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1

Belangrijk

Neem de tijd om deze
gebruikershandleiding volledig door te
lezen alvorens de telefoon in gebruik te
nemen. Deze handleiding bevat
belangrijke informatie en aanwijzingen
voor het gebruik van uw telefoon.

1.1
Voeding
• Dit product moet worden gevoed uit
het lichtnet (100 - 240 V AC). Bij een
stroomstoring kan de verbinding
worden verbroken.
• Het lichtnet wordt gezien als
potentieel gevaarlijk. De enige manier
om het toestel uit te schakelen, is
door de stekker uit het stopcontact te
trekken. Zorg ervoor dat het
stopcontact te allen tijde goed
toegankelijk is.
• De spanning op het netwerk is
geclassificeerd als TNV-3
(Telecommunication Network
Voltages) conform de richtlijn
EN 60-950.
Waarschuwing
Om schade of storingen te voorkomen:
• Voorkom dat de laadcontacten of de
batterijen in aanraking komen met
metalen voorwerpen.
• Gebruik uitsluitend batterijen die met
dit product worden meegeleverd of
door Belgacom worden aanbevolen:
dit om explosiegevaar te voorkomen.
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• Gebruik uitsluitend de met dit
product meegeleverde kabels.
• Bij het inschakelen van de handen vrijmodus kan het volume van de
luidspreker plotseling flink hoger
worden: Houd de handset niet te
dicht bij het oor.
• Deze apparatuur kan tijdens
stroomstoringen niet worden gebruikt
voor het bellen naar hulpdiensten.
Zorg ervoor een alternatief
voorhanden te hebben voor
noodgevallen.
• Stel de telefoon niet bloot aan
overmatige hitte van
verwarmingsbronnen of aan direct
invallend zonlicht.
• Laat de handset niet vallen of laat geen
zware voorwerpen op uw telefoon
vallen.
• Gebruik geen schoonmaakmiddelen
die alcohol, ammoniak, benzeen of
schurende stoffen bevatten, omdat
deze het toestel kunnen beschadigen.
• Gebruik dit product niet in
omgevingen waar gevaar bestaat op
explosies.
• Laat dit product niet in contact komen
met kleine metalen deeltjes. Deze
kunnen de geluidsweergavekwaliteit
nadelig beïnvloeden en het product
beschadigen.
• Het gebruik van mobiele telefoons in
de buurt van dit toestel kan storingen
veroorzaken.
• Open uw apparaat niet om het gevaar
van elektrische schokken te
voorkomen.
• Voorkom dat de lader in aanraking
komt met vloeistoffen.
Belangrijk

• Gebruik uitsluitend goedgekeurde
batterijen.
• Informatie m.b.t. oplaadbare
batterijen:
Ni-MH batterij, AAA x 2, 1,2 V,
600 mAh
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde
netvoeding.
• Informatie m.b.t. netvoeding voor
basisstation:
Primair: 100-240 V AC / 0,3 A,
50 / 60 Hz
Secundair: 6 V DC / 0,5 A
JOD-SWR-07340 (JODEN)
of
Primair : 100-240 V AC / 150mA,
50 / 60 Hz
Secundair: 6 V DC / 500mA
S005CV0600050 (TEN PAO)
• Informatie m.b.t. netvoeding voor
laadstation
(alleen bij multi-handset uitvoeringen):
Primair: 100-240 V AC / 0,3 A,
50 / 60 Hz
Secundair: 6 V DC / 0,21 A
JOD-SWR-07341 (JODEN)
of
Primair : 100-240 V AC / 100mA,
50 / 60Hz
Secundair: 6 V DC / 210mA
S002CV0600021 (TEN PAO)
• Explosiegevaar indien batterijen
worden vervangen door een verkeerd
type.
Gooi gebruikte batterijen weg volgens
de geldende milieurichtlijnen.
Omgevingstemperaturen voor gebruik en
opslag:

Belangrijk

• Gebruik het toestel in omgevingen
waarin de omgevingstemperatuur
tussen 0 en 35 °C (32 en 95 °F)
bedraagt.
• Bewaar het toestel in omgevingen
waarin de omgevingstemperatuur
tussen -20 en 70 °C (-4 en 158 °F)
bedraagt.
• De gebruiksduur van de batterijen kan
nadelig worden beïnvloed door lage
temperaturen.

1.2
Toepassing van de GAP-norm
De GAP-norm garandeert dat alle
DECT™ GAP handsets en basisstations
voldoen aan de minimale gebruikerseisen
ongeacht het merk. Uw handset en
basisstation voldoen aan de GAP-norm,
hetgeen betekent dat u minimaal kunt
beschikken over de volgende functies:
handset aanmelden, verbinding maken,
een gesprek aannemen en kiezen. Het is
mogelijk dat de geavanceerde functies
niet beschikbaar zijn als u een andere
handset gebruikt dan het model dat in
deze handleiding wordt beschreven in
combinatie met uw basisstation.
Om de handset van uw telefoon aan te
melden bij een basisstation van een ander
merk dat voldoet aan de GAP-norm,
dient u eerst de procedure in de
betreffende handleiding op te volgen en
dan de procedure zoals vermeld op
bladzijde 33. Om een handset van een
ander merk aan te melden bij het
basisstation van uw telefoon, moet u het
basisstation eerst in aanmeldingsmodus
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zetten en vervolgens de aanwijzing van
de fabrikant van de handset op te volgen.

1.3

Recyclering en
afvalverwijdering
Instructies voor het op verantwoorde wijze
verwijderen van oude producten.
De WEEE-richtlijn (“Waste of Electrical
and Electronic Equipment”, afval uit
elektrische en elektronische apparatuur;
2002/96/EG) werd opgesteld ter
bescherming van de gezondheid van
mensen en van het milieu, door ervoor
te zorgen dat uitgediende producten
worden verwijderd onder gebruikmaking
van de beste technische mogelijkheden
voor hergebruik en recyclering.
Uw product werd ontwikkeld en
gemaakt van hoogwaardige materialen en
componenten die kunnen worden
gerecycleerd en hergebruikt.

2.

Wanneer u een vervangend product
koopt, kunt u uw oud apparaat bij
de speciaalzaak afgeven.
Overeenkomstig de WEEE-richtlijn
is de detailhandel verplicht oude
apparaten terug te nemen.

Verwijderingsinstructies voor batterijen:
Batterijen mogen niet worden
meegegeven met het normale
huisvuil.
Verpakkingsmaterialen:
Belgacom heeft de verpakking
gemarkeerd met standaard symbolen
voor recyclering en correcte
verwijdering van uw afval.
Belgacom levert een financiële
bijdrage ten behoeve van de
nationale inzameling van afval en
recyclering daarvan.
De met dit symbool gemarkeerde
verpakkingsmaterialen kunnen
worden gerecycleerd.

Gooi uw oud product niet bij het
huisvuil.
Stel u op de hoogte van de
plaatselijke inzamelpunten voor
elektrische en elektronische
afvalproducten die zijn
voorzien van dit symbool:
Maak gebruik van één van de onderstaande
verwijderingsmogelijkheden:
1. Lever het complete product in
(inclusief de kabels, stekkers en de
accessoires) bij het bevoegde WEEE
inzamelpunt.
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Belangrijk

2

Uw telefoon

2.1

Wat zit er in de verpakking

Handset

Basisstation

Batterijklep

2 AAA oplaadbare
batterijen

Voedingsadapter

Telefoonsnoer*

Gebruikershandleiding

Belgische stekker

Opmerking
* Het is mogelijk dat de telefoonstekker en het telefoonsnoer apart verpakt zijn. Als
dit het geval is, moet het snoer in de telefoonstekker worden gestoken
voordat de stekker in de telefoon wandcontactdoos wordt aangesloten.

Uw telefoon
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2.2

Overzicht van uw telefoon

A

B

C
D
E
F
G

A Luidspreker
B Display
Zie page 10 voor een overzicht van de
display-icoontjes.
C Toets OK o
In wachtstand: Lang indrukken om te
wisselen tussen handsetnaam en datum/tijd.
In andere standen: Kies de functie die
wordt weergegeven op het scherm. Ook
voor het bevestigen van ingevoerde cijfers/
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leestekens (bijv. bij het instellen van datum
en tijd).
D Back/wis-toets c
Druk op deze toets om een karakter of
cijfer bij het invoeren te wissen. Ingedrukt
houden voor het wissen van alles.
Druk bij het navigeren door de menu's op
deze toets om naar het voorafgaande menu
terug te keren (TERUG wordt
weergegeven).
Als wordt weergegeven, druk dan op
deze toets om naar de karakters/cijfers
rechts van de actuele weergave te gaan.
E Navigatietoetsen n
In stand-by modus: Blader omhoog naar de
Bellijst en omlaag naar het Telefoonboek.
Tijdens een gesprek: Blader naar boven/
beneden om het volume van de luidspreker
te verhogen of te verlagen.
Invoer bewerken: Ga naar het vorige
karakter u of volgende karakter d.
In andere standen: blader omhoog/omlaag
door een menulijst of ga naar het vorige of
volgende item in het Telefoonboek, de
Redial-lijst of de Bellijst.
F Spreek/recall-toets t
Maak een extern gesprek of beantwoord
een inkomend extern of intern gesprek.
Tijdens een gesprek: Activeer de recallfunctie.
In andere standen: Kies het geselecteerde
nummer uit het Telefoonboek, de Rediallijst
of de Bellijst.
G Annuleertoets h
In stand-by modus: Lang indrukken
(5 seconden) om de handset uit te zetten.
Als de handset is uitgeschakeld: Lang
indrukken (1 seconde) om deze weer in te
schakelen.
Uw telefoon

Tijdens een gesprek: Gesprek beëindigen.
In andere standen: Lang indrukken om
terug te keren naar de stand-by modus.
Kort indrukken om naar het voorafgaande
menu te gaan.
H Menutoets m
In stand-by modus: Ga naar het
hoofdmenu.
I
Redial-toets r
Opent de Redial-lijst in stand-by modus.
Druk op deze toets om het laatst gekozen
nummer opnieuw te kiezen.
J
Luidsprekertoets l
In stand-by modus: Schakel de luidspreker
in en bel het nummer. Beantwoord een
inkomend gesprek.
Tijdens een gesprek: Zet de luidspreker aan
of uit.
K Cijfertoetsen
Gebruik deze om nummers te kiezen en
karakters in te voeren.
Druk lang op 1 of 2 om een
directkeuzenummer uit het geheugen te
kiezen.
L */toetsenslot *
In stand-by modus: Lang indrukken om het
toetsenslot te vergrendelen/ontgrendelen.
Kiezen of bewerken: Druk op deze toets
om een “*” in te voegen.
M #/Beltoon AAN/UIT en
pauzetoets #
In stand-by modus: Druk deze toets lang in
om de beltoon aan/uit te zetten.
Kiezen of bewerken: Druk deze toets lang
in om een pauze in te voegen. Druk deze
toets kort in om een “#” (pauze) in te
voegen (op het display verschijnt # als een
).

Uw telefoon

N Mute-toets s
Schakel de microfoon in of uit.
O Gesprek doorverbinden &
intercom-toets i
In stand-by modus: Voer een intern
gesprek.
Tijdens een gesprek: Druk de toets kort in
om het gesprek in de wacht te zetten en
een andere handset op te roepen. Druk de
toets lang in om een conferentiegesprek op
te zetten tussen een externe beller en twee
handsets.
P Microfoon
Q Luidspreker
Waarschuwing
Bij het inschakelen van de handen vrijmodus kan het volume van de luidspreker
plotseling flink hoger worden. Houd de
handset niet te dicht bij het oor.
R Batterijklep

Q

H
I
J

K

R

L
M
N
O
P
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2.3

Display-icoontjes

Geeft aan dat de batterijen
volledig zijn geladen. Dit
icoontje knippert tijdens het
laden of wanneer de batterijen
te leeg zijn.
Wanneer het icoontje niet
meer gevuld is, zijn de batterijen
vrijwel ontladen.
Opmerking
Indien WAARSCHUWING
verschijnt samen met een
knipperend batterij-icoontje, dan
zijn de batterijen die zijn
geplaatst in het toestel van het
verkeerde type.
Vervang de batterijen door
batterijen van het juiste type.
Knippert zodra er een inkomend
gesprek is. Brandt continu
tijdens een gesprek.
Geeft aan dat er een nieuwe
oproep is of dat gemiste
oproepen in de Bellijst staan.
Knippert wanneer oproepen
zijn gemist.
Knippert zodra een nieuw
Phonemail-bericht is
binnengekomen.
Verschijnt zodra toegang tot het
Telefoonboek is verkregen.
Verschijnt als de alarmfunctie is
geactiveerd.
Verschijnt zodra de luidspreker
is geactiveerd.
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Verschijnt zodra het belsignaal is
gedesactiveerd.
Verschijnt zodra het
antwoordapparaat is geactiveerd.
Knippert wanneer berichten op
het antwoordapparaat staan;
knippert snel wanneer het
geheugen van het
antwoordapparaat vol is.
Geeft aan dat de handset is
geregistreerd en binnen het
bereik van het basisstation is. Dit
icoontje knippert als de handset
buiten bereik is of naar een
basisstation aan het zoeken is.
Verschijnt om bevestiging voor
een bewerking te vragen Druk
op de toets direct daaronder
ter bevestiging.
Geeft aan dat er meer opties
beschikbaar zijn in een scrolllijst of dat u het volume kunt
aanpassen.
Verschijnt in de menumodus.
Druk op toets hieronder om
terug te keren naar het
voorafgaande menu of om een
karakter of cijfer te wissen
tijdens het invoeren.
Geeft aan dat er nog meer
cijfers of andere karakters
rechts van de weergave staan.

Uw telefoon

2.4

Overzicht van het basisstation

A

TwistTM 319

B
C
D
E
F
G
H, I

A Paging-toets a
Roept de handset op.
Houd deze ingedrukt om de
aanmeldingsprocedure te starten.
B Luidspreker
C AAN/UIT-toets e
Druk deze kort in om het
antwoordapparaat aan/uit te zetten.
D Volumetoetsen -+
Verhoog of verlaag het luidspreker-volume.
ER zijn 5 volumeniveaus mogelijk tijdens
weergave. Er zijn 5 volumeniveaus plus
UIT mogelijk tijdens stand-by modus of
meeluisteren.
E Wis-toets x
Druk deze toets kort in om het bericht
dat op dat moment wordt weergegeven
te wissen.
Druk deze toets lang in (2 seconden) in
de stand-by modus om alle oude
berichten te wissen. Nieuwe berichten
worden niet gewist.
F Toets “naar vorig” b
Ga naar het vorig bericht door binnen 1
sec. na de start van de weergave van het
huidige bericht op deze toets te drukken.
Uw telefoon

Herhaal het huidige bericht door na 1
sec. na de start van de weergave van het
huidige bericht op deze toets te drukken.
G Toets “naar volgend” f
Ga naar het volgende bericht tijdens
weergave van een bericht.
H Weergave/Stop-toets p
Ingekomen berichten beluisteren (de
berichten worden in volgorde van
binnenkomst weergegeven, van het
eerste tot het laatste). Tussen de
berichten hoort u een korte bieptoon,
terwijl een dubbele bieptoon wordt
weergegeven zodra alle berichten zijn
weergegeven.
Stop de weergave van de berichten.
I
LED-indicatie
Knippert langzaam (1 seconde interval):
Geeft aan dat er nieuwe berichten zijn.
Knippert snel (0,5 seconde interval):
Geeft aan dat het geheugen van het
antwoordapparaat vol is.
Brandt continu: Geeft aan dat het
antwoordapparaat is ingeschakeld.
Uit: Als het antwoordapparaat uit staat.
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3

Beginnen

3.1
Het basisstation aansluiten
1 Plaats het basisstation op een
centrale plaats in de buurt van een
telefoonaansluiting en een
stopcontact.
2 Sluit het telefoonsnoer en het
adaptersnoer aan op de betreffende
connectorbussen aan de achterzijde
van het basisstation.

3

Sluit het andere uiteinde van het
telefoonsnoer en de
voedingsadapter aan op de
betreffende aansluitpunten. .

Waarschuwing
Plaats het basisstation niet in de buurt
van grote metalen voorwerpen zoals
metalen archiefkasten radiatoren of
elektrische apparaten. Dit kan het bereik
en de geluidskwaliteit negatief
beïnvloeden. In gebouwen met dikke
binnen- en buitenmuren is het mogelijk
dat de transmissie van signalen van en
naar het basisstation wordt gehinderd.
Waarschuwing
Het basisstation staat aan zodra de
voedingsadapter is verbonden met de
unit en het stopcontact. De enige manier
om het apparaat uit te schakelen, is door
de voedingsadapter uit het stopcontact
te trekken. Zorg er dan ook voor dat het
stopcontact goed bereikbaar is. De
voedingsadapter en het telefoonsnoer
moeten correct worden aangesloten om
schade aan het basisstation te
voorkomen. Gebruik uitsluitend het
telefoonsnoer dat wordt bijgeleverd.
Anders bestaat de mogelijkheid dat u
geen kiestoon krijgt.

3.2
Uw telefoon installeren
Voordat de handset kan worden
gebruikt, moeten de batterijen zijn
geïnstalleerd en volledig worden geladen.
Waarschuwing
Als de batterijen voor het eerst worden
geplaatst in de handset, zal deze niet
normaal kunnen opstarten omdat de
batterijen nog leeg zijn. Laad de
batterijen op het basisstation voordat
u de handset gaat gebruiken.
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Beginnen

3.2.1 Batterijen plaatsen
Waarschuwing
Gebruik uitsluitend de AAA oplaadbare
batterijen die met het toestel zijn
meegeleverd. Indien alkaline-batterijen
worden gebruikt in plaats van oplaadbare
batterijen, verschijnt
“WAARSCHUWING” op de display
en knippert het batterij-icoontje snel.
1 Schuif het batterijklepje open.

2

Plaats de batterijen zoals
aangegeven in het batterijvakje (let
op polariteit) en breng het
batterijklepje weer aan.

Beginnen

3.2.2 Batterijen opladen
Waarschuwing
De handset moet tenminste 24 uur
worden geladen voordat het toestel voor
het eerst kan worden gebruikt. Als de
batterijen leeg raken, wordt dat gemeld
door de batterijsensor middels een
waarschuwingssignaal; tevens knippert
het batterij-icoontje. Zodra de batterijen
te leeg worden, schakelt de telefoon
automatisch uit kort na waarschuwing;
eventuele actieve functies worden
afgebroken.
1 Plaats de handset in de houder van
het basisstation. U hoort een
bieptoon zodra de telefoon correct
is geplaatst.
2 Het batterij-icoontje
op de
display knippert tijdens het laden.
3 Het batterij-icoontje
gaat
continu branden zodra de handset
volledig is geladen.
Opmerking
De optimale conditie van de batterijen
wordt bereikt na 3 keer volledig opladen
(meer dan 15 uur), telkens gevolgd door
volledige ontlading; hierna bedraagt de
spreektijd ca. 12 uur en de stand-by tijd
ca. 150 uur.
Het bereik van de telefoon binnen
bedraagt ca. 50 m en buiten ca. 300 m.
Als de handset buiten bereik van het
basisstation komt, gaat het antenneicoontje
knipperen.
Tip
Zodra u aan de grens van het bereik
komt, wordt gekraak hoorbaar. Ga dan
dichter in de buurt van het basisstation
staan.
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3.3

Configuratie van uw telefoon
Twist 319
Teneinde uw telefoon gemakkelijker te
kunnen gebruiken, raden wij aan van de
taal te wijzigen (Engels is als standaard
ingesteld).
Druk op m, ga met n naar
PERSONAL SET, druk op o, ga
verder met n tot aan LANGUAGE,
druk op o, ga verder met n tot aan
NEDERLANDS en druk op o om te
bevestigen.
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Beginnen

3.4

Menustructuur

In onderstaande tabel is de menustructuur van uw telefoon weergegeven.
Druk op de menutoets m om een optie te selecteren. Druk op c om terug te
keren naar het voorafgaande menu.
Gebruik navigatietoetsen n om door het menu te gaan.
Menu's
TELEFOONBOEK

NWE INVOER
BELLIJST

VOER NAAM IN
Naar lijst op display

VOER NR. IN

TOETS 1

BEWERK
WISSEN
BEWERK

BEWERK GEGEV
WISSEN
ALLES WISSEN
DIR.GEHEUGEN

TOETS 2

WISSEN
PERS. INSTEL

HANDSET NAAM
MELODIEËN

Naam invoeren:
BELVOLUME

BELTOON UIT
NIVEAU 1
NIVEAU 2
NIVEAU 3
NIVEAU 4
NIVEAU 5

BELTONEN

MELODIE 1
…
MELODIE 10

TOETSTOON

Beginnen

TAAL

Lijst van talen

AUT. OPHANG

AAN (standaard)
UIT

AAN
UIT
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KLOK & ALARM

DATUM/TIJD

Datum invoeren

Tijd invoeren

FORMAAT INST

TIJDSFORMAAT

12-UUR
24-UUR
DD/MM
MM/DD

DATUMFORMAAT

GEAVANC.INST

ALARM

UIT
EENMALIG AAN
ELKE DAG

ALARMMELODIE

MELODIE 1
MELODIE 2
MELODIE 3

PIN WIJZIGEN
AANMELDEN
AFMELDEN
RESETTEN
FLASHTIJD

KORT

1STE BELTOON

LANG
AAN
UIT
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ANTWRD APP.

BELUISTEREN

HERHALEN
VOLGENDE
VORIGE
WISSEN
BEKIJK

ALLES WISSEN
ANTW.AAN/UIT
MELDT. OPN

AAN
UIT
ANTW & OPN.

BELUISTEREN
MELDT. OPN
WISSEN

ALLEEN ANTW.

BELUISTEREN
MELDT. OPN
WISSEN

ANTW. MODUS

ANTW & OPN.
ALLEEN ANTW.

INSTELLINGEN

BELT VERTRA.

3 x BELLEN
4 x BELLEN
5 x BELLEN
6 x BELLEN
7 x BELLEN
8 x BELLEN

AFSTANDBEDI.

SPAARFUNCTIE
ACTIVEREN
UITSCHAKELEN

Beginnen

MEELUISTEREN

AAN
UIT (standaard)

TAAL MELDT.

Lijst van talen
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4

Uw telefoon
gebruiken

4.1

Telefoneren

4.1.1 Voorkiezen
1 Kies een nummer (max. 24 cijfers).
2 Druk op t.
• De verbinding wordt
opgebouwd.

4.1.2 Rechtstreeks bellen
1 Neem de handset en druk op t
(of druk op l om een gesprek op
te bouwen in handenvrij-modus.
2 Kies het nummer.
• De verbinding wordt
opgebouwd.

4.1.3 Bellen vanuit redial-lijst
1 Druk de toets r in stand-by
modus in.
2 Gebruik n om naar een item in de
redial-lijst te stappen.
3 Druk op t.
• De verbinding wordt
opgebouwd.
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4.1.4 Gesprek vanuit Bellijst
Opmerking
U moet geabonneerd zijn op de
Nummerherkenning om het nummer of
de naam van de beller in de Bellijst te
kunnen zien (zie “Bellijst openen” op
bladzijde 25).
1 Druk de toets u in stand-by modus
in.
2 Gebruik n om naar een item in de
Bellijst te stappen.
3 Druk op t.
• De verbinding wordt
opgebouwd.

4.1.5 Bellen vanuit Telefoonboek
1 Druk de toets d in stand-by modus
in.
2 Gebruik n om naar een item in het
Telefoonboek te stappen.
3 Druk op t.
• De verbinding wordt
opgebouwd.
Tip
In plaats van met n naar een item in het
Telefoonboek te stappen, kunt u ook op
de cijfertoets drukken corresponderend
met de eerste letter van de naam die u
zoekt. Door bijvoorbeeld op 2 te
drukken, worden alle items beginnend
met een A getoond. Door nogmaals op
2 te drukken verschijnen alle items
beginnend met een B, enz.

Uw telefoon gebruiken

4.1.6 Bellen vanuit het
Telefoonboek tijdens een
gesprek
U kunt bellen vanuit het Telefoonboek
tijdens een gesprek. Dit is handig om
bijvoorbeeld een doorkiesnummer te
kiezen.
1 Druk hiertoe tijdens het gesprek op
o om naar de lijst met namen in
het Telefoonboek te gaan.
2 Gebruik n om door de lijst met
namen in het Telefoonboek te
stappen.
3 Druk op t om het nummer te
kiezen.

4.1.7 Bellen vanuit Direct Keuzegeheugen
Druk vanuit de stand-by modus lang op
1 of 2 om een directkeuzenummer
uit het geheugen te kiezen.
Opmerking
Zie paragraaf 5.5.6 voor gedetailleerde
informatie m.b.t. het opslaan, bewerken
en wissen van nummers in het
directkeuzegeheugen.

4.1.8 Een kiespauze invoegen
Druk vanuit de stand-by modus lang op
de toets # om een kiespauze toe te
voegen.

Uw telefoon gebruiken

4.2

Telefoneren
Gevaar
Houd bij een inkomend gesprek de
handset niet te dicht bij uw oor, omdat
het hoge volume van de beltoon uw
gehoor kan beschadigen.
Als gebeld wordt, druk dan op t.
• De verbinding wordt opgebouwd.
Opmerking
Inkomende gesprekken hebben voorrang
op andere functies. Als wordt gebeld,
worden andere functies, zoals het
instellen van de handset en navigeren
door het menu, afgebroken.

4.2.1 Handen vrij-beantwoorden
Gevaar
Bij het inschakelen van de handen vrijmodus kan het volume van de
luidspreker plotseling flink hoger worden.
Houd de handset niet te dicht bij het oor.
Als gebeld wordt, druk dan op l.
• De luidspreker van de handset wordt
geactiveerd.

4.2.2 Gesprek in wacht
Wanneer u bent geabonneerd op de
“Gesprek in wacht”-service, hoort u uit
de luidspreker een bieptoontje ter
indicatie dat nog een gesprek
binnenkomt. Het nummer of de naam
van de tweede beller wordt eveneens
weergegeven indien u bent geabonneerd
op Nummerherkenning (CLI). Neem
contact op met Belgacom voor
gedetailleerde informatie over deze
dienst.
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Druk op t en vervolgens op 2 om
het tweede gesprek aan te nemen.
• Het eerste gesprek wordt in de wacht
gezet en u wordt nu verbonden met
het tweede gesprek.
OF
Druk op t en vervolgens op 1 om
het huidige gesprek te beëindigen en het
tweede gesprek te beantwoorden.

4.3
Gesprek beëindigen
Druk op h om een gesprek te
beëindigen.
• De verbinding wordt verbroken.
Tip
Indien automatisch ophangen is
geactiveerd, hoeft u slechts de handset
terug te plaatsen in het basisstation of de
lader na afloop van een gesprek. Deze
functie is standaard ingeschakeld.
Opmerking
De gespreksduur (MM-SS) wordt
gedurende ca. 5 sec. op het display van
de handset weergegeven na beëindiging
van het gesprek.

20

5

Meer uit uw
telefoon halen

5.1
De handset aan/uit-schakelen
Druk op h gedurende tenminste
1 seconde om de handset aan te zetten.
Druk in stand-by modus op h
gedurende tenminste 5 seconden om de
handset uit te schakelen.

5.2
Toetsblokkering aan/uit
Druk op de toets * en houd deze 3
seconden ingedrukt om de
toetsblokkering aan of uit te zetten
vanuit de stand-by modus.

5.3

Invoeren van tekst of
nummers
Als u een tekstveld kiest, kunt u de
letters zoals vermeld op de toetsen
daarin invoeren door een of meerdere
keren op de gewenste toets te drukken.
Ga bijvoorbeeld als volgt te werk om de
naam “PAUL” in te voeren:
1 Druk eenmaal op 7: P
2 Druk eenmaal op 2: PA
3 Druk tweemaal op 8: PAU
4 Druk driemaal op 5: PAUL
In de onderstaande tabel staan de
leestekens vermeld die gebruikt kunnen
worden voor het invoeren van tekst of
nummers:
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Toets
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

Toegewezen karakters
0/+-*\
spatie 1 # < >
ABC2Æ
DEF3
GHI4
JKL5
MNO6Ñ
PQRS7
TUV8
WXYZ9Ø

Opmerking
Op de display wordt # weergegeven als
Tip
Druk op c om het laatst ingevoerde
cijfer of de laatst ingevoerde letter te
wissen of houd de toets lang ingedrukt
om alles te wissen.

5.4
Tijdens een gesprek
Een aantal opties is ook beschikbaar
tijdens een gesprek. De beschikbare
opties zijn:

5.4.1 Instellen volume luidspreker
Druk tijdens het gesprek op n om een
van de standen NIVEAU 1 tot
NIVEAU 5 te kiezen.

5.4.2 Microfoon in- of uitschakelen
Als u de microfoon uitschakelt, kan uw
gesprekspartner u niet meer horen.
1 Druk tijdens het gesprek op s
om de microfoon uit te schakelen.
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.

Druk nogmaals op s om de
microfoon weer in te schakelen.

5.4.3 Luidsprekermodus in- of
uitschakelen
Gevaar
Bij het inschakelen van de handen vrijmodus kan het volume van de
luidspreker plotseling flink hoger worden.
Houd de handset niet te dicht bij het oor.
1 Druk tijdens het gesprek op l
om de luidsprekermodus te
activeren.
2 Druk nogmaals op l om de
luidsprekermodus te desactiveren.

5.5
Uw Telefoonboek gebruiken
U kunt max. 100 telefoonnummers
opslaan in het Telefoonboek. Elk
Telefoonboek-item mag bestaan uit max.
24 cijfers voor het telefoonnummers en
12 karakters voor de naam.

5.5.1 Nummer opslaan in het
Telefoonboek
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar
TELEFOONBOEK en druk op
o; druk op o om naar NWE
INVOER te gaan.
2 VOER NAAM IN verschijnt op de
display.
3 Toets de gewenste naam in (max. 12
karakters); sluit af door op o te
drukken.
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VOER NR. IN verschijnt op de
display.
5 Toets het nummer (max. 24 cijfers)
in en druk op o.
• Een bevestigingssignaal volgt.
Opmerking
Druk op c om het laatst ingevoerde
cijfer of teken te wissen. Of houd de
toets lang ingedrukt om alles te wissen.
Druk langer dan 5 seconden op h om
terug te keren naar de stand-by modus.
Tip
U kunt geen nummers in het
Telefoonboek opslaan als het geheugen
vol is. In dat geval moet u eerder
ingevoerde nummers wissen om ruimte
te maken voor de nieuwe nummers.

5.5.2 Telefoonboek openen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
d en gebruik n om door het
Telefoonboek te stappen.
• De lijst van namen in uw
Telefoonboek wordt in
alfabetische volgorde
weergegeven.
2 Voor gedetailleerde informatie, druk
op o. Druk op c om de
overige cijfers weer te geven als een
item langer is dan 12 cijfers.
Tip
In plaats van met n naar een item in het
Telefoonboek te stappen, kunt u ook op
de cijfertoets drukken corresponderend
met de eerste letter van de naam die u
zoekt. Door bijvoorbeeld op 2 te
drukken, worden alle items beginnend
met een A getoond. Door nogmaals op
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2 te drukken verschijnen alle items
beginnend met een B, etc.

5.5.3 Item in Telefoonboek
wijzigen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar
TELEFOONBOEK en druk op
o; stap met n naar BEWERK
GEGEV en druk op o.
2 Druk op n om naar het te wijzigen
item te stappen.
3 Druk op o om de naam weer te
geven. Bewerk de naam en druk op
o ter bevestiging.
4 Bewerk het nummer en druk op
o ter bevestiging.
• Een bevestigingssignaal volgt.

5.5.4 Item in Telefoonboek wissen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar
TELEFOONBOEK en druk op
o; stap met n naar WISSEN en
druk op o.
2 Druk op n om naar het te wissen
item te stappen; druk vervolgens op
o.
3 WISSEN ? verschijnt op de display.
Druk nogmaals op o om het
wissen te bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt.
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Opmerking
Druk op c om het wissen ongedaan te
maken. Het scherm keert terug naar het
vorige, hogere menu.

aangegeven wanneer er nieuwe PhoneMail
berichten zijn.

5.5.6.1
5.5.5 Wis alle Telefoonboek-items
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar
TELEFOONBOEK en druk op
o.
2 Druk op n om naar ALLES
WISSEN te stappen en druk op
o.
3 WISSEN ? verschijnt op de display.
Druk nogmaals op o om het
wissen te bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt.
Opmerking
Druk op c om het wissen ongedaan te
maken. Het scherm keert terug naar het
vorige, hogere menu.

1

2

3
4
5

5.5.6 PhoneMail
Het Telefoonboek heeft een toets voor
toegang tot het PhoneMail (toets 1).
Door vanuit de stand-by modus een van
deze toetsen lang ingedrukt te houden,
wordt het daaronder opgeslagen
nummer gebeld. Het nummer wordt
weergegeven en de oproep wordt
gestart. Volg de aanwijzingen voor het
luisteren naar, opslaan of verwijderen van
uw berichten.
Opmerking
Als u zich hebt aangemeld voor de
Belgacom service PhoneMail, wordt er op
het scherm van uw Twist 319
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Toevoegen/bewerken
PhoneMail
Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar
TELEFOONBOEK en druk op
o; stap met n naar
DIR.GEHEUGEN en druk op
o.
Druk op n om naar TOETS 1 of
TOETS 2 te stappen en druk op
o.
• Het opgeslagen nummer (indien
beschikbaar) wordt
weergegeven.
Druk op m om naar het Direct
geheugen-menu te gaan.
Druk op o om naar BEWERK
te gaan.
Druk op n om de naam te
selecteren en druk op o ter
bevestiging.

5.5.6.2 Wissen PhoneMail
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar
TELEFOONBOEK en druk op
o; stap met n naar
DIR.GEHEUGEN en druk op
o.
2 Druk op n om naar TOETS 1 of
TOETS 2 te stappen en druk op
o.
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4
5
6

• Het opgeslagen nummer (indien
beschikbaar) wordt
weergegeven.
Druk op m om naar het Direct
geheugen-menu te gaan.
Druk op n om naar WISSEN te
stappen en druk op o.
BEVESTIGEN? verschijnt op de
display.
Druk op o om het wissen te
bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op de display wordt weer het
vorige menu weergegeven.

5.6
Redial-lijst gebruiken
De laatste 10 gebelde nummers worden
opgeslagen in de Redial-lijst. Maximaal 24
cijfers kunnen voor een nummer worden
weergegeven.

5.6.1 Redial-lijst openen
1 Druk op r om naar de redial-lijst
te gaan en druk op n om door de
redial-lijst te stappen.
• Het laatstgebelde nummer staat
bovenaan de lijst. Als het
nummer ook in het
Telefoonboek is opgenomen,
wordt de naam in plaats van het
nummer weergegeven.
Opmerking
Druk op c om terug te keren naar de
stand-by modus.
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5.6.2 Een redial-nummer opslaan
in het Telefoonboek
1 Druk vanuit de stand-by modus op
r, stap met n naar een item te
gaan en druk op o; druk op o
om naar NR OPSLAAN te gaan.
2 VOER NAAM IN verschijnt op de
display.
3 Toets de gewenste naam in (max.
12 karakters) en druk op o.
4 VOER NR. IN verschijnt op de
display, terwijl ook het gekozen
nummer uit de redial-lijst wordt
weergegeven in het nummerveld. U
kunt het nummer nu wijzigen indien
gewenst.
5 Druk op o.
• Een bevestigingssignaal volgt en
het scherm keert terug naar de
Redial-lijst.
Opmerking
Druk op c om het laatst ingevoerde
cijfer of teken te wissen. Of houd de
toets lang ingedrukt om alles te wissen.

5.6.3 Een redial-nummer wissen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
r en druk op n om naar een
item te stappen.
2 Druk op o om de redial-lijst te
bekijken.
3 Druk op n om naar WISSEN te
stappen en druk op o.
4 WISSEN ? verschijnt op het
display. Druk nogmaals op o om
het wissen te bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt.
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Opmerking
Druk op c om het wissen ongedaan te
maken. Het scherm keert terug naar het
vorige, hogere menuniveau.

5.6.4 Wis alle redial-nummers
1 Druk vanuit de stand-by modus op
r en vervolgens op o.
2 Druk op n om naar ALLES
WISSEN te stappen en druk op
o.
3 BEVESTIGEN? verschijnt op het
display. Druk nogmaals op o om
het wissen te bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt.
Opmerking
Druk op c om het wissen ongedaan te
maken. Het scherm keert terug naar het
vorige, hogere menuniveau.

5.7
De Bellijst gebruiken
In de Bellijst worden de laatste 20
externe gesprekken en eventueel
ingekomen PhoneMail-berichten
bewaard. Wanneer u door de
gesprekkenlijst stapt, zal het
-icoontje
knipperen bij nieuwe en onbeantwoorde
gesprekken en continu branden bij
beantwoorde gesprekken. Als u bent
geabonneerd op Nummerherkenning
verschijnt de naam (of het nummer) van
de beller op de display.
Opmerking
Als de beller “nummer niet herkennen”
heeft ingesteld of het netwerk geen
informatie geeft over datum en tijd, dan
wordt de informatie niet in de Bellijst
Meer uit uw telefoon halen

getoond. Als u niet bent geabonneerd
op Nummerherkenning, wordt geen
informatie in de Bellijst getoond.

5.7.1 Bellijst openen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
u en gebruik n om door het
Bellijst te stappen.
• De gesprekken (gemist en
ontvangen) worden in
chronologische volgende
weergegeven, waarbij het meest
recente gesprek bovenaan de lijst
staat.
2 Voor gedetailleerde informatie, druk
op o.
3 BEKIJK wordt weergegeven. Druk
op o.
4 Druk meermaals op o om door
tijd binnenkomst (datum en tijd),
nummer van de beller en naam van
de beller te stappen. Druk op c
op elk gewenst moment om terug
te keren naar de Bellijst.

5.7.2 Item uit Bellijst opslaan in
Telefoonboek
1 Druk vanuit de stand-by modus op
u, stap met n naar een item en
druk op o; gebruik n om NR
OPSLAAN te selecteren en druk
op o.
2 VOER NAAM IN verschijnt op de
display.
3 Toets de gewenste naam in (max. 12
karakters) en druk op o.
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VOER NR. IN verschijnt op het
display, terwijl ook het gekozen
nummer uit de Bellijst wordt
weergegeven in het nummerveld. U
kunt het nummer nu wijzigen indien
gewenst.
5 Druk op o.
• Een bevestigingssignaal volgt en
het scherm keert terug naar de
Bellijst.
Opmerking
Druk op c om het laatst ingevoerde
cijfer of teken te wissen.

5.7.3 Item uit Bellijst wissen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
u, stap met n naar een item en
druk op o; gebruik n om
WISSEN te selecteren en druk op
o.
2 WISSEN ? verschijnt op het
display. Druk nogmaals op o om
het wissen te bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt.
Opmerking
Druk op c om het wissen ongedaan te
maken. Het scherm keert terug naar het
vorige, hogere menuniveau.

5.7.4 Wis alle items uit de Bellijst
1 Druk vanuit de stand-by modus op
u en vervolgens op o.
2 Druk op n om naar ALLES
WISSEN te stappen en druk op
o.
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BEVESTIGEN? verschijnt op het
display. Druk nogmaals op o om
het wissen te bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt.
Opmerking
Druk op c om het wissen ongedaan te
maken. Het scherm keert terug naar het
vorige, hogere menuniveau.

5.8

De Intercom gebruiken
Waarschuwing
Intercom en doorschakelen van een
gesprek is alleen mogelijk als u minimaal
2 handsets bij eenzelfde basisstation
heeft aangemeld. De functie stelt u in
staat om gratis intern te bellen, externe
gesprekken door te schakelen naar een
andere handset en gebruik te maken van
de conferentiefunctie.

5.8.1 Intercom met een andere
handset
Opmerking
Als de handset niet tot de Twist309/319
serie behoort, is deze functie mogelijk
niet beschikbaar.
1 Druk de toets i in stand-by
modus in.
• Als u twee handsets in gebruik
heeft, wordt de andere handset
automatisch opgeroepen.
• Op de display verschijnt INT
2345 *, waarbij de cijfers staan
voor de beschikbare handsets
voor intercom (* = alle
handsets).
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2

3

Als u meer dan 2 handsets heeft
aangemeld op het basisstation, toets
dan het nummer van de op te
roepen handset in ( toets 1 - 5).
Druk om alle handsets tegelijk op te
roepen op *.
Druk op t op de handset die
wordt opgeroepen.
• De intercomverbinding wordt
opgebouwd.

5.8.2 Doorschakelen van een
extern gesprek naar een
andere handset
1 Druk tijdens het gesprek op i
om het externe gesprek in de wacht
te zetten (de beller hoort u nu niet
meer).
2 Toets het nummer van de handset in
(toets 1 - 5) waar u het externe
gesprek naar wilt doorschakelen.
3 Druk op t van de opgeroepen
handset om een intern gesprek te
beantwoorden, zodat beide interne
bellers kunnen spreken.
• De intercomverbinding wordt
opgebouwd.
4 Druk op h op de eerste handset
om het externe gesprek naar de
tweede handset door te schakelen.
• Het externe gesprek wordt
doorgeschakeld.
Opmerking
Als de gebelde handset niet antwoordt,
druk dan op i om het externe
gesprek terug te nemen.
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5.8.3 Een extern gesprek
beantwoorden tijdens de
intercomfunctie
1 Een geluidssignaal is hoorbaar als
een extern gesprek binnenkomt
tijdens het gebruik van de
intercomfunctie.
2 Druk op t om het externe
gesprek te beantwoorden of de
intercomfunctie te beëindigen.
• De verbinding wordt opgebouwd.

5.8.4 Makelen tussen een intern en
extern gesprek
Druk gedurende het actuele gesprek op
i om te wisselen tussen intern en
extern gesprek.

5.8.5 Een drieweg-conferentie
opzetten
Met de conferentiefunctie kan een extern
gesprek worden gedeeld met twee
handsets (in intercommodus). De drie
partijen kunnen spreken zonder dat
hiervoor een speciaal abonnement is
vereist.
1 Druk tijdens het gesprek op i
om het externe gesprek in de wacht
te zetten (de beller hoort u nu niet
meer).
2 Toets het nummer van de handset in
(toets 1 - 5) die u wilt
toevoegen aan het conferentiegesprek.
3 Druk op t van de opgeroepen
handset om een intern gesprek te
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beantwoorden, zodat beide interne
bellers kunnen spreken.
• De intercomverbinding wordt
opgebouwd.
Druk op i en houd deze toets 2
seconden ingedrukt op de eerste
handset om een drie-weg
conferentiegesprek op te zetten.
• CONFERENTIE verschijnt op
het display zodra het
conferentiegesprek tot stand is
gebracht.

5.9
Paging
Met de paging-functie kunt u een
zoekgeraakte handset opsporen als deze
binnen bereik is en geladen batterijen
heeft.
1 Druk op a op het basisstation.
• Alle aangemelde handsets
worden gebeld.
2 Druk op een willekeurige toets
zodra de betreffende handset is
gevonden.
Opmerking
Als gedurende 30 seconden geen toets
wordt ingedrukt, gaat de handset
automatisch terug naar de stand-by
modus.
Tip
Druk op a op het basisstation om
paging af te breken.
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5.10 Toestelnummer bellen
Met deze functie kunt u direct een
toestelnummer bellen achter een
telefoonnummer in uw Telefoonboek.
1 Druk op t, wacht op de
oproeptoon en druk op o om het
Telefoonboek te openen.
• De lijst van namen in uw
Telefoonboek wordt in
alfabetische volgorde
weergegeven.
2 Stap met n naar een item en druk
dan op t.
• Het eerste deel van het nummer
wordt gebeld.
3 Toets het toestelnummer in.
• Elk cijfer knippert om aan te
geven dat dit wordt gekozen.

5.11 Klok en alarm instellen
Met deze functie kunt u de datum, tijd en
het alarm instellen op uw telefoon. De
standaardinstelling voor de datum en tijd
is 01/01 en 00:00.

5.11.1 Datum en tijd instellen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar KLOK &
ALARM en druk op o; druk op
o om naar DATUM/TIJD te
gaan.
2 De laatst opgeslagen datum wordt
weergegeven. Geef de actuele
datum (DD/MM) en druk op o te
bevestiging.
3 De laatst opgeslagen tijd wordt
weergegeven. Geef de actuele tijd
Meer uit uw telefoon halen

(UU-MM) en druk op o ter
bevestiging.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
vorige menu weergegeven.
Opmerking
Standaard wordt de tijd in 24-uurs
formaat weergegeven. Als het 12-uurs
formaat wordt gekozen, gebruik dan n
om te wisselen tussen AM en PM. U
hoort een signaal als een verkeerd cijfer
wordt ingevoerd in de datum/tijd-velden.
Uur: 00 tot 23; Minuten: 00 tot 59
Datum: 01 tot 31; Maand: 01 tot 12
Waarschuwing
Als uw telefoon is aangesloten op een
ISDN-lijn via een adapter, wordt de
datum & tijd mogelijk na elk gesprek
bijgesteld. De beschikbaarheid van de
datum & tijd-updating verschilt van
provider tot provider. Voor informatie
over de instelling van datum & tijd in uw
ISDN-systeem kunt u contact opnemen
met Belgacom.

5.11.2 Datum- en tijdformaat
instellen
5.11.2.1 Tijdformaat instellen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar KLOK &
ALARM en druk op o.
2 DATUM/TIJD wordt
weergegeven. Druk op n om naar
FORMAAT INST te stappen en
druk op o.

Meer uit uw telefoon halen

3

4

TIJDSFORMAAT wordt
weergegeven. Druk op o, stap
met n naar 12-UUR of 24-UUR.
Druk op o om uw keuze te
bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
FORMAAT INST-menu
weergegeven.

5.11.2.2 Datumformaat instellen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar KLOK &
ALARM en druk op o.
2 DATUM/TIJD wordt
weergegeven. Druk op n om naar
FORMAAT INST te stappen en
druk op o.
3 TIJDSFORMAAT wordt
weergegeven. Druk op n om naar
DATUMFORMAAT te stappen
en druk op o.
4 Gebruik n om DD/MM of MM/
DD te selecteren en druk op o
om de keuze te bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
FORMAAT INST-menu
weergegeven.

5.11.3 Alarm instellen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, gebruik n om naar KLOK &
ALARM te stappen en bevestig dit
met o; stap vervolgens met n
naar ALARM en druk op o.
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Gebruik n om naar UIT,
EENMALIG AAN of ELKE DAG
te stappen en druk op o.
3 Als u EENMALIG AAN of ELKE
DAG kiest, toets dan de tijd (UUMM) voor het alarm in en druk op
o ter bevestiging.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
vorige menu weergegeven.
Opmerking
Een alarmsignaal is hoorbaar gedurende
1 minuut zodra de ingestelde alarmtijd is
bereikt. Druk op een willekeurige toets
op de handset om de alarmtoon te
onderdrukken.
2

5.11.4 Alarmtoon instellen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar KLOK &
ALARM en druk op o; stap met
n naar ALARMMELODIE en
druk op o.
2 Gebruik n om naar MELODIE 1,
MELODIE 2 of MELODIE 3 te
stappen en druk op o ter
bevestiging.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
vorige menu weergegeven.

6

Persoonlijke
instellingen

6.1
De handsetnaam wijzigen
U kunt de handset een naam geven; deze
wordt in stand-by modus weergegeven
op het display. De standaardnaam van uw
handset is BELGACOM.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar PERS.
INSTEL en druk op o; stap
vervolgens met o naar
HANDSET NAAM.
2 De handsetnaam wordt
weergegeven. Druk op c om de
karakters een voor een te wissen.
Of houd de toets lang ingedrukt om
alles te wissen.
3 Geef de nieuwe naam (max.
10 karakters) en druk op o
ter bevestiging.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
vorige menu weergegeven.
6.2

Handsetmelodieën

6.2.1 Belsignaalvolume instellen
Gevaar
Houd bij een inkomend gesprek de
handset niet te dicht bij uw oor, omdat
het hoge volume van de beltoon uw
gehoor kan beschadigen.
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Het belsignaalvolume heeft 6 standen
(Stand 1 tot Stand 5 en BELTOON
UIT). De standaardinstelling is 3.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar PERS.
INSTEL en druk op o ter
bevestiging. Stap met n naar
MELODIEËN en druk op o;
druk nogmaals op o om het
BELVOLUME in te stellen.
2 Druk op n om het gewenste
volume te selecteren en druk op
o ter bevestiging.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
vorige menu weergegeven.
Opmerking
Als BELTOON UIT is geactiveerd,
verschijnt het icoontje
op het scherm.

6.2.2 De beltoonmelodie instellen
Er zijn 10 beltoonmelodieën beschikbaar
op uw handset.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar PERS.
INSTEL en druk op o.
2 Gebruik n om naar
MELODIEËN te stappen en druk
op o; gebruik vervolgens n om
naar BELTONEN te stappen en
druk op o.
3 Gebruik n om naar de gewenste
melodie te stappen en deze weer te
geven.
4 Druk op o om de
beltoonmelodie te bevestigen.

Persoonlijke instellingen

• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
vorige menu weergegeven.

6.2.3 Toetstoon activeren/
desactiveren
Telkens als een toets wordt ingedrukt, is
een enkele toon te horen. U kunt de
toetstoon in- en uitschakelen. Standaard
staat de toetstoon ingeschakeld.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar PERS.
INSTEL en druk op o.
2 Gebruik n om naar
MELODIEËN te stappen en druk
op o; gebruik vervolgens n om
naar TOETSTOON te stappen en
druk op o.
3 Gebruik n om naar AAN of UIT
te stappen en druk op o ter
bevestiging.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
vorige menu weergegeven.

6.3
Displaytaal wijzigen
Uw handset ondersteunt diverse talen.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar PERS.
INSTEL en druk op o; stap met
n naar TAAL en druk op o.
2 Druk op n om de gewenste taal te
selecteren en druk op o ter
bevestiging.
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• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
vorige menu weergegeven.
Tip
Zodra de displaytaal is ingesteld, worden
ook de keuzemenu's op de handset
automatisch weergegeven in de
geselecteerde taal.

6.4

Automatisch ophangen
desactiveren/activeren
Als automatisch ophangen op AAN is
gezet, wordt de verbinding automatisch
verbroken zodra de telefoon in de
houder wordt geplaatst.
Als automatisch ophangen is ingesteld op
UIT en de handset wordt tijdens een
gesprek in de houder geplaatst, dan
wordt automatisch de handen vrij-modus
geselecteerd. Op deze wijze kan de
handset worden opgeladen tijdens
gesprekken.
De standaardinstelling voor automatisch
ophangen is AAN.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar PERS.
INSTEL en druk op o.
2 Druk op n om naar AUT.
OPHANG te stappen en druk op
o. De actuele instelling wordt
weergegeven.
3 Gebruik n om naar AAN of UIT
te stappen en druk op o ter
bevestiging.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
AUT. OPHANG-menu
weergegeven.
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7

Geavanceerde
instellingen

7.1
PIN-code wijzigen
De PIN-code is vereist bij het aan- en
afmelden van handsets. De PIN-code
staat standaard ingesteld op 0000. De
max. lengte van de PIN-code is 4 cijfers.
De PIN wordt tevens gebruikt voor
beveiliging van de instellingen van uw
handset. Uw handset geeft aan wanneer
het gebruik van de PIN vereist is.
Opmerking
De PIN-code is standaard ingesteld op
0000. Als u deze PIN-code wijzigt,
bewaar dan de nieuwe code op een
veilige, gemakkelijk toegankelijke plaats.
Verlies de PIN-code niet.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar
GEAVANC. INST en druk op
o; stap vervolgens met o naar
PIN WIJZIGEN.
2 Toets de huidige PIN-code in zodra
daarom wordt gevraagd en druk op
o ter bevestiging.
• De ingevoerde PIN-code wordt
weergegeven als sterretjes (*) op
het display.
3 Toets de nieuwe PIN-code in en
druk op o ter bevestiging. Er
volgt een bevestigingstoon terwijl
op het display korte tijd de tekst
OPGESLAGEN verschijnt; hierna
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verschijnt weer het stand byscherm.
Tip
Als u uw PIN-code vergeten bent, moet
de telefoon worden teruggezet naar de
fabrieksinstellingen. Zie paragraaf 7.5,
“Telefoon resetten”, voor gedetailleerde
informatie.

7.2
Aanmelden
Als u een extra handset wilt aanmelden
of per ongeluk de handset van uw
telefoon heeft afgemeld en deze opnieuw
wilt aanmelden, volg dan de procedure
zoals hieronder beschreven. Dit is de
procedure voor het aanmelden van
handsets van een van de modellen zoals
beschreven in deze handleiding. De
procedures kunnen verschillen per type
handset. Zie in dat geval de aanwijzingen
van de betreffende fabrikant. Extra
handsets moeten bij het basisstation
aangemeld worden voordat ze kunnen
worden gebruikt. Er kunnen maximaal 5
handsets worden aangemeld bij een
basisstation.
De PIN-code is vereist voor het aan- of
afmelden van handsets.
Opmerking
De standaardinstelling van de PIN-code is
0000.
1 Druk op het basisstation de atoets in en houd deze ca. 3 seconden
ingedrukt. Een biep geeft aan dat het
basisstation gereed is voor aanmelden.
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Opmerking
Als binnen 90 seconden geen toetsen
meer worden ingedrukt op de handset,
wordt de aanmeldingsprocedure
afgebroken. Als dit gebeurt, herhaal dan
stap 1.
2 Druk op de handset op m, stap
met n naar GEAVANC. INST en
druk op o; stap met n naar
AANMELDEN en druk op o.
3 Toets de PIN-code in zodra daarom
wordt gevraagd en druk op o ter
bevestiging.
Opmerking
De standaardinstelling van de PIN-code is
0000.
4 ZOEKEN verschijnt op het display.
• Als het aanmelden correct is
verlopen, wordt een
bevestigingstoon gegeven; de
handsets worden automatisch
genummerd door het
basisstation (nummers 1 t/m 5).

7.3
Afmelden
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar
GEAVANC. INST en druk op
o; stap met n naar
AFMELDEN en druk op o.
2 Toets de PIN-code in zodra daarom
wordt gevraagd en druk op o ter
bevestiging.
Opmerking
De standaardinstelling van de PIN-code is
0000.
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Druk op n om de handset af te
melden en druk op o ter
bevestiging.
• Als het afmelden correct is
verlopen, wordt een
bevestigingstoon gegeven en
verschijnt AFGEMELD op het
display.
Opmerking
Als binnen 15 seconden geen toetsen
meer worden ingedrukt op de handset,
wordt de afmeldingsprocedure
afgebroken en keert de handset terug
naar de stand-by modus.
Een aangemelde handset van een ander
model dan beschreven in deze
handleiding kan uitsluitend worden
afgemeld met een handset zoals
beschreven in deze handleiding.
3

7.4
Telefoon resetten
Met deze functie kunt u uw telefoon
terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
Waarschuwing
Bij het resetten van de telefoon worden
alle persoonlijke instellingen, de bellijst
en de voorkiesnummers gewist en wordt
het toestel teruggezet naar de
fabrieksinstellingen. Uw telefoonboek en
uw nog niet beluisterde berichten op het
antwoordapparaat blijven echter
ongewijzigd na een reset.
Opmerking
Uw telefoon moet waarschijnlijk
opnieuw worden ingesteld.
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2
3

Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar
GEAVANC. INST en druk op
o; stap met n naar
RESETTEN en druk op o.
BEVESTIGEN? verschijnt op de
display.
Druk nogmaals op o om het
resetten te bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt.
• Het toestel wordt teruggezet
naar de fabrieksinstellingen (zie
“Standaardinstellingen” op
bladzijde 35).

7.5
Flash-tijd wijzigen
De standaardwaarde voor de flash-tijd
die is ingesteld in de handset is aangepast
aan het Belgacom netwerk en hoeft dan
ook normaliter niet te worden gewijzigd.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar
GEAVANC. INST en druk op
o.
2 Druk op n om naar FLASHTIJD
te stappen en druk op o.
3 Gebruik n om naar KORT of
LANG te stappen en druk op o
ter bevestiging.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
vorige menu weergegeven.
Opmerking
De geschiktheid van uw telefoon kan niet
worden gegarandeerd voor alle
binnenhuis telefooncentrales (PABX).
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7.6

Eerste beltoondetectie
instellen
Via eerste beltoondetectie kan de
telefoon gaan rinkelen zodra het eerste
belsignaal binnenkomt. Geadviseerd
wordt om eerste beltoondetectie UIT te
kiezen indien u zich abonneert op
Nummerherkenning. Indien u zich niet
abonneert op Nummerherkenning,
wordt geadviseerd eerste
beltoondetectie AAN in te stellen (zie
paragraaf 6.2.2).
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar
GEAVANC. INST en druk op
o ter bevestiging.
2 Druk op n om naar 1STE
BELTOON te stappen en druk op
o.
3 Druk op n om AAN of UIT te
kiezen en druk op o ter
bevestiging.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
vorige, hogere menu
weergegeven.

Parameter
Handsetnaam
Tijd/datum
Alarm
Alarmtoon
PIN-code
Eerste beltoon
Telefoonboekgeheugen

Standaardwaarde
BELGACOM
00:00; 01-01
UIT
MAPLE LEAF
0000
AAN
HET TELEFOONBOEK
BLIJFT ONGEWIJZIGD
BIJ EEN RESET
GEWIST

Redialgeheugen
Bellijst
GEWIST
Voor telefoon met geïntegreerd
antwoordapparaat
Modus
ANTW. EN OPN.
MODUS
Aantal
5
beltonen
Meldtekst
VOORGEPROGR.
MELDTEKST
Beantwoorden AAN
AAN/UIT
Beluisteren
UIT
Toegang op
UIT
afstand

7.7
Standaardinstellingen
Parameter
Standaardwaarde
BelsignaalNIVEAU 3
volume
BeltoonMELODIE 1
melodie
LuidsprekerMedium (VOLUME 3)
volume
Toetstoon
AAN
Automatisch
AAN
ophangen
Geavanceerde instellingen
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8

Antwoordapparaat

Uw telefoon beschikt over een
antwoordapparaat dat, indien
ingeschakeld, berichten opneemt als u
afwezig bent. Het antwoordapparaat kan
maximaal 59 berichten opnemen. De
max. opnametijd is 3 minuten per bericht
of 15 minuten in totaal. De max. lengte
van een meldtekst bedraagt 1 minuut. U
kunt de bedieningstoetsen op het
basisstation gebruiken voor de
basisfuncties van het antwoordapparaat,
zoals paging, afluisteren van berichten,
wissen van berichten en aanpassen van
het volume van het basisstation. Zie
“Overzicht van het basisstation”
(paragraaf 2.4) voor een beschrijving van
de functies van elk van de
bedieningstoetsen op het basisstation.
U kunt ook het antwoordapparaat-menu
gebruiken op de handset om naar de
verschillende functies van het
antwoordapparaat te gaan. Deze
procedures worden hieronder
beschreven. Verder is er een menu via
welke u de verschillende opties van het
antwoordapparaat kunt instellen.
Het antwoordapparaat staat standaard
AAN. Druk op e op het basisstation
om het antwoordapparaat in of uit te
schakelen. U kunt het antwoordapparaat
ook in- en uitschakelen via uw handset
(zie paragraaf 8.3).
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8.1

Berichten beluisteren

8.1.1 Berichten beluisteren via de
handset
Het
-icoontje knippert zodra er
nieuwe berichten zijn. Het eerst
binnengekomen bericht wordt als eerste
weergegeven via de luidspreker. Zodra
alle nieuwe berichten zijn weergegeven,
stopt het antwoordapparaat en knippert
het
-icoontje niet meer.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar ANTWRD
APP. en druk op o.
2 BELUISTEREN wordt
weergegeven. Druk op o om de
weergave van nieuwe berichten te
starten.
• Op de handset verschijnt
NIEUW alsmede het aantal
nieuwe berichten in het formaat
01/04, waarbij 01 het nummer is
van het bericht dat op dat
moment wordt weergegeven en
04 het totaal aantal nieuwe
berichten.
• Als er geen nieuwe berichten
zijn, wordt op het display van de
handset het aantal oude
berichten weergegeven in
hetzelfde formaat (echter:
“NIEUW” wordt nu niet
weergegeven), terwijl de oude
berichten worden weergegeven.
• Als Nummerherkenning
beschikbaar is (afhankelijk van uw
abonnement), druk dan op c
tijdens het afspelen voor het
nummer van de beller, alsmede
Antwoordapparaat

de datum en tijd van
binnenkomst van het bericht.
Beschikbare functies tijdens
weergave
Tijdens weergave zijn de volgende
functies beschikbaar door op o te
drukken. Gebruik n om door de
verschillende functies te stappen. Druk
op o om de functie te kiezen.
HERHALEN Huidig bericht herhalen
VOLGENDE Volgend bericht
beluisteren
VORIGE
Vorig bericht
beluisteren
WISSEN
Bericht dat wordt
weergegeven wissen
BEKIJK
Datum en tijd van
binnenkomst bericht
bekijken

8.2

Alle berichten wissen
Waarschuwing
Gewiste berichten kunnen niet worden
teruggehaald.
Opmerking
Nog niet beluisterde berichten kunnen
niet worden gewist.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar ANTWRD
APP. en druk op o.
2 BELUISTEREN wordt
weergegeven. Druk op n om naar
ALLES WISSEN te stappen en
druk op o.
3 BEVESTIGEN? verschijnt op het
display. Druk nogmaals op o om
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het wissen van alle berichten te
bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
vorige menu weergegeven.

8.3

Antwoordapparaat AAN/UIT
zetten
Ga als volgt te werk om het
antwoordapparaat aan en uit zetten via
de handset.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar ANTWRD
APP. en druk op o.
2 BELUISTEREN wordt
weergegeven. Druk op n om naar
ANTW. AAN/UIT te stappen en
druk op o.
3 De actuele status wordt
weergegeven. Druk op n om naar
AAN of UIT te stappen en druk op
o.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
vorige menu weergegeven.

8.4

Een meldtekst weergeven,
opnemen of wissen
U kunt een eigen meldtekst opnemen die
zal worden weergegeven zodra het
antwoordapparaat een inkomend gesprek
aanneemt.
Opmerking
De max. lengte van een meldtekst is 1
minuut.
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Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar ANTWRD
APP. en druk op o.
BELUISTEREN wordt
weergegeven. Druk op n om naar
MELDT. OPN te stappen en druk
op o.
ANTW & OPN. wordt
weergegeven. Gebruik n om naar
ANTW & OPN. of ALLEEN
ANTW. te stappen en druk op
o.
BELUISTEREN wordt
weergegeven. Gebruik n om
BELUISTEREN, MELDT. OPN
of WISSEN te selecteren en druk
op o.
• Als BELUISTEREN wordt
geselecteerd, wordt de actuele
meldtekst weergegeven.
• Als MELDT. OPN wordt
geselecteerd, hoort u een
bieptoon en start de handset
automatisch met de opname van
een bericht.
• Als WISSEN wordt
geselecteerd en reeds een
meldtekst beschikbaar is, dan
verschijnt WISSEN ?. Druk op
o om de persoonlijke
meldtekst te wissen en deze te
vervangen door een van de
standaardmeldteksten
(als geen eerder opgenomen
meldtekst beschikbaar is, wordt
een foutsignaal gegeven en gaat
de handset terug naar de vorige
stap).

8.5
Antwoordmodus instellen
Er zijn 2 antwoordmodi beschikbaar:
Alleen beantwoorden en Beantw.&Opn.
Standaard staat het apparaat op
Beantwoorden & Opnemen, waarbij de
beller in de gelegenheid wordt gesteld
een bericht achter te laten op het
antwoordapparaat. Dit kan worden
gewijzigd naar Alleen beantwoorden,
waarbij de beller geen bericht achter kan
laten op het antwoordapparaat.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar ANTWRD
APP. en druk op o.
2 BELUISTEREN wordt
weergegeven. Druk op n om naar
ANTW. MODUS te stappen en
druk op o.
3 De actuele status wordt
weergegeven. Gebruik n om naar
ANTW & OPN. of ALLEEN
ANTW. te stappen en druk op n.
• De antwoordmodus is ingesteld.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
vorige menu weergegeven.
Opmerking
Afhankelijk van de gekozen
antwoordmodus wordt de betreffende
meldtekst eenmaal weergegeven zodra
het apparaat een inkomend gesprek
beantwoordt.
Tip
U kunt het antwoordapparaat instellen
op het weergeven van een eigen
meldtekst. Zie “Een meldtekst
weergeven, opnemen of wissen”
hierboven.
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8.6

Instellingen antwoordapparaat

8.6.1 Aantal beltonen
Dit is het aantal beltonen dat te horen is
voordat het antwoordapparaat inschakelt
en de meldtekst weergeeft. U kunt het
antwoordapparaat instellen om uw
meldtekst na 3 tot 8 beltonen weer te
geven; ook kunt u kiezen voor de
“SPAARFUNCTIE”-optie. Standaard
staat het apparaat ingesteld op 5
beltonen.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar ANTWRD
APP. en druk op o.
2 BELUISTEREN wordt
weergegeven. Druk op n om naar
INSTELLINGEN te stappen en
druk op o.
3 BELT VERTRA. wordt
weergegeven. Druk op o, gebruik
n om te kiezen tussen 3 tot 8 of
SPAARFUNCTIE.
4 Druk nogmaals op o om het
resetten te bevestigen.
• Een bevestigingssignaal volgt.
Opmerking
Als SPAARFUNCTIE wordt
geselecteerd, hangt het aantal beltonen
waarna wordt opgenomen af van de
actuele bedrijfsstatus van het apparaat.
• Als er nieuwe berichten op het
antwoordapparaat staan, zal worden
opgenomen na 2 beltonen.
• Als er geen nieuwe berichten op het
antwoordapparaat staan, zal worden
opgenomen na 6 beltonen.
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• Dus als u wilt controleren of er
berichten zijn zonder telefoonkosten
te moeten betalen, kunt u ophangen
na de 3e beltoon.

8.6.2 Toegang op afstand
U kunt eventuele berichten op uw
antwoordapparaat beluisteren door via
een externe telefoon te bellen en een
toegangscode* in te toetsen. Het
toetsenbord van de telefoon via welke u
belt, functioneert dan op dezelfde manier
als de toetsen op uw antwoordapparaat.
Opmerking
Deze functie is standaard uitgeschakeld.
* De toegangscode (dezelfde als uw PINcode) voorkomt dat onbevoegden
toegang hebben tot uw
antwoordapparaat.

8.6.2.1
1

2

3

4

Toegang op afstand
activeren/desactiveren
Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar ANTWRD
APP. en druk op o.
BELUISTEREN wordt
weergegeven. Druk op n om naar
INSTELLINGEN te stappen en
druk op o.
BELT VERTRA. verschijnt op de
display. Druk op n om naar
AFSTANDBEDI. te stappen en
druk op o.
De actuele status wordt
weergegeven. Druk op n om naar
ACTIVEREN of
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UITSCHAKELEN te stappen en
druk op o.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
vorige menu weergegeven.

8.6.2.2

Antwoordapparaat via
een externe telefoon
bedienen
1 Bel vanaf uw externe telefoon
naar huis.
• Het antwoordapparaat neemt
het gesprek aan en geeft de
meldtekst weer.
2 Druk op de #-toets en toets de
toegangscode in (dezelfde als uw
PIN-code).
• Als uw toegangscode fout is,
hoort u een foutsignaal. Toets de
PIN-code dan nogmaals in. Als de
PIN-code dan nog steeds fout is,
verbreekt het antwoordapparaat
onmiddellijk de verbinding.
• Als de toegangscode correct is,
hoort u een korte
bevestigingstoon.
Opmerking
De bewerking wordt afgebroken als de
PIN-code niet binnen 7 seconden wordt
ingevoerd.
Als het antwoordapparaat uit is, gaat de
telefoon naar de externe toegangsmodus
na 10 beltonen. Vervolgens hoort u een
bieptoon, waarna u uw PIN-code moet
intoetsen. Toets de PIN-code in
(standaard 0000) om de externe
toegangsfunctie te activeren. U kunt
vervolgens het antwoordapparaat AAN
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zetten en de opgenomen berichten
beluisteren.
In de onderstaande tabel wordt
weergegeven hoe de verschillende
functies kunnen worden gebruikt via het
toetsenbord van een externe telefoon.
Toets
Actie
1
Ga naar vorig bericht.
2
Geef alle berichten weer
(oud en nieuw) of geef
huidig bericht nogmaals
weer.
3
Ga naar volgend bericht.
6
Bericht dat wordt
weergegeven wissen.
7
Zet het
antwoordapparaat aan.
8
Stop de weergave van
de berichten.
9
Zet het
antwoordapparaat uit.

8.6.3 Gespreksfilter handset
Als het filter van de handset op AAN
staat, kunt u een inkomende boodschap
tijdens opname op uw handset beluisteren
en vervolgens besluiten of u alsnog wilt
opnemen. Druk op t om het gesprek
aan te nemen.
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar ANTWRD
APP. en druk op o.
2 BELUISTEREN wordt
weergegeven. Druk op n om naar
INSTELLINGEN te stappen en
druk op o.
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3

4

BELT VERTRA. wordt
weergegeven. Druk op n om naar
MEELUISTEREN te stappen en
druk op o ter bevestiging.
De actuele status wordt
weergegeven. Druk op n om naar
AAN of UIT te stappen en druk op
o.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
vorige menu weergegeven.

8.6.4 Taal meldtekst instellen
1 Druk vanuit de stand-by modus op
m, stap met n naar ANTWRD
APP. en druk op o.
2 BELUISTEREN wordt
weergegeven. Druk op n om naar
INSTELLINGEN te stappen en
druk op o.
3 BELT VERTRA. wordt
weergegeven. Druk op n om naar
TAAL MELDT. te stappen en druk
op o.
4 De actuele status wordt
weergegeven. Druk op n om de
gewenste taal te selecteren; druk
vervolgens op o.
• Een bevestigingssignaal volgt en
op het display wordt weer het
vorige menu weergegeven.

Technische gegevens

9

Technische
gegevens

Display
• Progressive LCD backlight
• De LCD-verlichting blijft na gebruik,
zoals een inkomend gesprek, het
indrukken van toetsen of het
opnemen van de handset van het
basisstation, nog 8 seconden branden.
• De kleur van de LCD-verlichting is
amber.
Algemene specificaties telefoon
• Bellernaam & nummeridentificatie
• 5 standaard + 5 polyfone
belmelodieën
Telefoonboek, Redial-lijst en Bellijst
• Telefoonboek met 100 namen
• Redial-lijst met 10 nummers
• Bellijst met 20 nummers
Batterijen
• 2× HR AAA NiMh 600 mAh
batterijen
Gewicht en afmetingen
Basisstation:
• 174 g
• 77 mm × 115 mm × 116,5 mm
(H × L × B)
Handset:
• 135,5 g
• 162 mm × 31,5 mm × 48 mm
(H × L × B)

41

Temperatuurbereik
• Tijdens bedrijf: tussen 0 en 35 ºC
(32 tot 95 ºF).
• Bij opslag: tussen -20 en 70 °C
(-4 tot 158 ºF).

• Slecht contact batterij. Verplaats de
handset iets.
• Vuil contact: Reinig de contacten van
de batterijen met een doek voorzien
van een beetje alcohol.

Relatieve luchtvochtigheidsgraad
• Tijdens bedrijf: max. 95% bij 40 °C
• Bij opslag: max. 95% bij 40 °C

Verbinding wordt verbroken tijdens
een gesprek!
• Laad de batterijen op.
• Ga dichter in de buurt van het
basisstation staan.

10 Veelgestelde vragen
In dit hoofdstuk vindt u een lijst met
veelgestelde vragen en de antwoorden
daarop over uw telefoon.

10.1

Aansluiten

De handset kan niet worden
ingeschakeld!
• Laad de batterijen op: Plaats de
handset in het basisstation om deze
op te laden. Na korte tijd zal de
telefoon inschakelen.

De telefoon is “buiten bereik”!
• Ga dichter in de buurt van het
basisstation staan.

10.2

ZOEKEN verschijnt op het display
van de handset en het
icoontje
knippert!
• Ga dichter in de buurt van het
basisstation staan.
• Controleer of het basisstation is
ingeschakeld.
• Reset het toestel en meld de handset
opnieuw aan.

10.3
De handset laadt niet op!
• Controleer de laadcontacten.
icoontje knippert niet tijdens
het laden!
• De batterijen zijn vol: Het is niet
nodig om de batterij op te laden.
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Instellen

Geluid

Handset geeft geen beltoon!
Controleer of BELVOLUME niet is
ingesteld op BELTOON UIT en zorg
ervoor dat het
icoontje niet wordt
weergegeven op het display (zie
“Belsignaalvolume instellen” op
bladzijde 30).
Veelgestelde vragen

De beller hoort mij niet!
De microfoon kan uit staan: Druk tijdens
het gesprek op s.
Er is geen kiestoon!
• Geen stroom. Controleer de
aansluitingen.
• De batterijen zijn leeg: Laad de
batterijen op:
• Ga dichter in de buurt van het
basisstation staan.
• Een verkeerd telefoonsnoer is
gebruikt: Gebruik het meegeleverde
telefoonsnoer.
• Een telefoonstekker is vereist: Verbind
het telefoonsnoer met de
telefoonstekker.
De beller kan mij slecht horen!
• Ga dichter in de buurt van het
basisstation staan.
• Zet het basisstation tenminste één
meter uit de buurt van andere
elektrische apparaten.
Regelmatig storing op mijn radio of
televisie!
• Zet het basisstation zo ver mogelijk
uit de buurt van de elektrische
apparaten.

10.4

Overige storingen

Toetsen werken niet!
• Ontgrendel de toetsen: Houd de
toets * in stand-by modus lang
ingedrukt.

Veelgestelde vragen

De handset wordt warm tijdens een
lang gesprek!
• Dit is normaal. De handset verbruikt
immers energie tijdens een gesprek.
De handset kan niet worden
aangemeld bij het basisstation!
• Het maximale aantal handsets (5) is
bereikt. Om een nieuwe handset aan
te kunnen melden, moet eerst een
andere handset worden afgemeld.
• Verwijder de batterijen uit de handset
en plaats deze weer terug.
• Probeer nogmaals door de netvoeding
van het basisstation los te koppelen en
weer aan te sluiten en vervolgens de
procedure voor het aanmelden van
een handset te volgen (zie
“Aanmelden” op bladzijde 33).
Geen nummerweergave!
• De service is niet geactiveerd:
Controleer uw abonnement met
Belgacom.
Ik kan de instellingen van mijn
PhoneMail niet wijzigen.
• De PhoneMail faciliteit zoals wordt
geleverd door Belgacom wordt
beheerd door de leverancier zelf en
niet via de telefoon. Neem contact op
met Belgacom indien u de instellingen
wilt wijzigen.
Mijn handset schakelt telkens terug
naar de stand-by modus!
• Als gedurende 15 seconden geen
toets wordt ingedrukt, gaat de
handset automatisch terug naar de
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stand-by modus. Deze keert ook
automatisch terug hierheen zodra u
de handset in het basisstation plaatst
(indien automatisch ophangen is
geactiveerd).
Een telefoonnummer laat zich niet
opslaan en GEHEUGEN VOL
verschijnt op de display!
• Wis een nummer om ruimte te maken
in het geheugen en probeer nogmaals
om het nummer op te slaan.

Niet op afstand te bedienen
• Zorg ervoor dat Toegang op afstand
aan staat (zie paragraaf 8.6.2).
• Controleer of u de juiste Toegang op
afstand-code heeft ingevoerd.
• Gebruik een toonkiestoestel.
Opmerking
Als bovenvermelde oplossingen niet
helpen, maak dan zowel de handset als
het basisstation spanningsloos. Wacht
1 minuut en probeer nogmaals.

De PIN-code is fout!
• De standaardinstelling van de PINcode is 0000.
• Als het nummer ooit is veranderd,
reset de handset dan om deze
standaard PIN-code te resetten (zie
“Telefoon resetten” op bladzijde 34).
Het antwoordapparaat neemt geen
gesprekken op.
• Zorg ervoor dat het
antwoordapparaat is aangesloten op
de lichtnetadapter en dat de
betreffende adapter in een
netcontactdoos is gestoken die
spanning voert.
• Controleer indien het
antwoordapparaat uit is of de Alleen
antwoorden-modus is geselecteerd.
• Controleer of het geheugen van het
antwoordapparaat vol is. Indien dit het
geval is, wis dan enkele of alle
berichten.
• Schakel het toestel van de spanning en
schakel deze na ca. 1 minuut weer in.
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Veelgestelde vragen

11 Conformiteitsverklaring
Ondergetekende,
PCE
9, rue Maurice Trintignant
72081 Le Mans Cedex 9
France
Verklaart dat het product TwistTM 319 voldoet aan de BIJLAGE IV van de R&TTERichtlijn 1999/5/EG en met name aan de volgende essentiële eisen:
Artikel 3.1 a :

(bescherming van de gezondheid & veiligheid van de gebruiker)
Veiligheid : EN 60950-1 (2006)

Artikel 3.1 b :

(beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische
compatibiliteit)
EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.6.1
(2005)

Artikel 3.2 :

(efficiënt gebruik van het radiospectrum zonder schadelijke
interferentie te veroorzaken)
Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

De conformiteitsveronderstelling van het apparaat aan de essentiële eisen van de
Richtlijn 1999/5/EG van de Raad wordt gegarandeerd.
Datum : 01/07/2008 Le Mans

Product Quality Manager
Home Communication
Conformiteitsverklaring
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