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Gebruiksaanwijzing
Comfort-telefoon met grote toetsen in combinatie
met draadloos station

Wij wensen u van harte geluk met de aankoop van uw scalla3 combo-telefoon en hopen dat
u er lang plezier van zult hebben. Gelieve de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen,
om de telefoon correct in bedrijf te kunnen nemen en vertrouwd te raken met alle mogelijkheden van het systeem.

Veiligheidsinstructies
Lees absoluut onderstaande veiligheidsinstructies en het hoofdstuk „Ingebruikname“ om uw
telefoon in gebruik te kunnen nemen en veilig te kunnen gebruiken.
• Let op:
Bij uw telefoon kan een hoog volume ingesteld worden. Volg onderstaande aanwijzingen op om uw gehoor, of het gehoor van personen met een normaal gehoor, in het
specifiek dat van kinderen, te behoeden voor gehoorschade door een te hoog volume:
1. S
 tel een laag volumeniveau in, voordat u de telefoonhoorn aan uw oor houdt.
2. S
 tel het volume tijdens het gebruik in op een voor u aangenaam niveau.
• Zet het apparaat op een slipvaste ondergrond.
• Leg de aansluitkabel op veilige wijze.
• Stel de telefoon niet aan de volgende invloeden bloot:
− warmtebronnen
− directe zoninstraling
− vocht
• Bescherm uw telefoon tegen natheid, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
• Sluit de aansluitkabel alleen op de desbetreffende aansluitbussen aan.
• Sluit alleen toegestaan toebehoren aan.
• Nooit
– de telefoon zelf openen!
– de telefoon aan de aansluitkabels dragen!
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Ingebruikname
Verpakkingsinhoud
Controleer of alle hieronder opgesomde delen aanwezig zijn:
• basistelefoonapparaat
• telefoonhoorn
• hoornsnoer
• telefoonkabel
• handset
• laadstation bij handset
• 3 × 1,2V-accumulator (type „AAA“)
• 2 × 7,5V-netadapter
• inlegplaatje voor fotosnelkiestoetsen (in
de telefoonhoorn)
• gebruiksaanwijzing
• garantiekaart
Mochten er delen ontbreken, gelieve dan
contact op te nemen met uw vakhandelaar
of rechtstreeks met de fabrikant.
De batterijen in het basisapparaat plaatsen (Optioneel)
De telefoon heeft vier 1,5V-batterijen (type
„AAA“) nodig voor de werking van het display.
Ga als volgt te werk om de batterijen te
plaatsen:
1. Verwijder het klepje van het batterijvak op
de onderkant van de telefoon.
2. Plaats nu vier 1,5V-batterijen (type „AAA“)
in het batterijvak. Let daarbij absoluut op
de juiste polariteit van de batterijen!
3. Sluit nu het klepje van het batterijvak.
Opmerking: Voor de achtergrondverlichting
van het display en de speciale functies van
de telefoon moet u de netadapter aansluiten
(zie „Aansluiting van de telefoon“).
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De accumulator in de handset plaatsen
De draadloze telefoon heeft drie 1,2V-accumulator (type „AAA“) nodig voor de werking.
Ga als volgt te werk om de accumulator te
plaatsen:
1. Verwijder het klepje van het batterijvak op
de onderkant van de draadloze telefoon.
2. Plaats nu drie 1,2V-accumulator (type
„AAA“) in het batterijvak. Let daarbij absoluut op de juiste polariteit van de accumulator!
3. Sluit nu het klepje van het batterijvak.
Aansluiting van de telefoon
1. De stekker van het hoornsnoer (spiraalkabel) in de bus aan de linkerkant van het
apparaat en in de telefoonhoorn steken.
2. De kleinere stekker (Western-stekker)
van de telefoonkabel in de bus „TEL-Sym“
steken (achterkant apparaat). De grotere
stekker (TAE-stekker) in de aansluitdoos
van uw telefoonaansluiting steken.
3. Kabel van de grotere netadapter in de
bus DC 7,5 steken. De netadapter in een
230V-netcontactdoos steken.
Aansluiting van het laadstation voor
handsets
1. Kabel van de kleinere netadapter in de
bus DC 7,5V steken. De netadapter in
een 230V-netcontactdoos steken.
Opgelet!
Zet de telefoon niet neer in de buurt van
bv. televisies, beeldschermen, ventilatoren
enz., om het storingsrisico zo klein mogelijk te houden. Zet de telefoon niet direct in
de zon of in de buurt van een warmtebron.
Gebruik alleen de originele telefoonkabel of
een vergelijkbare met internationale standaarden.

Toetsen en hun betekenis basis
Menutoets
- menukeuze rechts
- menukeuze links

	Ruggespraaktoets bv. voor het
/P overdragen van gesprekken bij
aansluiting van de telefoon op
een telefooncentrale
Luidspreker-toets:
– „Handsfree“: leiding in gebruik
nemen, lijn onderbreken
– „ Meeluisteren“ in-/uitschakelen
tijdens een gesprek

Pijltoetsen omhoog/omlaag
Bladeren in het menu
Antwoordapparaat
Afspeel- / stop-toets
Antwoordapparaat
Verder-toets
Antwoordapparaat
Terug-toets
DEL

Antwoordapparaat
Wis-toets

MEMO

Antwoordapparaat
Geheugentoets
Handsetzoek- / verbindingstoets

	Kiesherhaling van het laatste
R nummer/ Invoegen van een pauze bij het kiezen van een nummer

STOP

SOS

Headset-toets
-	telefoongesprek via een aangesloten headset voeren
-	lijn in gebruik nemen of onderbreken
Stop-toets
Stopt de SOS-noodoproep
SOS-toets
SOS-noodoproep activeren
Versterking Aan/ Uit

Fotosnelkiestoetsen
	Snelkiestoetsen om foto's in te
plaatsen
Toetsen en hun betekenis handset
	Hoorn opnemen, activeert de
handsfree-functie tijdens een gesprek.
	Gesprek beëindigen,
handset in- / uitschakelen
M1

M2

Snelkiestoets M1 en M2
Menutoets
- menukeuze rechts
- menukeuze links
INT-toets
Gesprek met andere HS
Kiesherhalingstoets
Omhoog- / CID-toets
Omlaag- / telefoonboek-toets

	Sterretjes-toets, toetsenbordblokkering
	Door langer indrukken van de
sterretjes-toets wordt de toetsenbordblokkering geactiveerd.
Nederlands 9

Bedieningselementen basisstation (BS)

Display

Schuifschakelaar
toonregeling /
volume-instelling

Functietoetsen voor
de menubediening

Inlegplaatje voor fotosnelkiestoetsen
(in de telefoonhoorn)
Keuzetoetsen
Antwoordapparaat

DEL

Handset, zoek- /
verbindingstoets

MEMO

R

STOP

R-toets
Headset-toets

SOS

Weergave „Nieuwe oproep“

Luidspreker
(Handsfree)
Telefoonhoorn
met hoornsnoer
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Functietoetsen

Fotosnelkiestoetsen

Microfoon
(Handsfree)

Melding „Telefoon wordt
gebruikt“

Permanente verlichting Audio-uitgang
van de display aan /
(3,5 mm)
uit-schakelaar

OFF ON

Headset-aansluiting Aansluitbus voor tele(2,5 mm)
foonhoornkabel

DC 7.5V

Aansluitbus voor
SignaalkeuzeAansluitbus
speciaal toebehoren schakelaars
netadapter
zoals trilkussen en/of
Schakelaar voor de instelaanvullende modules
ling van de volume-reset
(ON/OFF) (zie pagina 11)

Knoppen voor de instelling van het rinkelvolume

voor Aansluitbus voor telefoonkabel

Schakelaar om de melding „Nieuwe oproep“
in / uit te schakelen
Nederlands 11

Bedieningselementen handset (HS)

Zaklamp

Visuele bel

Versterking
Luidspreker
Snelkiestoets

M1

M2

Display
Omhoog / Omlaagtoets
Kiesherhalingstoets

Menutoets
INT-toets
Hoorn opnemen

Hoorn neerleggen
HS in-/uitschakelen

Keuzetoetsen
Sterretjes-toets
Toetsenbordblokkering

Hekjes-toets
Zaklamp

Microfoon
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SOS-toets

Luidspreker

Klepje batterijvak

Laadcontacten
Laadcontacten

Volume instellen

Toon instellen
Versterking
instellen
Headset-aansluiting
(2,5 mm)
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Telefoneren met basis (BS)
Bellen
1. Neem de telefoonhoorn op of druk op de
toets
.
2. Voer het telefoonnummer in.
3. Om het telefoongesprek te beëindigen,
legt u de telefoonhoorn erop en drukt u
opnieuw op de toets
.
Oproep aannemen
1. De telefoon rinkelt.
2. Neem de telefoonhoorn op of druk op de
toets
.
3. Om het telefoongesprek te beëindigen,
legt u de telefoonhoorn erop en drukt u
opnieuw op de toets
.
Telefoneren met een aangesloten headset
- bellen
1. Druk op de toets
.
2. Voer het telefoonnummer in.
3. Om het telefoongesprek te beëindigen,
drukt u opnieuw op de toets
.
- oproep aannemen
1. De telefoon rinkelt.
om het gesprek via
2. Druk op de toets
de aangesloten headset te voeren.
3. Om het telefoongesprek te beëindigen,
drukt u opnieuw op de toets
.
Gebruik van de luidspreker van het apparaat bij een gesprek
1. Om de luidspreker van het apparaat in te
schakelen, drukt u op de toets
en
houdt u deze ingedrukt. De luidspreker
van de hoorn blijft daarbij ingeschakeld.

14 Nederlands

2. Leg nu de telefoonhoorn erop, zodat de
luidspreker van het apparaat wordt ingeschakeld.
3. U kunt nu het telefoongesprek via de
luidspreker van het apparaat en de ingebouwde microfoon voortzetten.
4. Om de luidspreker van het apparaat weer
uit te schakelen, drukt u op de toets
.
Opmerking:
Een gesprek wordt beëindigd, als u de toets
indrukt, terwijl de hoorn erop ligt.
Instelling van het volume van de luidspreker van het apparaat
In de handsfree-modus kunt u het volume
van de luidspreker van het apparaat instellen, met behulp van de toetsen
of
, die zich op de linkerkant van de telefoon bevinden.
Kiesherhaling van het laatst gekozen telefoonnummer
1. Neem de telefoonhoorn op.
2. Door te drukken op de toets /P wordt
het laatst gekozen nummer geselecteerd.
Instelling van het telefoonvolume/afstelling van hoge/lage tonen
Het telefoonvolume kan tijdens een telefoongesprek met de op de voorkant van de
telefoon aanwezige „volume“-schuifschakelaar ingesteld worden (zie afbeelding 1,
pagina 11).
Met de toets
kan een extra versterking
ingeschakeld worden. Bij geactiveerde extra
versterking wordt een volume van de telefoonhoorn van max. 40 dB bereikt. Als de
versterking is ingeschakeld, brandt de statusmelding op de telefoon. Door opnieuw
te drukken op de toets
wordt de extra
versterking uitgeschakeld.

Met de tooncontrole (schuifschakelaar op de
voorkant, zie afbeelding 1) kunt u daarnaast
hoge resp. diepe tonen versterken.
Opmerking:
De tooncontrole functioneert alleen bij ingeschakelde versterking.
Afbeelding 1:
Toonregeling/ volume-instelling

Schakelaar voor de instelling van de volume-reset
Op uw telefoon kunt u instellen dat het volume op de basisinstelling wordt teruggezet,
als u de telefoonhoorn neerlegt.
Daardoor kunnen personen die geen versterking nodig hebben, de telefoon gebruiken zonder hun gehoor in gevaar te brengen
met een te hoog volume. Voor dit normaal
bedrijf wordt de schakelaar
op de achterkant van het apparaat in de stand „OFF“
ingesteld.
Als u de telefoon helemaal alleen gebruikt of
u de reset-functie wilt deactiveren, schuif de
op de achterkant van het apschakelaar
paraat dan in de stand „ON“. Het ingestelde
volume wordt nu niet bij het neerleggen van
de telefoonhoorn gereset en uw instellingen
staan bij de volgende binnenkomende oproep meteen ter beschikking.

Gebruik van de telefoon met gehoorapparaten
U kunt uw telefoon met gehoorapparaten gebruiken, die voorzien zijn van een telefoonspoel (T-spoel). Zet daarvoor de keuzeschakelaar op uw gehoorapparaat in de stand „T“
of „HS“. Zorg ervoor dat de telefoonhoorn bij
het telefoneren zo dicht mogelijk tegen uw
gehoorapparaat gehouden wordt.
Uitschakeling beltoon
U kunt op uw telefoon de microfoon tijdens
een gesprek tijdelijk uitschakelen, zodat uw
gesprekspartner u niet meer kan horen.
Tijdens het gesprek verschijnt op het display
„Mute“ op de beeldrand linksonder. Door te
drukken op de linker functietoets wordt de
uitschakeling van de beltoon geactiveerd.
Door opnieuw te drukken, wordt de functie
weer gedeactiveerd.
Vasthouden
U kunt het telefoongesprek vasthouden.
Tijdens het gesprek verschijnt op het display „Vastho.“ op de beeldrand rechtsonder.
Door te drukken op de linker functietoets
wordt het vasthouden geactiveerd. Door
opnieuw te drukken, wordt de functie weer
gedeactiveerd.
Kiespauze invoegen (PABX)
Door te drukken op de toets /P wordt de
kiesprocedure voor een vast ingestelde tijd
onderbroken.
Ruggespraaktoets ( R )
Deze functie is nodig om bepaalde telefoonnet-prestatiekenmerken te activeren.
Door te drukken op de toets R wordt de
telefoonlijn voor een bepaalde tijd onderbroken (100ms/ 120ms/ 300ms/ 600ms) (zie
„Instelling van de herinneringstijd“.
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Fotosnelkiestoetsen basis
Telefoonnummers toekennen aan fotosnelkiestoetsen
De 8 fotosnelkiestoetsen kunnen met willekeurige telefoonnummers (max. 32 cijfers
voor iedere toets) bezet worden. Het nummer bevindt zich daarna ook in het telefoonboek.
1. Voer het gewenste telefoonnummer in.
2. Druk vervolgens een fotosnelkiestoets in
en houd deze zo lang ingedrukt, tot het
nummer op het display verschoven wordt.
Druk op „Opslaan“.
3. Voer hierna de naam in en druk opnieuw
op „Opslaan“.
4. Selecteer nu de gewenste beltoon voor
dit telefoonnummer en druk op „Selecti“.
Hiermee is dit nummer opgeslagen.
Opmerking: Om een opgeslagen nummer
te wijzigen, moet u het nieuwe nummer opslaan om het oude nummer te vervangen.

display verschoven wordt. Druk op „Opslaan“.
2. Voer hierna de naam in en druk opnieuw
op „Opslaan“.
3. Selecteer nu de gewenste beltoon voor
dit telefoonnummer en druk op „Selecti“.
Hiermee is dit nummer opgeslagen.
Fotosnelkiestoetsen
Bij deze toetsen kunt u een kleine foto van
de gewenste gesprekspartner plaatsen.
Daarnaast kunt u, met behulp van de kleurcodering en het inlegplaatje in de telefoonhoorn, aan iedere foto ook een naam toewijzen.
Voorbeeld:
	twee fototoetsen met foto's van de gewenste gesprekspartners

Opgeslagen snelkiesnummer bekijken
Druk op een fotosnelkiestoets om het opgeslagen nummer op het display weer te geven. De hoorn moet daarvoor erop liggen.
Met snelkiestoetsen kiezen
Neem daarvoor de telefoonhoorn op of druk
op de toets
.
Door te drukken op één van de fotosnelkiestoetsen wordt het opgeslagen telefoonnummer gekozen.
Nummer uit de telefoonnummerweergave, uit de kiesherhaling of uit het telefoonboek op een snelkiestoets opslaan
1. Als het gewenste nummer op het display
wordt weergegeven, drukt u op een fotosnelkiestoets en houdt u deze vervolgens
zo lang ingedrukt, tot het nummer op het
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	Benaming van de gesprekspartners op het inlegplaatje in de telefoonhoorn
Tim
Lisa

Volume van het belsignaal instellen
Het volume van de rinkeltoon kan worden
ingesteld met behulp van de twee schakelaars op de rechterkant van de telefoon.

Telefoonboek basis (BS)
Toetsfuncties
Toets			 Letter/ teken
1				_ * 1
2				A B C ( 2
3				D E F ) 3
4				G H I # 4
5				J K L / 5
6				M N O ´ 6
7				P Q R S 7
8				T U V Ü ? 8
9				W X Y Z 9
0				0
#			 (spatie)
*			 (hoofdletter)
Contact in het telefoonboek opslaan
1. Voer het gewenste telefoonnummer met
de keuzetoetsen in.
2. Druk op „Opslaan“.
3. Het nummer verschuift zich op het display
en het is mogelijk, het nummer nogmaals
te bewerken, indien gewenst.
4. Druk op „Opslaan“.
5. Voer hierna de naam in en druk opnieuw
op „Opslaan“.
6. Selecteer nu de gewenste beltoon voor
dit telefoonnummer en druk op „Selecti“.
Hiermee is dit nummer opgeslagen.
Contact uit het telefoonboek bellen
1. Nadat u het telefoonnummer heeft opgeslagen, drukt u op de toets „Tel.boek“ om
het telefoon boek te openen.
2. Met de toetsen
kunt u in het telefoonboek bladeren en het gewenste contact
zoeken.

3. De contacten zijn in alfabetische volgorde. Om de telefoon sneller te kunnen
doorlopen, kunt u met de keuzetoetsen
naar de bijbehorende letter springen, bv.
als u een naam met „T“ zoekt, drukt u
daarvoor op toets 8 om naar de letter T
te gaan.
4. Door de telefoonhoorn op te nemen of te
wordt het condrukken op de toets
tact gebeld.
Contact in het telefoonboek laten uitspreken.
Het is mogelijk om aan ieder contact een
spraakopdracht toe te wijzen. Als u bv. het
contact „Beller1“ heeft, kunt u de naam registreren. De registratie wordt vervolgens
aan het contact toegewezen. Zodra nu „beller1“ belt, spreekt de telefoon de naam van
de beller uit.
Er kunnen max. 30 contacten met steeds
max. 3 seconden registratie toegevoegd
worden.
Hoe de vocale antwoordinrichting geactiveerd wordt, kunt u vinden in het hoofdstuk
„Vocale antwoordinrichting“.
1. Druk op de toets „Tel.boek“ om het telefoonboek te openen.
2. Met de toetsen
kunt u in het telefoonboek bladeren en het gewenste contact
zoeken.
3. Kies nu „Opties“
4. Op het display kiest u met de toetsen
„Spraak registrer“.
5. Door te drukken op „Selecti“ wordt de registratie gestart. Spreek nu luid en duidelijk de gewenste tekst.
6. Met „Afsluit“ beëindigt u de registratie.
U krijgt de registratie meteen nog een
keer te horen.
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Spraakregistratie in het telefoonboek bewerken
Om de spraakregistratie te bewerken, gaat
u als volgt te werk:
1. Druk op de toets „Tel.boek“ om het telefoonboek te openen.
2. Met de toetsen
kunt u in het telefoonboek bladeren en het gewenste contact
zoeken.
3. Kies nu „Opties“
4. Op het display kiest u met de toetsen
de gewenste functie:
	De volgende functies staan tot uw beschikking:
			- registratie afspelen
			- registratie wissen
Contact in het telefoonboek bewerken
Om de contacten te bewerken, gaat u als
volgt te werk:
1. Druk op de toets „Tel.boek“ om het telefoonboek te openen.
2. Met de toetsen
kunt u in het telefoonboek bladeren en het gewenste contact
zoeken.
3. Kies nu „Opties“
4. Op het display kiest u met de toetsen
de gewenste functie:
	De volgende functies staan tot uw beschikking:
			- wijzigen
			- wissen
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Beller-ID basis (BS)
Oproepen bij afwezigheid worden op het
display weergegeven.
Een beller-ID bestaat uit de volgende informatie:
07/12

DO 14:49
Tot. 01 nieuw 01
Tel.Buc.

Menü

Totaal aantal oproepen en
aantal nieuwe oproepen in
de bellersidentificatielijst.

Met de toetsen
lijst.

komt u in de beller-ID-

07/12

Naam

Optione

123456789
1 van 1
Zurück

Telefoonnummer, naam
(Indien opgeslagen in het Tel.
boek) en het aantal oproepen
worden weergegeven.
Telefoonnummers uit de beller-ID-lijst in
het telefoonboek opslaan
Om de nummers op te slaan, gaat u als
volgt te werk:
1. Met de toetsen
komt u in de bellerID-lijst.
2. Met de toetsen
kunt u in de lijst het
nummer zoeken dat moet worden opgeslagen.
3. Druk op „Opties“ en kies „Opslaan“.
4. Het nummer verschuift zich op het display
en het is mogelijk, het nummer nogmaals
te bewerken, indien gewenst.
5. Druk op „Opslaan“.
6. Voer hierna de naam in en druk opnieuw
op „Opslaan“.

7. Selecteer nu de gewenste beltoon voor
dit telefoonnummer en druk op „Selecti“.
Hiermee is dit nummer opgeslagen.

Beeldschermweergave
instellen

Een oproep uit de beller-ID-lijst wissen
1. Met de toetsen
komt u in de bellerID-lijst.
2. Met de toetsen
kunt u in de lijst het
nummer zoeken dat moet worden gewist.
3. Druk op „Optie“ en kies „Wissen“. Hiermee zijn de ingevoerde gegevens gewist.

Weergavetaal instellen
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „Display instell“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „Taal instell“ en bevestig met „Selecti“.
4. Kies met
de gewenste taal en met
„Selecti“ wordt de taal ingesteld.

Alle oproepen uit de beller-ID-lijst wissen
1. Met de toetsen
komt u in de bellerID-lijst.
2. Met de toetsen
kunt u in de lijst het
nummer zoeken dat moet worden opgeslagen.
3. Druk op „Opties“ en kies „Alles wissen“.
Hiermee zijn alle ingevoerde gegevens
gewist.
Oproepen bij afwezigheid laten weergeven
De mogelijkheid bestaat om oproepen bij
afwezigheid met een rood knipperend briefsymbool te laten weergeven. Mocht dit gewenst zijn, dan kan dit aan de rechterkant
van de basis met de schakelaar „Nieuwe
oproep“ (briefsymbool) omgezet worden.

(BS)

Beeldschermcontrast instellen
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „Display instell“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „Contrast aanp.“ en bevestig met
„Selecti“.
4. Kies met
het gewenste contrast (1-8)
en met „Selecti“ wordt het contrast ingesteld.
Weergave nummerinvoer instellen
Als u nummers intikt en de nummers uit
meer dan 8 getallen bestaan, worden de
getallen kleiner weergegeven op het display
om alle getallen te kunnen weergeven. Om
deze functie in te schakelen, gaat u als volgt
te werk:
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „Display instell“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „Dim: X>>>>x.“ en bevestig met „Selecti“.
4. Kies met
of u deze functie wilt in- of
uitschakelen.
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Tijdformaat instellen
Hier kunt u instellen of de tijdweergave op
het display in de 24-uursmodus of in de
12-uursmodus moet worden getoond.
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „Display instell“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „Tijdformaat“ en bevestig met „Selecti“.
4. Kies met
de modus en bevestig met
„Selecti“.
Datumformaat instellen
Hier kunt u instellen hoe de datum op het
display moet worden weergegeven.
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „Display instell“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „Datumformaat“ en bevestig met
„Selecti“.
4. Kies met
de modus omschakelen en
bevestig met „Selecti“.

Datum / tijd instellen (BS)
Datum / tijd instellen
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „Datum/Tijd“ en
bevestigt u met „Selecti“.
3. Voer nu de actuele tijd in met de keuzetoetsen en druk op „Opslaan“.
4. Voer nu de actuele datum (dag en maand)
in met de keuzetoetsen en druk op „Opslaan“.
5. Voer nu de laatste twee cijfers van het
jaar in met de keuzetoetsen en druk op
„Opslaan“. Hiermee is de invoer afgesloten.
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Telefooninstellingen (BS)
Beltoonvolume wijzigen
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
kiest u „Tel. instellen“
2. Met de toetsen
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „Belt. inst.“ en bevestig met „Selecti“.
4. Kies „Volume“ en bevestig met „Selecti“.
5. Kies met
het gewenste volume (Uit,
1-5) en bevestig met „Selecti“.
Beltoon selecteren
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „Tel. instellen“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „Belt. inst.“ en bevestig met „Selecti“.
4. Kies „Beltoon“ en bevestig met „Selecti“.
5. Kies met
de gewenste beltoon (Standaard, 1-9) en bevestig met „Selecti“.
Toetsenbordtonen in-/uitschakelen
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „Tel. instellen“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „Belt. inst.“ en bevestig met „Selecti“.
4. Kies „Ttsbord.tonen“ en bevestig met
„Selecti“.
5. Met
kunt u de functie in-/uitschakelen
en bevestigen met „Selecti“.
Oproep wacht instellen
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „Tel. instellen“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „Oproep wacht“ en bevestig met
„Selecti“.
4. Met
kunt u de functie in-/uitschakelen
en bevestigen met „Selecti“.

Instelling van de herinneringstijd
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „Tel. instellen“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „Flashtijd inst.“ en bevestig
met
„Selecti“.
4. Met
kunt u kiezen tussen 100 ms,
300 ms en 600 ms en bevestigen met
„Selecti“.
Kiesmodus instellen
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „Tel. instellen“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „Kiesmodus“ en bevestig met „Selecti“.
4. Met
kunt u tussen toonkiezen en impulskiezen selecteren en bevestigen met
„Selecti“.
Automatisch beëindigen instellen
Als de beller de oproep beëindigt, wordt de
verbindung automatisch beëindigd, als deze
functie geactiveerd is.
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „Tel. instellen“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „Autom.Beëindigen“ en bevestig met
„Selecti“.
4. Met
kunt u de functie in-/uitschakelen
en bevestigen met „Selecti“.

Vocale antwoordinrichting (BS)
Deze telefoon is uitgerust met een vocale
antwoordinrichting. Er worden getallen en
functies via de externe luidspreker voorgelezen.
Cijfers voorlezen
Als u deze functie geactiveerd heeft, worden
de op de keuzetoetsen ingevoerde getallen
aan u voorgelezen.
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
kiest u „Spreken Inst.“
2. Met de toetsen
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „gek. cijfer lez.“ en bevestig met „Selecti“.
4. Met
kunt u de functie in-/uitschakelen
en bevestigen met „Selecti“.
Beller voorlezen
Als u deze functie geactiveerd heeft, wordt
het bellende nummer aan u voorgelezen of
de eerder geregistreerde naam.
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „Spreken Inst.“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „Beller voorlezen“ en bevestig met
„Selecti“.
4. Met
kunt u de functie in-/uitschakelen
en bevestigen met „Selecti“.
Melding voorlezen
Als u deze functie geactiveerd heeft, wordt
informatie van het display aan u voorgelezen.
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „Spreken Inst.“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „Melding voorlez.“ en
bevestig met „Selecti“.
4. Met
kunt u de functie in-/uitschakelen
en bevestigen met „Selecti“.
Nederlands 21

Taal voor de vocale antwoordinrichting
vastleggen
U kunt de taal selecteren, waarin u voorgelezen wordt. Er staan max. 3 talen ter beschikking.
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „Spreken Inst.“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „Taal“ en bevestig met „Selecti“.
4. Met
kunt u de gewenste taal selecteren en bevestigen met „Selecti“.

Antwoordapparaat AA (BS)
De telefoon heeft een ingebouwd antwoordapparaat.
Dit kan vanuit de basis of vanuit de handset
bestuurd worden.
Hier wordt de besturing met de basis (BS)
beschreven.
Antwoordapparaat inschakelen
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „AA instellen“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „AA in-/uitschak.“ en bevestig met
„Selecti“.
4. Met
kunt u de functie in-/uitschakelen
en bevestigen met „Selecti“.
Berichttekst afspelen
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „AA instellen“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „Berichttekst“ en bevestig met „Selecti“.
4. Kies „Bericht afspelen“ en bevestig met
„Selecti“. Het bericht wordt voor u afgespeeld.
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Berichttekst registreren
Spreek bij de registratie in de richting van
de microfoon. Houd ca. 20 cm afstand van
de microfoon, om de beste resultaten te bereiken.
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „AA instellen“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „Berichttekst“ en bevestig met „Selecti“.
4. Kies „Bericht register“ en bevestig met
„Selecti“. Er wordt „wordt geregistr.“
weergegeven. Spreek nu luid en duidelijk
uw bericht in op het antwoordapparaat

en beëindig de registatie met „Afsluit“.
Als u langer dan 3 minuten spreekt, stopt
de registratie automatisch.
Berichttekst wijzigen
U kunt een standaard tekst of een door u
geregistreerde tekst instellen.
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „AA instellen“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „Berichttekst“ en bevestig met „Selecti“.
4. Kies „Bericht wijzigen“ en kies tussen
„Stand. bericht“ en „Gereg. bericht“ en
bevestig met „Selecti“.
Berichttekst wissen
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „AA instellen“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „Berichttekst“ en bevestig met „Selecti“.
4. Kies „Bericht wissen“ en bevestig met
„Selecti“. De berichttekst wordt meteen
gewist.
Aantal beltonen voor AA instellen
U kunt vastleggen na hoe vaak rinkelen de
AA geactiveerd wordt.
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „AA instellen“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „Aantal tonen“ en bevestig met „Selecti“.
4. Met de toetsen
kunt u van 1 tot 6 keer
rinkelen selecteren en met „Selecti“ bevestigen.

Kosten besparen bij toegang op afstand
met het AA
In de kostenbesparende modus worden
inkomende oproepen na 5 × rinkelen beantwoord, tot het eerste nieuwe bericht is
opgenomen. Daarna antwoordt het antwoordapparaat al na 3 × rinkelen. Dit is nuttig, als u probeert om een toegang op afstand te starten. Als het antwoordapparaat
na vier keer rinkelen niet antwoordt, is er
geen bericht opgenomen en kunt u opleggen, voordat u voor de oproep moet betalen.
Als het antwoordapparaat na 3 × rinkelen
antwoordt, is er een nieuw bericht opgenomen.
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
kiest u „AA instellen“
2. Met de toetsen
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „Aantal tonen“ en bevestig met „Selecti“.
4. Kies met de toetsen
„Kosten besparen“ en met „Selecti“ bevestigen.
Geheim getal toegang op afstand voor
AA instellen
Een vertrouwelijk, viercijferig geheim getal
is nodig om uw berichten vanaf een externe
telefoon af te luisteren. Het standaard geheime getal is „0000“. Om veiligheidsredenen is het aan te bevelen, dit geheime getal
te wijzigen.
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „AA instellen“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „Geheim getal“ en bevestig met „Selecti“.
4. Voer nu het nieuwe geheime getal in en
bevestig met „Opslaan“.
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Luisteren naar berichten (BS)
Op het display van de telefoon ziet u, wanneer u een nieuw bericht heeft.
07/12

DO 14:49
Tot. 01 NR 01
Tel.Buc.

Menü

BR betekent „Bericht“
Om het bericht af te spelen, drukt u op de
toets
. De telefoon geeft aan hoeveel
nieuwe berichten en hoeveel oude berichten
u heeft. De berichten worden om de beurt
afgespeeld. Tijdens het afspelen kunt u de
volgende functies activeren:
DEL

Actueel bericht wissen.
Volgend bericht afspelen.
Vorig bericht herhalen.
Bericht stopzetten en beïndigen.

Als het afspelen beëindigd is, keert het AA
terug in de uitgangsmodus. Alle inkomende
berichten zijn opgeslagen, tenzij u tijdens
het afspelen een bericht gewist heeft.
Alle berichten wissen (BS)
Door meer dan 3 seconden te drukken op
de DEL - toets worden alle berichten gewist.
De telefoon bevestigt het wissen met een
pieptoon.
Afstandsbediening
U kunt uw AA met een externe telefoon afluisteren en besturen. Daarvoor gaat u als
volgt te werk:
1. Antwoordapparaat bellen door uw telefoonnummer op een externe telefoon in
te voeren.
2. Terwijl het bericht wordt afgespeeld, voert
u het geheime getal voor de toegang op
afstand in.
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3. Als het geheime getal voor de toegang
op afstand geaccepteerd wordt, speelt
het AA een reeks commando's af. Volg de
aanwijzingen voor het gebruik.
4. Als u de toegang tot het AA wilt afsluiten,
legt u de hoorn erop.
De volgende commandofuncties staan tot
uw beschikking:
1		Hoofdmenu afspelen
2		Berichten afspelen
3		Opgeslagen berichten afspelen
0		Wis alle berichten
5		Antwoordapparaat Aan/Uit-zetten
6		Berichttekst registreren
Nadat u de berichttekst heeft geregistreerd,
drukt u op # of * om te beëindigen. De nieuw
opgenomen berichttekst wordt automatisch
afgespeeld.
Als u op 2 of 3 gedrukt heeft om berichten
af te spelen, staan de volgende functies tot
uw beschikking:
1		Lopend bericht herhalen
2		Afspelen stoppen
0		Lopend bericht wissen

SOS-functies (BS)
Dit deel van de handleiding heeft betrekking
op de SOS-functie in het basisstation.
De telefoon is uitgerust met een SOSfunctie. Door te drukken op de SOS-toets,
wordt een alarm geactiveerd en begint de
noodoproep. Er kunnen max. 5 nummers
opgeslagen worden. Deze nummers worden na elkaar maximaal 3 × gebeld of tot
een ontvanger de oproep aanneemt. U kunt
een eigen tekst registreren, die dan wordt
afgespeeld.
Met de toets STOP wordt de noodoproep
onderbroken.
SOS-nummer programmeren
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „SOS instellen“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „SOS-nummer“ en bevestig met „Selecti“.
4. Kies met de toetsen
een „SOS-nummer“ 1 tot 5 en bevestig met „Selecti“.
5. Voer nu het telefoonnummer in en bevestig met „Opslaan“.
Deze procedure herhaalt u totdat u alle gewenste nummers heeft opgeslagen.
SOS-tekst programmeren
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
kiest u „SOS instellen“
2. Met de toetsen
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „SOS-tekst“ en bevestig met „Selecti“.
4. Kies „Tekst registrer“ en bevestig
met
„Selecti“. De registratie begint …
5. Spreek nu uw tekst langzaam, luid en duidelijk in de microfoon. Kies daarna „Beëindigen“ om de registratie af te sluiten.

SOS-tekst afspelen
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
kiest u „SOS instellen“
2. Met de toetsen
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „SOS-tekst“ en bevestig met „Selecti“.
4. Kies „Tekst afspelen“ en bevestig met
„Selecti“. De registratie wordt weergegeven.
SOS-tekst wissen
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „SOS instellen“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „SOS-tekst“ en bevestig met „Selecti“.
4. Kies „Wissen“ en bevestig met „Selecti“.
De registratie wordt gewist.
SOS automatisch inschakelen
Als u deze functie geactiveerd heeft, het
geheime getal gedefinieerd heeft, staat de
volgende functie tot uw beschikking:
Na 10 keer rinkelen, neemt de telefoon automatisch op. (In deze situatie kan de gebruiker de beller horen, maar hij kan niet antwoorden), de beller hoort een pieptoon, wat
het verzoek is om het geheime getal in te
voeren. Daarna is de handsfree-functie geactiveerd. Om de 2 minuten hoort de beller
een toon; dan moet hij een toets indrukken,
zodat de oproep voortgezet wordt, anders
wordt de lijn onderbroken. Als de functie
„Automatisch beëindigen“ geactiveerd is,
kan de gebruiker de handsfree-toets indrukken en is de handsfree-functie ingeschakeld
zonder dat het geheime getal ingevoerd
hoeft te worden.
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „SOS instellen“
en bevestigt u met „Selecti“.
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3. Kies „SOS autom. aan“ en bevestig met
„Selecti“.
Met
kunt u de functie in-/uitschakelen en
bevestigen met „Selecti“.
Geheim getal voor SOS definiëren
1. Druk op de toets „Menu“ om het instelmenu te openen.
2. Met de toetsen
kiest u „SOS instellen“
en bevestigt u met „Selecti“.
3. Kies „Geheim getal“ en bevestig met „Selecti“.
4. Voer uw geheime getal in en bevestig met
„Opslaan“.

Extra aansluitingen (BS)
Aansluitbus voor trilkussen en/of module
Uw telefoon beschikt over een aansluitbus
voor trilkussen of aanvullende signaalgevende modules. Daardoor kunt u een inkomende oproep niet alleen door de zeer luid
instelbare beltoon en de zeer heldere optische weergave laten signaleren, maar ook
via een optioneel verkrijgbaar trilkussen en/
of module.
Naast de akoestische belweergave kunt u
kiezen of de oproep ook optisch, via trillingen of optisch met trillingen gesignaleerd
wordt. Om het gewenste type signalering te
selecteren, schuift u de signaalkeuzeschakelaar (op de achterkant van de telefoon) in
één van de drie mogelijke standen:
-- Schakelaar links: optisch met signalen
via een aangesloten trilkussen en/of
module
-- Schakelaar in het midden: alleen signalen via een aangesloten trilkussen en/of
module
-- Schakelaar rechts: alleen optisch
De volgende optioneel verkrijgbare extra
modules kunnen op de telefoon aangesloten worden:
-- bliksemmodule
-- schakelmodule
-- akoestische module
Headset-aansluiting
Standaard headset-aansluiting met een
2,5 mm-jack. (bv. aansluiting van een
PL‑100/PL‑200)
Koptelefoonaansluiting
Koptelefoonuitgang (3,5 mm-jack) om een
telelus, een koptelefoon of dergelijke aan te
sluiten.
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Wandmontage
1. Schuif de houder voor de telefoonhoorn
uit zijn positie en draai deze 180°. Schuif
de houder vervolgens weer in zijn oorspronkelijke positie, zodat het nokje naar
boven wijst (zie afbeelding 2). Hierdoor
wordt voorkomen dat de hoorn uit de telefoonhaak valt, wanneer de telefoon aan
de wand gemonteerd wordt.
Houder voor de telefoonhoorn
Positie voor tafelopstelling

Positie voor wandmontage

2. Breng twee schroeven (niet bij de levering inbegrepen) direct boven elkaar op
het gewenste opperlvak aan, op een onderlinge afstand van 8 cm.
3. Zet nu de telefoon op de schroefkoppen
en schuif hem daarna naar beneden om
hem vast te zetten (zie afbeelding 3).
Wandmontage van de telefoon

2.

8.0cm

Schroefkop

/

/

R

1.

1.
Wand
Deutsch 27

Handset in-/uitschakelen
Als de handset is uitgeschakeld, wordt deze
automatisch ingeschakeld door hem in de
opladerstandaard te plaatsen.
Anders gaat u als volgt te werk:
Als de handset is ingeschakeld, drukt u op
de toets
tot het apparaat is ingeschakeld. De handset zoekt nu de basis en is
gereed.
Om de handset weer uit te schakelen, drukt
u op de toets
tot het apparaat is uitgeschakeld.

Telefoneren met handset (HS)
Bellen
1. Druk op de toets
.
2. Voer het telefoonnummer in.
3. Om het telefoongesprek te beëindigen,
drukt u opnieuw op de toets
.
Oproep aannemen
1. De telefoon rinkelt.
.
2. Druk op de toets
3. Om het telefoongesprek te beëindigen,
drukt u op de toets
.
Telefoneren met een aangesloten headset
- bellen
1. Druk op de toets
.
2. Voer het telefoonnummer in.
3. Om het telefoongesprek te beëindigen,
drukt u opnieuw op de toets
.
- oproep aannemen
1. De telefoon rinkelt.
2. Druk op de toets
om het gesprek via
de aangesloten headset te voeren.
3. Om het telefoongesprek te beëindigen,
drukt u opnieuw op de toets
.
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Gebruik van de luidspreker van het apparaat bij een gesprek
1. Om de luidspreker van het apparaat in te
. De
schakelen, drukt u op de toets
luidspreker van de hoorn blijft daarbij ingeschakeld.
2. U kunt nu het telefoongesprek via de
luidspreker van het apparaat en de ingebouwde microfoon voortzetten.
3. Om de luidspreker van het apparaat weer
uit te schakelen, drukt u op de toets
.
Instelling van het volume van de luidspreker van het apparaat
In de handsfree-modus kunt u het volume
van de luidspreker van het apparaat instellen, met behulp van de toetsen
of
, die zich op de linkerkant van de telefoon bevinden.
Kiesherhaling van het laatst gekozen telefoonnummer
1. Door te drukken op de toets
wordt
het laatst gekozen nummer weergegeven.
2. Met kunt u de laatst gekozen nummers
selecteren.
3. Druk op de toets
om het nummer te
kiezen.
De laatst gekozen nummers aan het telefoonboek toevoegen
1. Door te drukken op de toets
wordt
het laatst gekozen nummer weergegeven.
2. Met kunt u de laatst gekozen nummers
selecteren.
3. Druk op „Meer“ en selecteer „Nr. Geheug.“ met „Kiezen“.
4. Voer nu de naam in en kies „Opsl.“.
5. Nu kunt u het nummer nogmaals wijzigen, indien nodig, en „Opsl.“ kiezen.

6. Kies de gewenste melodie bij dit contact
en kies „Opsl.“ om de procedure af te sluiten.

Zorg ervoor dat de telefoonhoorn bij het
telefoneren zo dicht mogelijk tegen uw gehoorapparaat gehouden wordt.

De laatst gekozen nummers wissen
1. Door te drukken op de toets
wordt
het laatst gekozen nummer weergegeven.
2. Met kunt u de laatst gekozen nummers
selecteren.
3. Druk op „Meer“ en kies „Wissen“ om dit
contact te wissen of „Alles wiss.“ om alle
contacten te wissen. Druk op „Kiezen“ om
de procedure af te sluiten.

Uitschakeling beltoon
U kunt op uw telefoon de microfoon tijdens
een gesprek tijdelijk uitschakelen, zodat uw
gesprekspartner u niet meer kan horen.
Tijdens het gesprek verschijnt op het display „Mute“ op de beeldrand rechtsonder.
Door te drukken op de rechter functietoets
wordt de uitschakeling van de beltoon geactiveerd. Door opnieuw te drukken, wordt de
functie weer gedeactiveerd.

Instelling van het telefoonvolume/afstelling van hoge/lage tonen
Het hoornvolume kan tijdens een telefoongesprek met behulp van de toetsen
of
, die zich op de linkerkant van de telefoon bevinden, ingesteld worden.
Met de toets
kan een extra versterking
ingeschakeld worden. Bij geactiveerde extra
versterking wordt een volume van de telefoonhoorn van max. 30 dB bereikt. Als de
versterking is ingeschakeld, brandt de rode
versterkerweergave op de telefoon. Door
opnieuw te drukken op de toets
wordt
de extra versterking uitgeschakeld.

Ruggespraaktoets
Deze functie is nodig om bepaalde telefoonnet-prestatiekenmerken te activeren.
Tijdens het gesprek verschijnt op het display „R“ op de beeldrand linksonder. Door
te drukken op de linker functietoets wordt
de telefoonlijn voor een bepaalde tijd onderbroken (100ms/ 120ms/ 300ms/ 600ms) (zie
„Instelling van de herinneringstijd“).

De toon kunt u met
instellen.
Druk op de toets
en stel de gewenste
toon van 1 tot 3 in.
Opmerking:
De tooncontrole kan alleen tijdens een gesprek ingesteld worden.

Handset zoeken
Mocht u de handset verplaatst hebben, dan
kunt u ernaar zoeken met de handset-zoektoets
op de basis.
1. Druk daarvoor kort op de zoektoets
op de basis. De aangemelde handsets
beginnen 60 seconden lang te rinkelen.
2. Druk nogmaals op de zoektoets
om
de zoekprocedure te stoppen.

Gebruik van de telefoon met gehoorapparaten
U kunt uw telefoon met gehoorapparaten
gebruiken, die voorzien zijn van een telefoonspoel (T-spoel). Zet daarvoor de keuzeschakelaar op uw gehoorapparaat in de
stand „T“ of „HS“.
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Snelkiestoetsen M1/M2 (HS)

Telefoonboek handset (HS)

Telefoonnummers toekennen aan snelkiestoetsen M1/M2
De 2 snelkiestoetsen M1/M2 kunnen met
willekeurige telefoonnummers (max. 32 cijfers voor iedere toets) bezet worden. Het
nummer bevindt zich daarna ook in het telefoonboek onder M1 en M2 op de eerste
plaats.
1. Druk op de snelkiestoets M1 of M2.
2. Voer het gewenste telefoonnummer in en
kies „Opsl.“.
3. Selecteer nu de gewenste beltoon voor
dit telefoonnummer en druk op „Kiezen“
om de procedure af te sluiten.

Toetsfuncties
Toets			 Letter/ teken
1				1 _ + - “ ( ) %
2				A B C a b c 2
3				D E F d e f 3
4				G H I g h i 4
5				J K L j k l 5
6				M N O m n o 6
7				P Q R S p q r s 7
8				T U V t u v 8
9				W X Y Z w x y z 9
0				(spatie) 0 ? & / . , !
#			 #
*			 *

Opgeslagen snelkiesnummer wijzigen
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „Telef.Boek“.
2. Met de toets kunt u in het telefoonboek
bladeren en M1 of M2 zoeken.
3. Druk nu op „Kiezen“.
4. Kies met de toetsen „Wijzigen“.
5. Voer de naam in en bevestig met „Opsl.“.
6. Voer het nummer in en bevestig met
„Opsl.“.
7. Selecteer nu de gewenste beltoon voor
dit telefoonnummer en druk op „Kiezen“
om de procedure af te sluiten.

Contact in het telefoonboek (HS) opslaan
Het is mogelijk 50 contacten op te slaan. Ieder telefoonnummer kan max. 20 cijfers en
de naam max. 12 tekens omvatten.

Opgeslagen snelkiesnummer wissen
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „Telef.Boek“.
2. Met de toets kunt u in het telefoonboek
bladeren en M1 of M2 zoeken.
3. Druk nu op „Kiezen“.
4. Kies met de toetsen
„Wissen“ en bevestig met „Kiezen“ om het contact te wissen.
Met snelkiestoetsen kiezen
Druk op de toets M1 of M2. Het opgeslagen
telefoonnummer wordt gekozen.
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1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „Telef.Boek“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies met de toetsen „Nieuw invoe“.
4. Voer de naam in en bevestig met „Opsl.“.
5. Voer het nummer in en bevestig met
„Opsl.“.
6. Selecteer nu de gewenste beltoon voor
dit telefoonnummer en druk op „Kiezen“
om de procedure af te sluiten.
Contact uit het telefoonboek bellen
1. Nadat u het telefoonnummer heeft opnaar
geslagen, drukt u met de toets
beneden (telefoonboeksymbool) om het
telefoonboek te openen.
2. Met de toetsen kunt u in het telefoonboek bladeren en het gewenste contact
zoeken.
3. De contacten zijn in alfabetische volgorde. Om de telefoon sneller te kunnen
doorlopen, kunt u met de keuzetoetsen
naar de bijbehorende letter springen,

bv. als u een naam met „T“ zoekt, drukt u
daarvoor op toets 8 om naar de letter T te
gaan.
4. Door te drukken op de toets
wordt
het contact gebeld.

Beller-ID handset (HS)

Contact in het telefoonboek bewerken
Om de contacten te bewerken, gaat u als
volgt te werk:
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „Telef.Boek“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Met de toetsen kunt u in het telefoonboek bladeren en het gewenste contact
zoeken.
4. Druk nu op „Kiezen“.
5. Op het display kiest u met de toetsen
de gewenste functie:
	De volgende functies staan tot uw beschikking:
			- bekijken
			- wijzigen
			- wissen
			- alles wissen (LET OP, alle contacten
in het telefoonboek worden gewist.)

Beller in bellijst bekijken
Om in de lijst met oproepen bij afwezigheid
te komen, gaat u als volgt te werk:
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „Bellijst“ of druk de toets
naar boven om direct in de bellijst te
komen.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Met de toetsen kunt u nu in de bellijst
bladeren.
Voor iedere oproep wordt het nummer of de
naam (indien reeds in het telefoonboek opgeslagen) aangegeven. Verder worden de
datum en het tijdstip van de oproep weergegeven.

Telefoonboekstatus
Hier kunt u zien hoeveel geheugenruimte u
bezet heeft en hoeveel er maximaal ter beschikking staat.
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „Telef.Boek“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Met de toetsen kiest u het eerste contact.
4. Druk nu op „Kiezen“.
5. Op het display kiest u met de toets
„TB? Status“ om de informatie te laten
zien.

Oproepen bij afwezigheid worden op het
display weergegeven met bv. „2 Nieuwe
Opr.“

Telefoonnummers uit de beller-ID-lijst in
het telefoonboek opslaan
Om de nummers op te slaan, gaat u als
volgt te werk:
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „Bellijst“.
2. Met de toetsen kunt u nu in de bellijst
bladeren.
3. Druk op „Meer“ en kies „Nr. Geheug.“.
4. Voer hierna de naam in en druk opnieuw
op „Opsl.“.
5. Nu kunt u het nummer nog bewerken, indien nodig, om vervolgens te drukken op
„Opsl.“.
6. Selecteer nu de gewenste beltoon voor
dit telefoonnummer en druk op „Kiezen“.
Hiermee is dit nummer opgeslagen.
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Een oproep uit de beller-ID-lijst wissen
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „Bellijst“.
2. Met de toetsen kunt u nu in de bellijst
naar het gewenste contact bladeren.
3. Druk op „Meer“ en kies „Wissen“ met
„Kiezen“. Hiermee is dit nummer gewist.
Alle oproepen uit de beller-ID-lijst wissen
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „Bellijst“.
2. Met de toetsen kunt u nu in de bellijst
naar het gewenste contact bladeren.
3. Druk op „Meer“ en kies „Alles wiss.“ met
„Kiezen“. Hiermee zijn alle contacten gewist.

Basisinstellingen met handset (HS)

Het is mogelijk om met de handset verschillende instellingen op basisstation uit te voeren.
PIN-code wijzigen
Om veiligheidsredenen wordt bij enkele
functies om de PIN-code gevraagd, voordat
het commando wordt uitgevoerd.
Om de PIN-code te wijzigen, gaat u als volgt
te werk:
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „BS Instell“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Met de toetsen bladert u naar „PIN wijzigen“.
4. Druk nu op „Kiezen“.
5. Voer de oude PIN in en druk op „Kiezen“.
6. Als u de juiste PIN heeft ingevoerd, wordt
u verzocht om de nieuwe viercijferige PIN
in te voeren en drukt u daarna op „Kiezen“.
7. Voer de nieuwe PIN nogmaals in ter bevestiging en sluit met „Kiezen“ de procedure af.
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Handset (HS) bij de basis afmelden
U kunt een handset van een basis-registratie afmelden.
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „BS Instell“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Met de toetsen bladert u naar „HS wissen“ en drukt u op „Kiezen“.
4. Voer de PIN in en druk op „Kiezen“.
5. Kies de handset die van de basis moet
worden gewist en bevestig met „Kiezen“.
	Let op: De HS waarmee de afmelding
wordt uitgevoerd, kan niet gewist worden.
Kiesmodus van basis instellen
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „BS Instell“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Met de toetsen bladert u naar „Kiesmodus“ en drukt u op „Kiezen“.
4. Selecteer nu de gewenste kiesmodus en
sluit de procedure af met „Kiezen“.
Instelling van de herinneringstijd
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „BS Instell“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Flashtijd aan“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Met
kunt u tussen 100ms, 300ms en
600ms kiezen en bevestigen met „Kiezen“.

Telefooninstellingen (HS)
Alarm instellen
U kunt met de handset een alarm met sluimerfunctie vastleggen.
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „HS instell“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Alarm“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Kies „Aan“ en bevestig met „Kiezen“.
5. Voer nu de gewenste alarmtijd in en bevestig met „Kiezen“.
6. Kies nu sluimeren en schakel de sluimerfunctie Aan of Uit en sluit de procedure
met „Kiezen“ af. Er wordt een wekkersymbool op het display weergegeven, als
het alarm geactiveerd is.
7. Als het alarm geactiveerd is, kunt u het
alarm met een willekeurige toets uitschakelen. Als u „sluimeren“ geactiveerd
heeft, wordt het alarm na 10 minuten
weer geactiveerd, totdat u het alarm weer
uitschakelt.
Alarm uitschakelen
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „HS instell“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Alarm“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Kies „Uit“ en bevestig met „Kiezen“.
Beltoon instellen
Er kan gekozen worden uit 10 beltonen.
U kunt verschillende tonen selecteren, als
de oproep intern (uit andere aangemelde
handset op dezelfde basis) of extern (uit het
vaste net) binnenkomt.
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „HS instell“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Belt.Inst.“ en bevestig met „Kiezen“.
4. U heeft nu de keuze uit de volgende opties:
- beltoon int.
- beltoon ext.

5. Selecteer nu de gewenste optie met „Kiezen“.
6. Selecteer nu de gewenste rinkeltoon en
sluit de instelling af met „Kiezen“.
Beltoonvolume instellen
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „HS instell“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Belt.Inst.“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Kies „Volume“ en bevestig met „Kiezen“.
5. Selecteer het gewenste volume van 1 tot
5 of „Uit“ en sluit de instelling af met „Kiezen“.
Toetsenbordtoon in-/uitschakelen
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „HS instell“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Toon Inst.“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Kies „Toetstoon“ en bevestig met „Kiezen“.
5. Kies „Uit“ en sluit de instelling af met „Kiezen“.
Toetsenbordblokkering HS
Als deze functie geactiveerd is, zijn alle
toetsen behalve
geblokkeerd en buiten
werking. U kunt binnenkomende oproepen
met
aannemen. Als u het gesprek met
beëindigt, keert de telefoon naar de
blokkeringsmodus terug.
Blokkering inschakelen: Druk net zo lang op
de toets
tot „Toetsblokk.“ op het display
verschijnt. Er wordt een sleutelsymbool op
het display weergegeven. Om de blokkering
weer te deactiveren, drukt u op
tot het
sleutelsymbool op het display verdwijnt.
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Alarm bereik
Iedere keer wanneer de handset zich buiten het bereik van het basisstation bevindt,
klinkt er een signaal. Dit signaal kan in-/uitgeschakeld worden.
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „HS instell“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Toon Inst.“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Kies „Bereik“ en bevestig met „Kiezen“.
5. Kies „Aan“ of „Uit“ en sluit de instelling af
met „Kiezen“.
Taal
De handset beschikt over 6 talen om uit te
kiezen.
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „HS instell“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Taal“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Kies de gewenste taal met en sluit de
instelling af met „Kiezen“.
Handset herbenoemen
De standaard naam van de handset is „MT
n“ (n is een getal van 1 tot 5. Met dit getal
wordt aangegeven dat de handset als de ne
handset op de basis aangemeld is. MT 1 is
als de 1e handset op de basis geregistreerd.
De naam van de handset wordt in de standby-modus weergegeven.
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „HS instell“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Voer de naam in en sluit de instelling af
met „Opsl.“.
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Displaycontrast
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „HS instell“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Contrast“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Selecteer het gewenste contrast van 0
tot 16 met en sluit de instelling af met
„Kiezen“.
Automatische oproepontvangst
Bij de automatische oproepontvangst kunt
u een oproep aannemen door de handset
uit het laadstation op te tillen, zonder een
bepaalde toets in te drukken.
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „HS instell“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Aut. Beantw“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Kies „Aan“ of „Uit“ en sluit de instelling af
met „Kiezen“.
Versterking instellen
Het normale bereik van de volume-instelling
is van 0 tot 15 dB. Als de versterking is ingeschakeld, wordt het volume verhoogd naar
15 tot 30 dB.
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „HS instell“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Versterkt“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Kies „Aan“ of „Uit“ en sluit de instelling af
met „Opsl.“.
Vocale antwoordinrichting handset
De handset is uitgerust met een eenvoudige
vocale antwoordinrichting. Er worden getallen voorgelezen bij het invoeren.
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „HS instell“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Spreken“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Kies „Aan“ of „Uit“ en sluit de instelling af
met „Opsl.“.

Basis kiezen
U kunt een basis waarop de handset reeds
is aangemeld, selecteren. U kunt alleen bases selecteren die reeds op de handset zijn
aangemeld.
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „HS instell“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Basis“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Kies met tussen de verschillende bases
en bevestig met „Kiezen“. De gewenste
basis wordt nu gezocht en ingesteld.
Trilling en flits inschakelen
U kunt als aanvulling op de beltoon het
trilalarm en de flits inschakelen.
Druk daarvoor ca. 3 seconden lang op de
toets
om trilling en flits in te schakelen.
Ga op dezelfde wijze te werk om de functie
weer uit te schakelen.
Zaklamp
De telefoon heeft een zaklampfunctie. Om
deze in te schakelen, drukt u ca. 3 seconden lang op de toets
om de zaklamp in
te schakelen.
Ga op dezelfde wijze te werk om de functie
weer uit te schakelen.

Datum / tijd instellen (HS)

Datum instellen
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „HS instell“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Datum & tijd“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Kies „Dat. inst.“ en bevestig met „Kiezen“.
5. Voer de datum via de keuzetoetsen in en
druk op „Opsl.“ om de instelling af te sluiten.
Tijdformaat instellen
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „HS instell“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Tijdformaat“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Kies met
tussen 12-uurs en 24-uurs
en druk op „Opsla.“ om de instelling af te
sluiten.
Datumformaat instellen
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „HS instell“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Datumformaat“ en bevestig met
„Kiezen“.
4. Kies met
tussen DD-MM-JJ en MMDD-JJ en druk op „Opsl.“ om de instelling
af te sluiten.

Tijd instellen
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „HS instell“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Datum & tijd“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Kies „Tijd inst.“ en bevestig met „Kiezen“.
5. Voer de tijd via de keuzetoetsen in en
druk op „Opsl.“ om de instelling af te sluiten.

Nederlands 35

Extra functies (HS)
Nieuwe handset aanmelden
De handset die meegeleverd wordt, is reeds
op de basis aangemeld. Deze is als handset 1 aangemeld. Iedere extra handset die
u aanschaft, moet eerst bij het basisstation
aangemeld worden.
Er kunnen max. 5 handsets op een basisstation aangemeld worden. U kunt dan ook
interne gesprekken tussen de handsets
voeren. U kunt ook binnenkomende oproepen naar andere handsets doorschakelen.
U kunt max. 4 basisstations op iedere handset aanmelden. Daardoor wordt het bereik
van de telefoon vergroot, zodat u zich tussen de telefoonoverdrachtsbereiken kunt
bewegen.
Om een nieuwe handset aan te melden,
gaat u als volgt te werk:
1. Druk daarvoor ca. 5 seconden lang op de
zoektoets
op de basis. De rest van
de procedure wordt met de handset uitgevoerd.
2. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „Aanmelden“.
3. Druk nu op „Kiezen“.
4. Kies met de gewenste basis en bevestig met „Kiezen“. Het basisstation wordt
nu gezocht en de handset wordt aangemeld.
5. Voer nu de PIN-code in (standaard is
0000).
6. Als de PIN-code geaccepteerd wordt,
klinkt er een aanmeldingstoon en wijst de
basis een nummer toe aan de handset.
Als de PIN-code verkeerd is, klinkt er een
waarschuwingstoon en keert de handset
naar de eerdere aanmeldingstoestand terug. U kunt de PIN-code opnieuw invoeren.
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Interne oproepen
Als u meerdere handsets op een basis heeft
aangemeld, kunt u interne gesprekken voeren en externe gesprekken tussen de handsets met elkaar verbinden.
Om een interne oproep uit te voeren, gaat u
als volgt te werk:
1. Druk op de toets
bij de handset.
2. Voer
het
gewenste
handsetnummer tussen 1 t/m 5 in.
Met 9 worden alle handsets opgeroepen.
Als u een verkeerd nummer invoert, laat
de handset een waarschuwingstoon horen.
Als u een interne oproep krijgt, wordt het
nummer van de bellende handset op het
display weergegeven.
Oproepverbinding tussen handsets
Een extern gesprek kan van de ene naar de
andere handset doorgeschakeld worden.
Ga als volgt te werk:
1. Druk op de toets
bij de handset tijdens het gesprek. De externe beller wordt
in de wacht gezet.
2. Voer het gewenste handsetnummer tussen 1 t/m 5 in.
3. De geselecteerde handset gaat rinkelen.
Het nummer van de bellende handset
wordt op het display weergegeven.
4. Met
de oproep aannemen.
5. Indien gewenst, kan er nu met de geselecteerde gebruiker gesproken worden. U
kunt ook opleggen, voordat de gebruiker
heeft opgenomen, dan wordt de oproep
direct omgeleid.
6. Druk op de toets
om het gesprek te
beëindigen; de beller in de wacht wordt
automatisch aan de andere bellers doorverbonden.
Als u de omleiding wilt opheffen, drukt u
opnieuw op de toets
en u kunt weer
met de externe beller spreken.

Als de geselecteerde handset niet binnen
een bepaalde tijd antwoordt, wordt de oproep weer teruggekoppeld.
Drieweg-conferentie
Als u alle twee een extern gesprek heeft en
er tegelijkertijd tweezijdig gesproken wordt,
kunt u een 3-weg conferentie instellen.
Ga als volgt te werk:
1. Druk op de toets
bij de handset tijdens het gesprek. De externe beller wordt
in de wacht gezet.
2. Voer het gewenste handsetnummer tussen 1 t/m 5 in.
3. De geselecteerde handset gaat rinkelen.
Het nummer van de bellende handset
wordt op het display weergegeven.
4. Met
de oproep aannemen.
5. De beller kan nu drukken op de toets
om de 3-weg conferentie te starten.
Beller-ID bij het aankloppen
Als u beschikt over een aanklopdienst van
uw plaatselijke telefoonmaatschappij, krijgt
u op het display de naam en/of het telefoonnummer van de tweede beller te zien, terwijl
u een gesprek met een andere gesprekspartner voert.
Druk op de menutoets links „R“ om de tweede beller aan te nemen. De eerste beller
wordt in de wacht geschakeld.
Druk opnieuw op „R“ om het eerste gesprek
weer op te nemen.

Antwoordapparaat (HS)
De telefoon heeft een ingebouwd antwoordapparaat.
Dit kan vanuit de basis of vanuit de handset
bestuurd worden.
Hier wordt de besturing met de handset
(HS) beschreven.

Antwoordapparaat (AA) inschakelen
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „Antwoordapp“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Zoek „Instelling.“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Kies „AA Aan/Uit“ en bevestig met „Kiezen“.
5. Met
kunt u de functie in-/uitschakelen
en bevestigen met „Kiezen“.
Berichttekst 1 en 2
Alvorens het antwoordapparaat te gebruiken, dient u het bericht in te spreken. Er zijn
2 verschillende berichtteksten. Berichttekst
1 is alleen een bericht dat aan de beller
wordt meegedeeld. In het menu is dat: „Alleen antw.“
De berichttekst 2 is de tekst voor een
spraakopname. In het menu is dat: „Antw.
& Reg.“
Berichttekst 1 (alleen antwoorden) registreren
Spreek bij de opname in de richting van de
microfoon, om de beste resultaten te bereiken.
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „Antwoordapp“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Bericht“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Zoek „Alleen antw“ en bevestig met „Kiezen“.
5. Kies „Ber. reg.“ en bevestig met „Kiezen“.
Er wordt „Registreren“ weergegeven.
Spreek nu luid en duidelijk uw bericht in
op het antwoordapparaat en beëindig de
registatie met „Kiezen“. Als u langer dan
3 minuten spreekt, stopt de registratie automatisch.
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Berichttekst 1 afspelen
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „Antwoordapp“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Bericht“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Zoek „Alleen antw“ en bevestig met „Kiezen“.
5. Kies „Afspelen“ en bevestig met „Kiezen“.
De registratie wordt nu afgespeeld.
Berichttekst 2 (antwoorden & registreren) registreren
Spreek bij de opname in de richting van de
microfoon, om de beste resultaten te bereiken.
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „Antwoordapp“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Bericht“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Zoek „Antw. & Reg.“ en bevestig met
„Kiezen“.
5. Kies „Ber. reg.“ en bevestig met „Kiezen“.
Er wordt „Registreren“ weergegeven.
Spreek nu luid en duidelijk uw bericht in
op het antwoordapparaat en beëindig de
registatie met „Kiezen“. Als u langer dan
3 minuten spreekt, stopt de registratie automatisch.
Berichttekst 2 afspelen
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „Antwoordapp“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Bericht“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Zoek „Antw. & Reg.“ en bevestig met
„Kiezen“.
5. Kies „Afspelen“ en bevestig met „Kiezen“.
De registratie wordt nu afgespeeld.
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Antwoordmodus instellen
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „Antwoordapp“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Zoek „Instelling.“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Kies „Antw. Modus“ en bevestig met „Kiezen“.
5. Met
kunt u tussen „Antw. & Reg.“ en
„Alleen antw“ kiezen en bevestigen met
„Kiezen“.
Aantal beltonen voor AA instellen
U kunt vastleggen na hoe vaak rinkelen de
AA geactiveerd wordt.
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „Antwoordapp“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Zoek „Instelling.“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Kies „Rinkelen“ en bevestig met „Kiezen“.
5. Met
kunt u van 1 tot 6 keer rinkelen
selecteren en bevestigen met „Kiezen“.
Kosten besparen bij toegang op afstand
met het AA
In de kostenbesparende modus worden
inkomende oproepen na 5 × rinkelen beantwoord, tot het eerste nieuwe bericht is
opgenomen. Daarna antwoordt het antwoordapparaat al na 3 × rinkelen. Dit is nuttig, als u probeert om een toegang op afstand te starten. Als het antwoordapparaat
na vier keer rinkelen niet antwoordt, is er
geen bericht opgenomen en kunt u opleggen, voordat u voor de oproep moet betalen.
Als het antwoordapparaat na 3 × rinkelen
antwoordt, is er een nieuw bericht opgenomen.
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „Antwoordapp“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Zoek „Instelling.“ en bevestig met „Kiezen“.

4. Kies „Rinkelen“ en bevestig met „Kiezen“.
5. Met kiest u „Kosten besparen“ en bevestigt u met „Kiezen“.
Geheim getal toegang op afstand voor
AA instellen
Een vertrouwelijk, viercijferig geheim getal
is nodig om uw berichten vanaf een externe
telefoon af te luisteren. Het standaard geheime getal is „0000“. Om veiligheidsredenen is het aan te bevelen, dit geheime getal
te wijzigen.
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „Antwoordapp“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Zoek „Instelling.“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Kies „PIN wijzigen“ en bevestig met „Kiezen“.
5. Voer de oude PIN in en druk op „Kiezen“.
6. Als u de juiste PIN heeft ingevoerd, wordt
u verzocht om de nieuwe viercijferige PIN
in te voeren en drukt u daarna op „Kiezen“.
7. Voer de nieuwe PIN nogmaals in ter bevestiging en sluit met „Kiezen“ de procedure af.
Registratie beperken
Om geheugenruimte te besparen, kunt u de
registraties van de beller beperken.
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „Antwoordapp“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Zoek „Instelling.“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Kies „Registratie“ en bevestig met „Kiezen“.
5. Met
kunt u tussen 60s, 120s, 180 of
„Onbeperkt“ kiezen en bevestigen met
„Kiezen“.

Luisteren naar berichten (HS)
Op het display van de telefoon ziet u een
cassette-symbool, wanneer u een nieuw bericht ontvangen heeft.
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „Antwoordapp“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Bericht“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Zoek „Afspelen“ en bevestig met „Kiezen“.
5. De berichten worden nu afgespeeld.
Alle berichten wissen (HS)
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „Antwoordapp“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Bericht“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Zoek „Alles wiss.“ en druk op „Kiezen“.
5. Bevestig met „OK“.
6. De berichten worden nu gewist.
Registratie korte mededeling (memo)
U voor de gebruiker van het antwoordapparaat en bericht van max. 3 minuten achterlaten.
Als iemand een kort bericht achterlaat,
wordt een cassette-symbool op het display
weergegeven en brandt het briefsymbool op
de basis. De registratie van dit bericht gebeurt net als het afluisteren van een bericht
op het antwoordapparaat.
1. Druk op de toets „Menu“ en kies met
het invoerveld „Antwoordapp“.
2. Druk nu op „Kiezen“.
3. Kies „Bericht“ en bevestig met „Kiezen“.
4. Zoek „Memo“. Door te bevestigen met
„Kiezen“ wordt de opname gestart.
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SOS-functies HS

Als de telefoon niet functioneert

Dit deel van de handleiding heeft betrekking
op de SOS-functie in de handset.
De handset is uitgerust met een eenvoudige SOS-functie. Door te drukken op de
SOS-toets op de achterkant, wordt een vrij
programmeerbaar nummer gebeld. Er kan
slechts één nummer opgeslagen worden.

Algemeen
Controleer of de telefoonkabel onbeschadigd en correct aangesloten is. Verwijder
eventuele aanvullende voorzieningen, verlengkabel en andere telefoons. Als de telefoon daarna functioneert, wordt de fout door
een ander apparaat veroorzaakt.
Probeer de telefoon bv. bij een buur aan te
sluiten. Als het apparaat daar functioneert,
is uw telefoonaansluiting mogelijk gestoord.
Bel de storingservice.

SOS-nummer programmeren
Druk op de SOS-toets op de achterkant.
Als u nog geen nummer heeft opgeslagen,
wordt u nu verzocht om het nummer in te
voeren en bevestigt u met „Kiezen“.
Het nummer vindt u nu in het telefoonboek
onder „SOS“. Daar kunt u het nummer ook
wijzigen.

De telefoon functioneert niet
• Controleer of de adapter correct op de
telefoon en het stopcontact aangesloten
is.
• Controleer of de telefoonkabel correct op
de telefoon en de telefoonstekkerdoos
aangesloten is.
• Sluit een andere telefoon op uw telefoonaansluiting aan. Als deze telefoon
functioneert, is uw telefoon waarschijnlijk
defect.
• Gebruik alleen de originele kabel of een
telefoonkabel met internationale standaarden.
Waarschuwingstoon tijdens een gesprek
• De accu's zijn bijna leeg
-	zet de handset in de oplader
• Het bereik van de telefoon is overschreden
-	breng de handset dichter bij het basisstation.
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Het telefoonnummer wordt niet weergegeven
• De telefoonnummerweergave moet
door uw netwerkexploitant ondersteund
worden.
• Bij aansluiting op een neventoestel functioneert de telefoonnummerweergave
niet.

Belangrijke aanwijzing
Het apparaat is niet beschermd tegen
opspattend water. Zet geen met vloeistof
gevulde voorwerpen, bv. vazen, op het
apparaat. Er mogen evenwel geen open
vuurbronnen, zoals bv. brandende kaarsen,
op het toestel geplaatst worden.

Bijvoegsel
Onderhoud
De telefoon is onderhoudsvrij. Bij verontreiniging reinigt u het toestel af en toe met een
zachte, licht vochtige doek. Gebruik in geen
geval alcohol, verdunningsmiddel of andere
organische oplosmiddelen. De telefoon mag
niet gedurende langere tijd aan direct zonlicht worden blootgesteld en moet bovendien worden beschermd tegen grote hitte,
vocht of sterke mechanische schokken.
Garantie
De telefoon is zeer betrouwbaar. Mochten er
ondanks correcte montage en bediening storingen optreden, neem dan contact op met
uw vakhandelaar of wend u zich direct tot
de fabrikant. De garantie omvat de kostenloze reparatie en terugzending. Voorwaarde
daarvoor is het terugzenden in de originele
verpakking, gooi deze daarom niet weg. De
garantie vervalt bij schade die werd veroorzaakt door foutieve behandeling of reparatiepogingen door niet-geautoriseerde personen (verbreking van de toestelverzegeling).

Reparaties op garantie worden alleen uitgevoerd als het ingevulde garantiebewijs met
een kopie van de factuur/het bonnetje van
de vakhandelaar wordt ingestuurd.
Het toestelnummer moet altijd worden
vermeld.
Milieu/Verwijdering
Verwijdering van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur
(toe te passen in de landen van de
Europese Unie en andere Europese
landen met een afzonderlijk inzamelsysteem voor deze apparaten). Het symbool op
het product of de verpakking wijst erop dat
dit product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar bij een
inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur moet worden afgegeven. Met uw bijdrage tot een correcte verwijdering van dit product beschermt
u het milieu en de gezondheid van uw medemensen. Milieu en gezondheid worden
geschaad door een foute verwijdering. Recycling van materiaal helpt het verbruik van
grondstoffen te reduceren. Verdere informatie over de recycling van dit product krijgt u
bij uw gemeente, de gemeentelijke afvalverwijderingsbedrijven of de zaak waar u dit
product heeft gekocht.
Accu's
De meegeleverde accu's kunnen
worden gerecycled. Lever de accu's
in bij de chemokar of bij de vakhandel. Lever alleen lege accu's in om de bescherming van het milieu te garanderen.
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Technische gegevens basis
Stroomvoorziening:
				
				
Afmetingen (lxbxh):
Gewicht: 		

Adapter:
Primair 100-240V 50/60 Hz AC
Secundair 7,5V DC / 1000 mA
243 mm × 240 mm × 94 mm
ca. 965 g

Technische gegevens handset
Standaard: 		
DECT = Digital Enhanced Cordless Telecommunication
				
Uitgebreide digitale standaard voor draadloze telefoons
				
Transfer protocol voor draadloze telefoons
Aantal kanalen:
120 Duplex-kanalen
Zendfrequentiebereik:
1880 MHz tot 1900 MHz
Duplex-methode:
Time-division multiplexing
Kanaalbandbreedte:
1728 KHz
Bitrate: 			
1152 kbit/s
Modulatie: 		
GFSK
Overdrachtvermogen:
10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal
Bereik: 			
max. 50 m binnen
				
max. 300 m buiten
Stroomvoorziening:
Basisstation:
					
Primair:
100-240V AC 50/60Hz
					
Secundair: 7,2V DC / 500 mA
				
Handset:
					
NiMH-accu's, maat AAA, 1,2V, 800 mAh
Bedrijfsduur: 		
Gereedheid (Stand-by):
max. 180 uur
				
Beltijd:					
max. 10 uur
Afmetingen (hxbxd):
Basisstation:			
100 × 155 × 55 mm
				
Handset:			
185 × 57 × 34 mm
Gewicht: 		
Basisstation:			
ca. 148 g
				
Handset:			
ca. 174 g (met accu's)
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CE-markering

Dit toestel voldoet aan de eisen van de volgende EU-richtlijnen:
- 2002/95/EG RoHS-richtlijn			 - 2004/108/EG EMV-richtlijn
- 2002/96/EG WEEE-richtlijn			 - 2006/95/EG laagspanningsrichtlijn
- 1999/5/EG R&TTE-richtlijn
De conformiteit met bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd door het CE-teken op het toestel. EG-conformiteitsverklaringen staan online ter beschikking op www.humantechnik.com.
Technische wijzigingen voorbehouden.
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Humantechnik servicepartner

D

Humantechnik GmbH
Im Wörth 25
D-79576 Weil am Rhein

Tel.:		 +49 (0) 76 21/ 9 56 89-0
Fax:		 +49 (0) 76 21/ 9 56 89-70
E-mail: info@humantechnik.com

CH

Humantechnik GHL AG
Rastatterstrasse 9
CH-4057 Basel

Tel.:		 +41 (0) 61/ 6 93 22 60
Fax:		 +41 (0) 61/ 6 93 22 61
E-mail: info@humantechnik.com

F/B

SMS
Audio Electronique Sàrl
173 rue du Général de Gaulle
F-68440 Habsheim

Tel.:		 +33 (0) 3 89/ 44 14 00
Fax:		 +33 (0) 3 89/ 44 62 13
E-mail: sms@audiofr.com

NL

Hoorexpert BV
Gildenstraat 30
NL-4143 HS Leerdam

Tel.:		 +31 (0) 3 45/ 63 23 93
Fax:		 +31 (0) 3 45/ 63 29 19
E-mail: info@hoorexpert.nl

GB

Sarabec Ltd
15 High Force Road
GB-Middlesbrough TS2 1RH

Tel.:		 +44 (0) 16 42/ 24 77 89
Fax:		 +44 (0) 16 42/ 23 08 27
E-mail: enquiries@sarabec.co.uk

Germany

Switzerland

France
Belgium

Nederland

Great Britain

For other service-partners in
Europe please contact:
Humantechnik Germany
Tel.: +49 (0) 76 21/ 9 56 89-0
Fax: +49 (0) 76 21/ 9 56 89-70
Internet: www.humantechnik.com
E-mail: info@humantechnik.com
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