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Twist 302
Overzicht van de handset
1 Laadniveau van
de batterijen
2 Displaytoetsen
3 Berichtentoets
knippert: nieuwe
1
berichten aanwezig
4 handsfreetoets
5 Navigatietoets (u)
6 Verbindingstoets
7 Telefoonboektoets
(onderkant indrukken)
8 Verbreek- en 
2
aan/uit-toets
9 Belsignaal aan/uit 
3
(lang indrukken 
4
In de ruststand)
5
6
10 Toetsblokkering aan/
7
uit (lang indrukken)
8
11 R-toets
- ruggespraak 
(flash)
- kiespauze
(lang indrukken)
12 Microfoon
9
10
13 "Microfoon uit"-toets

Displaytoetsen op de handset:
Door de toets in te drukken, wordt de
functie opgeroepen die erboven op het
display staat.

V

11.12.
INT

d

11:56
MENU

h

Weergave Betekenis bij indrukken
van de toets
INT
Andere aangemelde handsets bellen
pagina 9.
MENU
Hoofd-/submenu openen
(zie Menu-overzicht
pagina 14).
Een menuniveau terug.
“
Met u naar boven/beneden
U
bladeren of volume instellen.
Cursor met u naar links/
T
rechts verplaatsen.
Per teken naar links wissen.
˜
OK
Menu-functie bevestigen of
invoer opslaan.

¢

¢

11
12
13

Overzicht van het basisstation
Twist 302

Aanmeld-/paging-toets: 
Handsets zoeken (kort indrukken, "paging“
pagina 9)
Handsets aanmelden (lang indrukken
pagina 9).

¢

¢
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Veiligheidsinstructies
Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing. Breng uw kinderen op de hoogte van de
inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke
gevaren van het gebruik van het toestel.

$

Gebruik uitsluitend de meegeleverde
netadapter.

¢

Plaats alleen de aanbevolen, oplaadbare
batterijen(
pagina 11) van hetzelfde type!
Dus geen batterijen van een ander type en geen
niet-oplaadbare batterijen. Dit kan schade aan
het toestel of persoonlijk letsel veroorzaken.
De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.
Hou de handset niet met de achterzijde aan het
oor als het toestel belt. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.
De handset kan bij gehoorapparaten een
onaangename bromtoon veroorzaken.
Plaats het toestel niet in een badkamer of
doucheruimte. De handset en het basisstation
zijn niet spatwaterdicht.
Gebruik het toestel niet in een omgeving waar
explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een
schilderwerkplaats.

ƒ

Draag uw telefoon alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.

Onderhoud
Basisstation, lader en handset afnemen met een
vochtige doek of een antistatische doek. Geen
oplosmiddelen gebruiken.
Gebruik nooit een droge doek. Hierdoor kan een
statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

!

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:
◆ De handset uitschakelen en onmiddellijk het
batterijen verwijderen.
◆ De vloeistof uit de handset laten lopen.
◆ Alle onderdelen droog deppen en de handset
vervolgens ten minste 72 uur met geopend
accuvakje en met de toetsen naar beneden
laten drogen op een droge, warme plek (niet:
in een magnetron of oven, enz.).
◆ De handset pas weer inschakelen als deze
volledig droog is.
Als de handset volledig droog is, kan deze meestal
weer worden gebruikt.

ECO DECT
Met uw Twist 302 levert u een bijdrage aan een
beter milieu.

Lager stroomverbruik
Defecte basisstations niet meer gebruiken of
laten repareren door de Service, aangezien deze
andere draadloze diensten kunnen storen.
Milieu
Voor het produceren van de apparatuur die u
hebt aangekocht, werden natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan
stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de
gezondheid en het milieu.
Om te verhinderen dat deze stoffen in ons
milieu terechtkomen en om tevens verspilling
van de natuurlijke 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.
U kan ons ook altijd contacteren als u meer
informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.

¢

Als de toetsblokkering (
pagina 1) is ingeschakeld,
kunt u ook geen alarmnummers bellen!.

Dankzij een zuinige netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.

Lager zendvermogen
Het zendvermogen van uw toestel wordt automatisch gereduceerd:
Op de handset wordt het zendvermogen afhankelijk van de afstand tot het basisstation gereduceerd. Op het basisstation wordt het zendvermogen tot vrijwel nul gereduceerd als er slechts
één handset aangemeld is en deze in het basisstation staat.
U kunt het zendvermogen van de handset en het
basisstation nog meer reduceren door de Ecomodus/Eco-modus+ te gebruiken (zie Menuoverzicht
pagina 15):
◆ Eco-modus: 80% reductie van het zendvermogen in de standby-stand en tijdens
gesprekken (het bereik van het basisstation
wordt kleiner).
◆ Eco-modus+: 100% uitschakelen van het
zendvermogen in de standby-modus (displaysymbool links boven). U kunt de bereikbaarheid van het basisstation controleren
door de verbindingstoets c lang in te drukken. Als het basisstation bereikbaar is, hoort
u het vrijsignaal.

¢
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De eerste stappen
Inhoud van de verpakking controleren
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

een basisstation Twist 302,
een netadapter,
een handset,
een telefoonsnoer met vijfpolige stekker,
twee oplaadbare batterijen,
een batterijklepje,
een gebruiksaanwijzing.

Als u een uitvoering met meerdere handsets heeft aangeschaft, dan bevat de verpakking voor elke extra handset twee batterijen, een batterijklepje en een lader met netadapter.

Basisstation en lader (indien meegeleverd) opstellen
Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een
temperatuur tussen +5 ° C en +45 ° C.
Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning en zorg voor een stabiele,
niet te gladde ondergrond.

¤

Opmerking
Let op het bereik van het basisstation.
Dit bedraagt buitenshuis tot 300 meter en binnenshuis tot 50 meter. Het bereik is
kleiner als de Eco-modus is ingeschakeld (
pagina 15).

¢

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.
U kunt het basisstation en de lader ook aan de wand monteren.
Let op:
◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en
plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
◆ Zorg ervoor dat de telefoon niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Basisstation aansluiten

¤ Eerst de netadapter 1 aansluiten.
¤ Vervolgens de telefoonstekker 2 aansluiten en de kabels door de geleidingen voeren.

Let op:
◆ De netadapter moet altijd zijn aangesloten omdat het toestel niet werkt
zonder stroom.
◆ Gebruik uitsluitend de meegeleverde
netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer.

2
1

1
1
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Lader (indien meegeleverd) aansluiten
2
1

¤ De platte stekker van de netadapter aansluiten 1.
¤ Netadapter in het stopcontact steken 2.
2

Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling 1 indrukken en de stekker verwijderen 2.

1

Handset in gebruik nemen
Het display is met een folie beschermd. 
U kunt deze folie nu verwijderen!


Batterijen plaatsen en batterijklepje sluiten
Let op
Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen (
pagina 11)! Dus nooit gewone (nietoplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of
productschade tot gevolg kan hebben.

¢

¤ Let op de juiste richting van

de batterijen.
De polen worden in of op het
batterijvakje vermeld.

+ –

¤ Batterijklepje van onderen op de

behuizing schuiven tot het vastklikt.

Als u het batterijklepje weer wilt openen,
bijvoorbeeld om de batterijen te vervangen, steek dan een vinger in de uitsparing en schuif het klepje naar beneden.
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Handset in het basisstation plaatsen en aanmelden

V

Zet op basisst

MENU

Voordat u het toestel kunt gebruiken, dient u de handset bij
het basisstation aan te melden.

¤ Plaats de handset met

het display naar boven
in het basisstation.

V

Aanmelden

V
INT

MENU

De handset wordt automatisch aangemeld. Het aanmelden kan tot
5 minuten duren. 
Neem de handset gedurende deze
tijd niet uit het basisstation.
Na succesvolle aanmelding verschijnt het rustdisplay.
Laadniveau van de batterijen:
– = e V U (leeg tot vol)
– = knippert: batterijen bijna leeg
– e V U knippert: batterijen worden geladen

Als u over een uitvoering met meerdere handsets beschikt, dan herhaalt u de aanmeldprocedure voor elke handset. De handsets krijgen telkens het laagste interne nummer dat
vrij is (1–4). Als er meerdere handsets bij het basisstation zijn aangemeld, wordt het
interne nummer linksboven in het display weergegeven, bijvoorbeeld 2. Als de interne
nummers 1–4 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.
Opmerking

◆ Zodra u op een toets drukt, wordt de automatische aanmelding geannuleerd.
◆ Als de automatische aanmelding niet lukt, moet u de handset handmatig aanmelden (

¢ pagina 9).

◆ De handset mag alleen in een daarvoor bestemd basisstation of lader worden
geplaatst.

Batterijen de eerste keer laden en ontladen.
Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst
volledig worden geladen en ontladen.

8h

¤ Laat de handset hiervoor acht uur ononderbroken in het basisstation
of de lader staan.
¤ Vervolgens de handset uit het basisstation of de lader nemen en pas
weer terugzetten als de batterijen volledig ontladen zijn.
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Let op

◆ Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen en ontladen, kunt u de handset na
elk gesprek weer terugplaatsen in het basisstation of de lader.

◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen
uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.

◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.

◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na
verloop van tijd af.

Keuze van de taal
Teneinde uw telefoon gemakkelijker te kunnen bedienen, raden wij u aan de taal te wijzigen (Engels is als standaard ingesteld).
◆ Druk op de toets MENU, kies Settings met behulp van u, druk op OK
◆ Kies Handset met behulp van u, druk op OK
◆ Language verschijnt op het scherm, druk op OK
◆ Kies de gewenste taal met behulp van u, druk op OK om uw keuze te bevestigen.
◆ Hou de toets a ingedrukt om terug te keren naar de sluimertoestand.
Om de taal later te wijzigen zie de paragraaf "Displaytaal wijzigen",
pagina 10.

¢

Datum en tijd instellen
Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden
geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

¢
¢
¢

¢ ¢

¢

MENU
Instellingen
OK
Datum/tijd
OK
Datum:
~ (dag, maand en jaar in 6 tekens invoeren)
OK
Tijd:
~ (uren en minuten in 4 tekens invoeren)
OK (displaymelding: Opgeslagen)
a (lang indrukken om terug te keren naar de ruststand)

¢
¢
¢

¢

¢

Let op
Tijdens de invoer van datum en tijd kunt u de cursor naar links of rechts verschuiven
door boven of onder op de navigatietoets te drukken.

Display in ruststand
Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het
display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld).

Handset in-/uitschakelen
Verbreektoets a lang indrukken om de handset uit of in te

11.12.
INT

V

11:56
MENU

schakelen.
Als u een uitgeschakelde handset op de basis of de lader
plaatst, wordt deze automatisch ingeschakeld.

Het toestel is nu klaar voor gebruik!
Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen
van problemen ("Vragen en antwoorden",
pagina 12)

¢
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Telefoneren

Microfoon uitschakelen

Extern bellen/gesprek beëindigen

Bij externe gesprekken kunt u de microfoon van de
handset uitschakelen. Uw gesprekspartner kan u
dan niet horen.
Druk tijdens het gesprek op de toets "Microfoon
uit" m om de functie in of uit te schakelen.

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare
telefoonnet.
~ (telefoonnummer invoeren) c.
Het nummer wordt gekozen (u kunt ook eerst de
toets c lang indrukken [kiestoon] en daarna het
nummer invoeren). Tijdens het gesprek opent u
het menu voor het instellen van het volume van de
hoorn met t en stelt u het volume in met u.
Gesprek beëindigen/kiezen annuleren:
Verbreektoets a indrukken.

¢

Oproep beantwoorden
Een inkomende oproep wordt gesignaleerd met
het oproepsignaal en een melding in het display.
Druk op de verbindingstoets c om de oproep te
beantwoorden.
Als de functie Auto aannemn is ingeschakeld (zie
Menu-overzicht
pagina 15), hoeft u de handset alleen uit het basisstation/de lader te nemen.
In de ruststand opent u het menu voor het instellen van het volume van de hoorn met t en stelt u
het volume in met u.

¢

Telefoonnummer van de beller
weergeven
Bij een oproep wordt het nummer van de beller op
het display weergegeven. Als dit nummer in het
telefoonboek is opgeslagen of als u het weergeven
van de naam heeft aangevraagd, wordt de naam
van de beller weergegeven.
Voorwaarden:
1 U heeft bij de netwerkaanbieder het weergeven
van het nummer of de naam aangevraagd.
2 De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder het
meezenden van zijn telefoonnummer niet laten
onderdrukken.
In het display staat ® als u het weergeven
van het nummer niet heeft aangevraagd, Anoniem
als de beller het weergeven van het nummer heeft
uitgeschakeld of Onbekend als de beller het weergeven van het nummer niet heeft aangevraagd.

Handsfree
Inschakelen tijdens kiezen:
Nummer invoeren ~ en handsfree-toets d
indrukken.
Wisselen tussen handmatig en handsfree
telefoneren:
Tijdens een gesprek door het indrukken van de
handsfree-toets d de functie handsfree telefoneren in of uitschakelen.
Tijdens het gesprek met t het menu voor het
instellen van het volume voor handsfree telefoneren openen en het volume instellen met u.

Telefoonboek en lijsten
gebruiken
Telefoonboek
Telefoonboek openen: toets h indrukken.
U kunt tot 80 telefoonnummers (max. 32 cijfers)
met bijbehorende naam (max. 14 tekens) opslaan. 
Letters/tekens invoeren
pagina 11.

¢

Eerste nummer opslaan in het telefoonboek
h ¢ Nieuwe invoer? ¢ OK
¢ ~ (nummer invoeren) ¢ OK
¢ ~ (naam invoeren) ¢ OK
Nummer opslaan in het telefoonboek
h ¢ MENU ¢ Nieuwe invoer ¢ OK
¢ ~ (nummer invoeren) ¢ OK
¢ ~ (naam invoeren) ¢ OK
Telefoonboekvermelding selecteren
Telefoonboek openen met h. U kunt kiezen uit de

volgende opties:
◆ Met u door de vermeldingen bladeren tot de
gewenste naam is geselecteerd.
◆ Het eerste teken van de naam invoeren, eventueel met u naar de vermelding bladeren.

AS19H_Twist 302 / BEL PTT flam / A31008-M2018-E151-1-2M19 / main.fm / 09.01.2013

8
Met telefoonboek kiezen
h ¢ u (vermelding selecteren) ¢ c
Andere functies gebruiken

h ¢ u (vermelding selecteren) ¢ MENU

De volgende functies kunt u selecteren met u:
Nieuwe invoer
Nr. weergeven
Nr. gebruiken

Wijzig invoer
Invoer wissen
Invoer verst.

Lijst wissen
Verstuur lijst
Snelkiestoets

Nieuw telefoonnummer
opslaan.
Telefoonnummer weergeven.
Nummer wijzigen of gegevens
toevoegen. Vervolgens kiezen
of overige functies oproepen
met MENU.
Geselecteerde vermelding 
wijzigen.
Geselecteerde vermelding 
wissen.
Eén vermelding naar een
andere handset sturen
(
pagina 8).
Alle telefoonboekvermeldingen
wissen.
Volledige lijst naar een andere
handset sturen (
pagina 8).
Voor snelkiezen de actuele vermelding programmeren onder
een toets.

¢

¢

Snelkiestoetsen gebruiken
U kunt vermeldingen uit het telefoonboek opslaan
onder de toetsen 0 en 2-9:

h ¢ u (vermelding selecteren) ¢ MENU
¢ Snelkiestoets ¢ OK ¢ ~ (toets indrukken waaronder u de vermelding wilt opslaan)

De betreffende snelkiestoets lang indrukken om
het nummer te kiezen.

Telefoonboek naar een andere handset sturen
Voorwaarden:
◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij
hetzelfde basisstation aangemeld.
◆ De andere handset en het basisstation kunnen
vermeldingen in het telefoonboek versturen en
ontvangen.

h ¢ u (vermelding selecteren) ¢ MENU ¢ Invoer
verst. / Verstuur lijst ¢ OK ¢ ~ (intern nummer van

de ontvangende handset invoeren)

¢ OK

Nummerherhalingslijst
Deze lijst bevat de laatste 10 gekozen telefoonnummers.

Kiezen uit de nummerherhalingslijst
c (kort indrukken) ¢ u (vermelding selecteren)
¢c
Vermeldingen in de nummerherhalingslijst
beheren
c (kort indrukken) ¢ u (vermelding selecteren)

¢ MENU

U kunt de volgende functies selecteren:
Nr. gebruiken

Nr in tel.boek
Invoer wissen
Lijst wissen

Nummer wijzigen of gegevens
toevoegen. Vervolgens kiezen
of overige functies oproepen
met MENU.
Vermelding in het telefoonboek
overnemen.
Geselecteerde vermelding 
wissen.
Alle vermeldingen wissen.

Oproeplijst/antwoordapparaatlijst
(voicemail)
Zodra een nieuwe vermelding in de bellerslijst/
binnenkomt, klinkt een attentietoon en gaat de
berichtentoets knipperen. In het display verschijnt een melding.
Als u toets f indrukt, worden alle lijsten weergegeven. Als er maar één lijst nieuwe berichten
bevat, wordt deze onmiddellijk geopend.

Bellerslijst
Voorwaarde: weergeven van het nummer
(
pagina 7)
Afhankelijk van het ingestelde lijsttype bevat de
bellerslijst (
pagina 15)
◆ beantwoorde oproepen
◆ gemiste oproepen
Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle
nummers van de laatste 25 ontvangen oproepen
of alleen de gemiste oproepen opgeslagen.
De bellerslijst wordt als volgt weergegeven:

¢

¢

Oproepen: 01+02
Aantal nieuwe vermeldingen + aantal oude, gelezen vermeldingen

AS19H_Twist 302 / BEL PTT flam / A31008-M2018-E151-1-2M19 / main.fm / 09.01.2013

9
Bellerslijst openen
f ¢ Oproepen: 01+02 ¢ OK

De oproep die het laatst is binnengekomen, wordt
weergegeven.
Desgewenst met u andere vermelding selecteren.
Andere functies gebruiken

u (vermelding selecteren) ¢ MENU

De volgende functies kunt u selecteren met u:
Invoer wissen

Actuele vermelding wissen.

Vermelding in het telefoonboek
overnemen.
Datum/tijd
Datum en tijd van de oproep
(mits ingesteld) weergeven.
Status
Nwe opr.: nieuwe gemiste oproep
Oude opr: reeds gelezen vermelding. 
Beantw.: oproep is beantwoord.
Naam weergeven Als u het weergeven van de
naam heeft aangevraagd, kunt u
de naam laten weergeven waaronder het nummer bij de
netwerkaanbieder is geregistreerd.
Lijst wissen
Let op! Alle oude en nieuwe
vermeldingen worden gewist.
Nr in tel.boek

Beller terugbellen uit de bellerslijst
f ¢ Oproepen: 01+02 ¢ OK
¢ u (vermelding selecteren) ¢ c

Voicemail instellen voor snelkiezen met
toets 1
U hoeft op de handset alleen toets 1 lang in te
drukken. U wordt dan direct verbonden met de voicemail.
Zie Menu-overzicht
pagina 14.

¢

Handset zoeken (paging)
U kunt uw handset zoeken met behulp van het
basisstation.
◆ Aanmeld/paging-toets op het basisstation
(
pagina 1) kort indrukken.
◆ Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook
de handsets waarvan het belsignaal is uitgeschakeld.
Beëindigen: druk kort op de aanmeld/pagingtoets op het basisstation (
pagina 1) of op de
verbindingstoets c van een handset.

¢

¢

Handsets aanmelden
U kunt in totaal vier handsets aanmelden bij uw
basisstation.
Let op
Elke extra handset moet bij het basisstation worden aangemeld!
Automatisch aanmelden van handsets op de
Twist 302
pagina 5.

¢

Handmatig aanmelden van handsets op de
Twist 302

¢ Instellingen ¢ OK
¢ Handset ¢ OK ¢ HS aanmelden ¢ OK
¢ systeem-PIN van het basisstation (standaardinstelling: 0000) invoeren ¢ OK. 
1. Op de handset: MENU

In het display knippert Aanmelden.

2. Op het basisstation: binnen 60 seconden na
het invoeren van de systeem-PIN de aanmeld-/
paging-toets (
pagina 1) lang (min.
3 seconden) indrukken.
De aanmeldprocedure duurt ongeveer 1 minuut.

¢

Handsets afmelden
De handsets kunnen alleen worden afgemeld door
de standaardinstellingen van het basisstation te
herstellen. Hierdoor worden ook andere instellingen gereset
pagina 10.
Als u alleen handsets van andere GAP-compatibele
apparatuur heeft aangemeld, dan kunt u deze ook
afmelden door de hardware te resetten
pagina 10.

¢

¢

Meerdere handsets gebruiken
Intern bellen
Interne oproepen zijn gratis gesprekken met
andere handsets die bij hetzelfde basisstation zijn
aangemeld.
Om andere handsets te bellen, drukt u op

¢
¢

~ (1... 4, intern nummer van de handset invoeren), de handset wordt gebeld of
◆ INT
sterretje-toets P, alle handsets worden gebeld.
Als een interne deelnemer opneemt, kunt u een
gesprek met hem voeren. Om te beëindigen de
verbreektoets a indrukken.
◆ INT
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Interne ruggespraak/oproep verbinden

Toestel instellen

U telefoneert met een externe deelnemer. Toets
INT indrukken en een of alle handsets bellen. De
externe deelnemer hoort wachtmuziek.
◆ Voordat de interne deelnemer zich meldt,
drukt u op de verbreektoets a; de oproep
wordt doorverbonden naar de deelnemer die
de oproep beantwoordt.
◆ Nadat de interne deelnemer heeft opgenomen, kunt u met hem spreken. De verbreektoets a indrukken; de oproep is doorverbonden of displaytoets ” indrukken; u bent weer
verbonden met de externe gesprekspartner.

Audio-instellingen invoeren, Zie Menu-overzicht
pagina 14.
Hoe u de systeem-PIN van het basisstation instelt,
zie Menu-overzicht
pagina 15.

Bijschakelen in een extern gesprek

MENU

U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan zich bij het gesprek bijschakelen en
aan het gesprek deelnemen (conferentie).
Voorwaarde: de functie Meeluisteren is ingeschakeld.

Standaardinstellingen van de handset
herstellen

Intern inbreken in-/uitschakelen

¢

¢ ¢

MENU
Instellingen
OK
Basisstation
Meeluisteren
OK (‰ = aan)

¢

¢

¢ OK

Intern bijschakelen (conferentie)
U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek.
Verbindingstoets c lang indrukken. U wordt in het
gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners
horen een signaaltoon.
Beëindigen: verbreektoets a indrukken. Alle
gesprekspartners horen een signaaltoon.
Als de eerste interne gesprekspartner op de verbreektoets a drukt, blijft de verbinding tussen de
bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.

Wekker instellen

¢

¢

Displaytaal wijzigen

¢ Instellingen ¢ OK ¢ Handset ¢ OK
¢ OK ¢ taal selecteren ¢ OK 

MENU
Taal

¢

De actuele taalinstelling is gemarkeerd met ‰.

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet
begrijpt:

¢ 4 2 1 (toetsen na elkaar indrukken)

Met u de juiste taal selecteren en OK indrukken.

U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in het
telefoonboek, de bellerslijst en de aanmelding van
de handset bij het basisstation blijven behouden.

¢

¢ ¢ Handset ¢ OK

MENU
Instellingen
OK
Reset handset
OK

¢

¢

Met a het herstellen van de standaardinstellingen
annuleren.

Standaardinstellingen van het
basisstation herstellen
Bij het herstellen van de standaardinstellingen
worden
◆ alle handsets afgemeld
◆ individuele instellingen hersteld
◆ alle lijsten gewist
◆ de systeem-PIN wordt teruggezet op de oorspronkelijke code 0000.
Alleen de datum en tijd blijven behouden.

Wekker in-/uitschakelen

Software resetten

MENU
Wekker
OK (‰ = aan)

MENU
Instellingen
Basis reset
OK

¢ Wektijd instellen ¢ OK

Hardware resetten
Verwijder het netsnoer van het basisstation. Houd
de aanmeld-/paging-toets (
pagina 1) op het
basisstation ingedrukt terwijl u tegelijkertijd het
netsnoer weer op het basisstation aansluit. Laat de
toets na ongeveer 5 seconden weer los.

¢

¢

¢ OK ¢ Activeren

Indien ingeschakeld:

Als de wekker afgaat, kunt u hem voor 24 uur uitschakelen door een willekeurige toets in te drukken. Als de wekker is ingeschakeld, ziet u in het display het wekkersymbool l en de wektijd in plaats
van de datum.

Wektijd instellen
MENU

¢ Wekker ¢ OK ¢ Wektijd ¢ OK

Wektijd in uren en minuten invoeren en OK indrukken.

¢

¢

¢

¢ OK ¢ Basisstation ¢ OK
¢
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Basisstation op privé
telefooncentrale (PABX)
gebruiken

Bijlage
Letters/tekens invoeren

Deze instellingen hoeft u alleen in te voeren als uw
privé telefooncentrale (PABX) hierom vraagt, zie de
gebruiksaanwijzing van de privé telefooncentrale
(PABX).
De cijfers langzaam na elkaar invoeren.

Kiesmethode wijzigen
MENU ¢ 4 I O 1 1 ¢ cijfer voor de ingestelde kiesmethode knippert: 0 = toonkiezen (DTMF);
1 = impulskiezen (DP)
cijfer invoeren
OK.

¢

¢

Flashtijden instellen
MENU ¢ 4 I O 1 2 ¢ cijfer voor de actuele flashtijd knippert: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;
3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms;
7 = 800 ms
cijfer invoeren
OK.

¢

¢

Pauze na lijntoewijzing wijzigen
U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt
ingevoegd tussen het moment dat u de verbindingstoets c indrukt en het moment dat het nummer wordt verstuurd.
MENU
4IO1O
cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: 1 = 1 seconde; 2 = 3 seconden;
3 = 7 seconden
cijfer invoeren
OK.

¢

¢

¢

¢

Pauze na R-toets wijzigen
MENU ¢ 4 I O 1 4 ¢ cijfer voor de actuele pau-

zelengte knippert: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms;
3 = 3200 ms
cijfer invoeren
OK.

¢

¢

Overeenkomstige toets meerdere keren indrukken. 
Sterretje-toets # kort indrukken om te schakelen van de modus "Abc" naar "123", van "123" naar
"abc" en van "abc" naar "Abc".
Standaardtekens
1
2
I
4
5
L
M
N
O
Q

P
#

1x 2x
1)
1
a b
d e
g h
j k
m n
p q
t u
w x
. ,
* /
Abc
-->
123

123
-->
abc

3x
£
c
f
i
l
o
r
v
y
?
(
#

4x
$
2
3
4
5
6
s
8
z
!
)
@

5x
¥
ä
ë
ï

6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x
¤
á à â ã ç
é è ê
í ì î

ö ñ ó ò ô
7 ß
ü ú ù û
9 ÿ ý æ ø
0 + - : ¿
< = > %
\ & §

õ

å
¡

"

’

;

_

1) spatie

Technische gegevens
Aanbevolen batterijen
Technologie:
Type:
Spanning:
Capaciteit:

Nikkel-metaalhydride (NiMH)
AAA (micro, HR03)
1,2V
400 - 800 mAh

Stroomverbruik van het basisstation
Tijdens standby
–handset in basisstation
– handset buiten basisstation
Tijdens het gesprek

ca. 1,3 W
ca. 1,3 W
ca. 1,5 W

Algemene technische gegevens
DECT-standaard
GAP-standaard
Bereik
Stroomvoorziening
basisstation
Omgevingseisen
tijdens gebruik

wordt ondersteund
wordt ondersteund
tot 300 meter buitenshuis, 
tot 50 meter binnenshuis
230 V ~/50 Hz
+5 C tot +45 C; 20% tot
75% relatieve luchtvochtigheid
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Vragen en antwoorden

Verklaring van Conformiteit

In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van
veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen

Dit apparaat is bestemd voor de analoge telefoonlijnen van Belgacom in België.
Bij het ontwerpen ervan werd rekening gehouden
met landspecifieke vereisten.
Wij, Gigaset Communications GmbH, verklaren dat
de Twist 302 voldoet aan alle bepalingen van ons
Full Quality Assurance System, zoals gecertificeerd
door CETECOM ICT Services GmbH overeenkomstig BIJLAGE V van de Europese Richtlijn 1999/5/EC
(R&TTE).
Het vermoeden van conformiteit met de essentiële
vereisten van de Richtlijn 
1999/5/EC wordt verzekerd overeenkomstig
Art. 3.1 a) Veiligheid:
EN 60950 (equivalent aan 73/23/EC)
Art. 3.1 a) EMF/SAR:
1999/519/EC (aanbeveling EU-Raad)
EN 50360
Art. 3.1 a) Akoestische shock:
TBR 10 (Draagbaar deel)
Art. 3.1 b) EMC:
EN 301 489-1 / EN 301 489-6 (equivalent aan 89/
336/EC)
Art. 3.2 Radio:
EN 301 406

Probleem

Oorzaak

Oplossing

Geen display- De handset is niet Verbreektoets; a ca.
ingeschakeld.
5 seconden. indrukweergave.

ken of handset in
basisstation plaatsen.
De batterijen zijn Batterijen laden/verleeg.
vangen.
Geen verbin- De handset
Afstand tussen handding met het bevindt zich bui- set en basisstation
basisstation, ten het bereik van verkleinen.
in het display het basisstation.
knippert
De handset is niet Handset aanmelden
Basisstation. aangemeld.
pagina 9.
Basisstation is niet Controleer de netstekingeschakeld.
ker van de basis
pagina 3.
U hoort geen U gebruikt niet
Gebruik altijd het
belsignaal/
het meegeleverde meegeleverde telekiestoon van telefoonsnoer of foonsnoer. Als u zelf
het vaste tele- u gebruikt een
een snoer aanschaft,
kabel met een
let dan op de juiste
foonnet.
onjuiste stekkerin- stekkerindeling: 
deling.
3-4-indeling van de
telefoonaders.
Foutsignaal
De ingevoerde 
Systeem-PIN terugzetna opvragen systeem-PIN is
ten op de standaardsysteem-PIN. ongeldig.
waarde 0000
pagina 10.
PIN vergeten.
Alle handsets worden afgemeld. Alle
instellingen worden
gereset. Alle lijsten
worden gewist.

¢
¢

¢

Een kopie van de Verklaring van Conformiteit
1999/5/EC is beschikbaar op dit internetadres: 
www.gigaset.com/docs
Senior Approvals Manager
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Garantievoorwaarden
Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door
Belgacom zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op
onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, behoudens andersluidende
contractuele bepalingen. De waarborg begint te
lopen op de datum van de afhaling of de levering
van het toestel.
Mocht u problemen met het toestel ondervinden,
ga dan met het kasticket en het volledige toestel in
zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere
verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt
naar een van onze Teleboetieks of erkende agenten. De adressen van onze Teleboetieks en erkende
agenten zijn vermeld in de informatiebladzijden
van de telefoongidsen.
In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw
toestel gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.
Belgacom alleen bepaalt welke herstellingen en/of
vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van
toepassing op een hersteld of vervangen toestel
verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn
die geldt voor het gekochte toestel, maar mag niet
minder bedragen dan drie maanden.
De waarborg dekt niet:
– alle mogelijke schade die niet 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, accumulatoren, papier, inkt, enz.) en
de levering van reinigingsproducten.

De waarborg geldt niet:
– indien de klant het eindapparaat zelf wijzigt
of herstelt of daarbij gebruik maakt van de
diensten van personen die niet door Belgacom werden gemachtigd;
– of indien hij de fabricagenummers en/of de
merken van het eindapparaat verwijdert of
vervalst.
Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor de onrechtstreekse of onstoffelijke schade die
de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat, zoals meer bepaald
productieverlies, winstderving of verlies van contracten.
De algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten van Belgacom
die voor het publiek toegankelijk zijn of op
www.belgacom.be

Verantwoordelijke uitgever: 
Belgacom NV van publiek recht,
Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel BTW BE
0202.239.951 RPR Brussel
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Menu-overzicht
Uw toestel beschikt over een groot aantal functies.
U heeft toegang tot deze functies via menu’s.
In de ruststand van het toestel selecteert u als
volgt een functie: MENU indrukken (menu openen),
met de toetsen t en v bladeren naar de
gewenste functie en bevestigen met OK.

Terug naar de ruststand: toets a lang indrukken.
In plaats van een functie te selecteren met de toetsen t en v kunt u ook de cijfercombinatie invoeren die in het menu-overzicht voor de functie staat.
Voorbeeld voor het instellen van datum en tijd:
MENU

1

Wekker

1-1 Activeren

Wekker in-/uitschakelen

1-2 Wektijd

Notatie van de invoer: UUMM

2

¢ 4 1 ¢ OK

Geluidsinstell

2-1 Volume handset

2-1-1 Handset

in 3 niveaus instelbaar

2-1-2 Luidspreker

in 5 niveaus instelbaar

2-2 Volume speaker 5 niveaus + "Crescendo" mogelijk
2-3 Ringtone

2-4 Attentiesign
2-5 Batterijsign.

2-3-1 Ext. oproepen

10 melodieën voor externe oproepen

2-3-2 Int. oproepen

10 melodieën voor interne oproepen

2-3-3 Wekker

10 melodieën voor wekker

in-/uitschakelen
2-5-1 Uit
2-5-2 Aan
2-5-3 Tijdens gesp

3

Voicemail

3-1 Toets 1 
(alle toestellen)

3-1-1 Voicemail

Waarschuwingstoon voor
signalering van bijna lege
batterijen:

nooit
altijd
alleen tijdens een gesprek

Toets 1 met voicemail programmeren en nummer van voicemail
invoeren in ruststand de toets 1 lang indrukken om te kiezen). 
Voicemail: voicemail van uw provider; moet apart worden aangevraagd. De voicemaillijst kan weergegeven worden, mits uw netwerkaanbieder deze functie ondersteunt en u de voicemailfunctie
onder toets 1 heeft geprogrammeerd.
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4

Instellingen

4-1 Datum/tijd
4-2 Handset

Datum invoeren (notatie DDMMJJ), dan tijd invoeren (notatie UUMM)
Taal van display instellen

4-2-2 Auto aannemn

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

4-2-3 HS aanmelden

Handset handmatig aanmelden

4-2-4 Reset handset
4-3 Basisstation

¢ pagina 10

4-2-1 Taal

4-3-2 Oproepen

¢ pagina 7
¢ pagina 9
Standaardinstellingen van de handset herstellen ¢ pagina 10
4-3-2-1 Gemiste opr.
¢ pagina 8
4-3-2-2 Alle opr.
¢ pagina 8

4-3-3 Systeem-PIN

Systeem-PIN wijzigen (standaardinstelling: 0000)

4-3-4 Basis reset

Standaardinstellingen herstellen

4-3-5 Extra functies

4-3-5-2 Eco-modus+
4-3-5-3 Eco-modus

4-3-6 Meeluisteren

Functie in-/uitschakelen

¢ pagina 10
¢
Inschakelen/uitschakelen
¢ pagina 2
Inschakelen/uitschakelen
pagina 2

¢ pagina 10
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