwoorden 
(kort indrukken).
Redial (lang indrukken).

Een oproep via de naam in gang zetten/
Individueel repertorium + Naamsturing

Tekstscherm en bijbehorende iconen:
Bevat 2 regels van 18 alfanumerieke tekens
en 1 regel voor 8 iconen.

Icoon voor radio ontvangst (1):

Icoon voor batterij (1):

Icoon voor opties (4):

Bel uitgeschakeld.

Onmiddellijke afleiding.

Toegang tot de berichten.

Vergrendelen/ontgrendelen.

Batterij opgeladen (icoon knippert).

Batterij wordt opgeladen (icoon knippert).

Batterij leeg of defect (icoon knippert).

Goede ontvangst (icoon vast).

Grens dekkingszone of geen dekking
(icoon knippert).
Zwakke ontvangst (icoon vast).

Het groene lampje knippert bij:
Het binnenkomen van een oproep: knippert volgens
ritme van de oproep indien bel en trilalarm zijn uitgezet.
Het verlaten van de dekkingszone:
het lampje knippert snel.

Microfoon

Luidspreker Ingebouwde radio-antenne

Gesprekstoetsen:



U kunt de melodie van uw toestel kiezen (7 mogelijkheden) en het
geluidsniveau instellen (3 niveaus):

Om naar de verschillende voorgestelde melodieën te kunnen luisteren:

Om het geluidsniveau in te stellen: Om uw keuze te bevestigen:

Wanneer het maximum niveau is bereikt wordt een biep uitgezonden.
De laatste instelling wordt voor het volgende gesprek bewaard.

Een oproep beantwoorden:                             Om een gesprek te beëindigen:

hoorn
neerleggen

hoorn
opnemen

het toestel uit
de oplader

nemen

rechtstreeks intoetsen

intoetsen 

u heeft verbindingen

UW TOESTEL GEBRUIKEN

achtereenvolgens indrukken (van 1 t/m 3)

tijdens het gesprek

om in wacht
terug te kerenendruk achter

elkaar

druk achter
elkaar

het nummer van de melodie
en het geluidsniveau 
worden weergegeven

Wanneer uw toestel in wacht staat, kan u sommige van de functies aanpassen:

*
om de optie te kiezen

Voor ieder van deze functies wordt de overgang van de “actieve" naar de
“niet actieve" mode (en omgekeerd) verkregen door:

Voorbeeld:

Wanneer de selectie is gedaan:

om de programmering
te beëindigenen opnieuw

Beltoon niet geactiveerdBeltoon geactiveerd

Selecteer:
1 – Bel uit

Selecteer:
1 – Bel aan

de berichten bij de
functies worden
weergegeven

1 - Bel aan
2 - Triller uit
3 - Biep aan
4 - Uit veld aan
0 – Einde

u heeft de keuze
tussen verschillende
opties*

Om de programmering
te beëindigen

bevestigen

Instellen van de audiofuncties

Regelen van uw beltoonTaalkeuze (vervolg)

Wanneer u deze naam wenst:

Uw toestel heeft toegang tot een algemeen repertorium met verkorte externe nummers:

Lijn van interne correspondent bezet

het tekstscherm meldt de
aanvaarding van de oproep

het laatst gevormde nummer
wordt opnieuw opgeroepen

verkort nr.

om het repertorium te selecteren

het systeem vormt
automatisch het

nummer

nr. van het gewenst repertorium (0 t/m 9)

het systeem vormt
automatisch het nummer

Om de naamsturing te
beëindigen

zend uw oproep

eerste letters van de naam van uw correspondent

de naam van de correspondent
wordt weergegeven

Het luisterniveau van uw toestel kiezen

Een oproep doen

Uw correspondent via zijn naam oproepen  
(het algemene repertorium en de interne toestelnummers)

Oproepen via uw individueel repertorium

Een nummer van het algemeen repertorium oproepen

Heroproep van het laatst gevormde nummer (Redial)

Automatisch teruggebeld worden



Om naar de eerste correspondent terug te keren:

Leg bij een verkeerde handeling de hoorn neer . Uw toestel belt en u 

krijgt uw eerste correspondent weer door te drukken op .

Tijdens een gesprek probeert een tweede correspondent u te bereiken :

Om naar de eerste correspondent terug te keren:

U wilt uw correspondent naar een ander toestel doorschakelen:

als de configuratie
van uw systeem

dit toelaat

nr. van het                                  lang 
toestel van de indrukken
bestemming

uw correspondent
wordt in wacht

geplaatst

u bent in
gesprek

uw tweede correspondent
in wacht plaatsen

gelijk aan het 
vorige geval

Vorm de code ‘60’

gedurende 3 seconden de
identiteit van de correspondent

u bent in gesprek en u hoort
een herhaalde biep

uw tweede correspondent
in wacht plaatsen

om weer naar de eerste correspondent
terug te gaan de tweede correspondent 
wordt automatisch in wacht geplaatst

rechtstreeks het nr. van de tweede
correspondent intoetsen

de eerste correspondent
wordt in wacht geplaatstu bent in gesprek

BEHANDELING VAN MEER DAN EEN OPROEP

Tijdens een gesprek is een tweede correspondent in wacht; 
om van de ene naar de andere correspondent te gaan:

U bent in gesprek met een correspondent en een tweede correspondent is in wacht
geplaatst:

Om met drie correspondenten te spreken:             Om de verbinding met al uw 
correspondenten te verbreken:

Om de conferentie te annuleren en naar uw eerste correspondent terug te keren:

Dit repertorium, met ten hoogste 10 nummers, wordt samengesteld met
behulp van de toetsen van het numeriek klavier (van 0 t/m 9).

de huidige waarde wordt weergegeven
(ten hoogste 6 letters per naam)

een nummer kiezen
0 t/m 9

UW TOESTEL AANPASSEN

code van
de functie
"Conferentie"

het tweede gesprek wordt 
in wacht geplaatst

code van
de functie
"Conferentie"

de andere correspondent
wordt in wacht geplaatst

*Voorbeeld: *Een naam invoeren: de tekens van het alfanumerieke klavier 
achtereenvolgens indrukken:

*Gebruik de om van de ene naar de andere letter te gaan.

De oplader wordt aangezet (oplader AC/DC aangesloten op het lichtnet).
Plaats het toestel in de oplader en kijk naar het batterij icoon.

De batterij is onvoldoende opgeladen (minder dan 5 %):

De batterij is ten minste tot 50 % opgeladen:

De batterij is opgeladen:

Plaats het toestel regelmatig terug in de oplader.

De lader zorgt ervoor dat het toestel wordt beschermd en dat de batterij tegelijkertijd 
wordt opgeladen.
Het toestel kan aan- of uitgezet worden.

De lader bevat:
1. een plaats voor het toestel,
2. een snoer voor het lichtnet, via een adapter AC/DC.
Het stopcontact moet zich in de nabijheid van lader bevinden en gemakkelijk 
toegankelijk zijn om de voedingsstroom gemakkelijk aan en uit te kunnen zetten.

De aanwijzingen voor het opladen vindt u op het tekstscherm van de batterij.

het icoon “batterij geladen" wordt weergegeven

en knippert afwisselend tijdens het opladen

het icoon “batterij half geladen" wordt weergegeven

het icoon "batterij zwak" wordt weergegeven.

*
eenmaal drukken voor “A"
twee maal voor “B"
drie maal voor “C"

Om de pro-
grammering
te beëindigen

uw keuze
bevestigen

Het volledige
telefoonnum-
mer ingeven

bevestigende nieuwe
naam invoeren
(naam)*

de huidige
waarde
wissen

Tijdens een gesprek een tweede oproep beantwoorden

Een oproep doorschakelen

Van de ene correspondent naar de andere gaan (ruggespraak)

Tijdens een gesprek een tweede correspondent oproepen

Tegelijkertijd met twee interne en/of externe
correspondenten spreken

Programmering van uw individueel repertorium

Programmering van uw individueel repertorium (vervolg)

De batterij van het toestel laden

De lader



Activeren van de personenzoeker #84
Afleiding bij bezet #792
Afleiding naar personenzoeker #794
Afleiding "niet storen" #793
Afleiding van de groepsoproepen #795
Afleiding "Volg-mij"
(eigen oproepen laten doorsturen) #798
Alle afleidingen wissen #790
Annulering van een automatische oproep #63
Antwoord op een personenzoeker #76
Automatische heroproep bij bezet toestel #63 of ##
Bescherming tegen inluisteren #83
Conferentie #64
Geschreven berichtendienst #67
Heruitzending laatste nummer (redial) #77
Inluisteren #5
Onmiddellijke afleiding van
individuele oproepen #791
Opvang van de algemene bel #73
Opvang van een groepsoproep #72
Opvang van een toesteloproep #71
Overgaan in DTMF mode #61
Parkeren van een oproep /
terugnemen van een geparkeerde oproep #74
Ruggespraak (heen en weer) #3
Selectieve afleiding #800
Terug in de groep komen #797
Vergrendelen / Ontgrendelen
van een toestel #75
Verkorte nummers *000 t/m *999    
Verlaten van een groep #796

Om goed te kunnen werken, moet ieder DECT toestel correct worden 
geregistreerd op ten minste één systeem (registratieprocedure).
Maak uw systeem gereed voor de registratie van uw DDS 4073.

Twee mogelijkheden vanaf "Auth code?"

als er geen systeemcode is:

ls er een systeemcode is:

Succesvolle registratie: 

Registratie mislukt:

Misschien komt het omdat uw systeem niet voor de registratie is gereed gemaakt.
Vraag uw erkende installateur om advies.

en voer dezelfde
handelingen uit

"Registratie
geweigerd" wordt

weergegeven

"Registratie geaccepteerd"
wordt niet 

weergegeven

2 minuten (max.)

uw toestel is gereed om in 
de GAP mode te werken

"Registratie geaccepteerd" 
en de icoon voor radiodekking 

worden weergegeven

toets de code in

"Registratie bezig…" 
wordt weergegeven

"Registratie bezig…" 
wordt weergegeven

Maak de keuze van 
het systeem (1 t/m 3)

" Auth code?"
wordt 

weergegeven

Registr-Sys 1"
wordt 

weergegeven

optie

zet het toestel op "Aan"

Het toestel in het systeem registreren

(

Belgacom DDS 4073

Gebruikershandleiding

Forum 

IS16/48/80/160

0800 22 500
Gratis

3AC 21260 BTAA Ed. 01

Verschillende modellen hoezen zijn leverbaar. Deze hoezen bieden een uitstekende 
bescherming van uw toestel tegen vallen, stof, vloeistoffen… Het wordt vooral aanbevolen 
deze in een industriële omgeving te gebruiken.
Neem contact op met uw installateur voor informatie over de eigenschappen van elk model.

Om uw toestel gemakkelijk in en uit de hoes te halen moet
u de clip-ceintuur verwijderen.

TOEBEHOREN

Impliciete codeDiensten Uw code

Forum IS16/48/80/160 - Tabel van de codes

Hoes


