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1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Tijdens het gebruik van uw telefoonapparatuur dienen de volgende standaard veiligheidsmaatregelen in acht 
genomen te worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te vermijden, 
waaronder de volgende:

1. Lees en begrijp alle instructies.
2. Volg alle waarschuwingen en instructies op die op het product zijn vermeld.
3. Haal de stekker uit het stopcontact voor reiniging. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of   

spuitbussen. Gebruik een vochtige doek.
4. Gebruik dit product niet in de buurt van water (bijv. in de buurt van een badkuip, gootsteen, zwembad).
5. Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht of een zeer koude omgeving. Breng de telefoon niet in de buurt 

van een warmtebron, zoals een radiator, kookfornuis, etc.
6. Overbelast de stopcontacten en verlengsnoeren niet, dit kan leiden brandgevaar of risico op elektrische 

schokken.
7. Gebruik uw telefoon NOOIT buitenshuis wanneer het onweert. Ontkoppel het basisstation van de telefoonlijn 

wanneer het in uw gebied stormt.
8. Gebruik de telefoon niet om een gaslek te rapporteren wanneer u zich in de buurt van het lek bevindt.
9. Gebruik alleen de meegeleverde NiMH (Nikkel-metaalhydride) batterijen! De vermelde werkingstijden voor 

de handsets zijn alleen geldig met de standaard batterijcapaciteit.
10. Het gebruik van andere soorten batterijen, wegwerpbatterijen of primaire cellen kan gevaar opleveren. Dit 

kan storing en/of schade aan het toestel veroorzaken. 
       De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van verkeerde batterijen.
11. Gebruik geen laders van derden. 
12. De batterijen kunnen worden beschadigd.Gooi batterijen op een veilige manier weg. Dompel geen   

batterijen in water, gooi ze niet in vuur en leg de batterijen nergens waar ze doorboord kunnen worden.

1.1. Inhoud van verpakking
De verpakking bevat de volgende items:
• 1 draadloze handset

• 1 lader voor draadloze handset

• 1 bekabeld basisstation

• 1 handset (bekabeld)

• 1 spiraalsnoer

• 2 netadapters (1 voor het basisstation en 1 voor de lader van de draadloze handset)

• 1 telefoonkabel

• 2 oplaadbare NiMH-batterijen AAA 300mAh

• 1 muurmontagebeugel aan het basisstation vastgemaakt

• 1 handleiding

De extra duo- en trio-verpakking bevat de volgende items:

• Draadloze handset(s)

• Lader(s) voor draadloze handset

• AC-netadapter(s) voor lader(s) voor draadloze handset

• Oplaadbare NiMH-batterijen AAA 300mAh  
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2. UW TELEFOON INSTALLEREN 
2.1. De batterijen installeren en vervangen 
1. Schuif het batterijdeksel omlaag om toegang tot het batterijvak te krijgen.

2. Plaats de 2 meegeleverde oplaadbare batterijen, zoals aangegeven. Houd rekening met de aangegeven 
poolrichting + en -.

3. Schuif het batterijdeksel weer dicht.

4. Plaats de handset op het basisstation en laad het gedurende 15 uur op voordat u de handset voor de eerste 
keer gebruikt. U hoort een geluidssignaal wanneer de handset juist op het basisstation of de lader is   
aangebracht.

Opmerkingen:
1. Gebruik alleen de meegeleverde netadapter voor het basisstation en de lader van de draadloze handset.
2. Gebruik alleen de meegeleverde NiMH oplaadbare batterijcellen.
3. Als de handset gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden, ontkoppel en verwijder de  

batterijen om mogelijke lekkage te voorkomen.

2.2. Het basisstation aansluiten 
1. Sluit één uiteinde van het telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting aan de onderkant van het basisstation.
2. Sluit het smalle uiteinde van de netadapter aan op de stroomaansluiting aan de onderkant van het basisstation.
3. Steek het brede uiteinde van de netadapter in een stopcontact.
4. Sluit	het	ander	uiteinde	van	het	telefoonsnoer	aan	op	de	telefoonaansluiting	of	de	microfilter.
5. Gebruik altijd de kabels die met uw toestel zijn meegeleverd.
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2.3. De lader(s) aansluiten (voor Duo/Trio-modellen) 
1. Sluit het smalle uiteinde van de netadapter aan op de stroomaansluiting.
2. Steek het brede uiteinde van de netadapter in een stopcontact.

3. MAAK KENNIS MET UW TELEFOON 
3.1. Overzicht van het basisstation
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1. OPROEPBLOKKERING 
• In de niet-actieve modus: Druk om naar het menu Oproepblokkering te gaan.
• In de belmodus: Druk om het nummer van de inkomende oproep te blokkeren wanneer Oproepblokkering 

op AAN is ingesteld.

2. BELLIJST 
• In de niet-actieve modus: Druk om toegang tot de bellijst te krijgen.

3. HERHAALLIJST  
• In de niet-actieve modus: Druk om toegang tot de herhaallijst te krijgen.

4. SOFTKEYS
• Druk op deze toetsen om de opties op het scherm boven de toetsen te bevestigen.

5. TERUG-TOETS 
• Druk om naar het vorige menu zonder het maken van wijzigingen terug te gaan.

6. OMHOOG EN VOLUME VERHOGEN-TOETS 
• In de menumodus: Druk om de menu-items omhoog te doorlopen.



7

• In de telefoonlijst / herhaallijst / bellijst: Druk om de lijst omhoog te doorlopen.
• Tijdens het invoeren van namen of nummers: Druk om de cursor naar links te verplaatsen.
• Tijdens een oproep en het afspelen van een bericht: Druk om het volume te verhogen.

7. OMLAAG EN VOLUME VERLAGEN-TOETS 
• In de menumodus: Druk om de menu-items omlaag te doorlopen.
• In de telefoonlijst / herhaallijst / bellijst: Druk om de lijst omlaag te doorlopen.
• Tijdens het invoeren van namen of nummers: Druk om de cursor naar rechts te verplaatsen
• Tijdens een oproep en het afspelen van een bericht: Druk om het volume te verlagen.

8. ACHTERUIT GAAN 
• Druk om naar het vorige bericht terug te gaan

9. AFSPELEN  
• In de niet-actieve modus: Druk om het bericht af te spelen
• Tijdens het afspelen: Druk om het huidige bericht opnieuw vanaf het begin af te spelen.

10. VOORUIT GAAN  
• Druk om het huidige bericht over te slaan en het volgende bericht af te spelen.

11. ANT AAN/UIT  
• Druk om het antwoordapparaat in/uit te schakelen.

12. STOP  
• Druk om het afspelen van het bericht te stoppen.

13. WISSEN  
• Druk om het huidige bericht tijdens het afspelen te wissen.

14. AUDIO-BOOST  
• Tijdens een oproep: Druk om audio-boost in/uit te schakelen (niet actief in speakerphonemodus).

15. Telefoonboek  
• In de niet-actieve modus: Druk om toegang tot het telefoonboek te krijgen.

16. Directe geheugentoetsen M1, M2, M3
• In de niet-actieve modus of tijdens een oproep: Druk om het vooraf opgeslagen nummer dat in Direct 

geheugen is bewaard te bellen. 

17. SPEAKERPHONE 
• Druk om een oproep via de speakerphone van het basisstation te maken, te beantwoorden of te  

beëindigen.
• Druk om tijdens een oproep tussen de bedrade handset en de speakerphone van het basisstation te 

schakelen.

18. ALFANUMERIEKE TOETSENBLOK  / 
• In de niet-actieve modus / voorkiesmodus / bewerkingsmodus / tijdens een oproep: Druk om tekens / cijfers 

in te voeren
• In de voorkiesmodus / tijdens een oproep: Houd  ingedrukt om een pauze in te lassen.
• In de intercommodus tijdens een externe oproep): Houd 0 ingedrukt om een conferentiegesprek te starten
• In de niet-actieve modus / voorkiesmodus / bewerkingsmodus / tijdens een oproep: Houd 0 ingedrukt om te 

knipperen.

19. IN GEBRUIK LED-BLAUW
• Brandt continu wanneer de handset in gebruik is of het basisstation zich in de gespreksmodus bevindt.
• Knippert tijdens een inkomende oproep of registratie.

3.2. Schermpictogrammen en symbolen van het Combo-basisstation

Schermpictogrammen Beschrijving

Softkey-pictogram voor toegang tot het hoofdmenu.

OK Softkey-pictogram om keuze te bevestigen en invoergegevens op te slaan.

X Softkey-pictogram voor:
1. Huidig weergegeven telefoonboek/ bellijst/ nummer uit herhaallijst wissen.
2. Keuze annuleren en huidige handeling stopzetten.

1. Softkey-pictogram voor het tijdelijk dempen van de beltoon tijdens de belmodus.
2. Continu Aan betekent dat de beltoon van het basisstation uitgezet is. 

Continu Aan wanneer een nieuw spraakbericht werd ontvangen, maar nog niet is 
gelezen. 
Verdwijnt wanneer alle spraakberichten werden gelezen.
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Continu Aan betekent dat er zich een nieuwe oproep in de bellijst bevindt die nog 
niet werd gelezen. 
Verdwijnt wanneer alle oproepen werden gelezen.
Knippert wanneer de bellijst open is.

Knippert wanneer herhaallijst open is.

Continu AAN betekent dat de Oproepblokkering of de Anonieme nummers blokkeren 
op AAN is ingesteld. 
Knippert wanneer de Oproepblokkeringsmodus open is.

Knippert wanneer telefoonboek open is.

Knippert wanneer nieuwe berichten of Memo niet gelezen zijn of het 
Antwoordapparaatmenu open is.
Continu AAN betekent dat het antwoordapparaat ingeschakeld is terwijl alle 
berichten en Memo zijn gelezen.
Verdwijnt om aan te geven dat het antwoordapparaat uitgeschakeld is terwijl alle 
berichten en Memo zijn gelezen.

Softkey-aanduiding om de huidige handeling stop te zetten en naar de niet-actieve 
modus terug te keren.

Continu aan wanneer een alarm is ingesteld.  
Knippert wanneer de ingestelde alarmtijd nog niet is bereikt.

3.3. Handset overzicht

1. 
 In rusttoestand Druk om het hoofdmenu op te roepen.
 In submenu modus: Druk om de selectie te bevestigen.
 Tijdens een gesprek: Druk om Intercom/Telefoonboek/Nummerherhalinglijst/Bellijst op te roepen. 

2.  *
 In de hoofdmenumodus: Druk om naar het Oproepblokkeringsinstelmenu te gaan.
 In de belmodus: Druk om een inkomende oproep te blokkeren* als Blokkeringsinst. op AAN is ingesteld. 

3. 
 In rusttoestand: Druk om het telefoonboek te openen. 
 In menu modus: Druk om de menu items naar boven te scrollen. 
 In Telefoonboek lijst/Nummerherhalinglijst /Bellijst: 
 Druk om de lijst naar boven te scrollen. 
 Tijdens een gesprek: Druk om het volume te verhogen. 
 In bellen: Druk om het beltoon volume te verhogen. 

4. 
 In menu modus: Druk om de menu items naar beneden te scrollen. 
 In Telefoonboek lijst/Nummerherhalinglijst/Bellijst: 
 Druk om de lijst naar beneden te scrollen. 
 Tijdens een gesprek: Druk om het volume te verlagen. 
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5. 

 Tijdens een gesprek: Druk om een gesprek te beeindigen en terug te keren naar stilstand scherm. 
 In menu/bewerken modus: Druk om terug te keren naar vorig scherm. 
 In menu/bewerken modus: Druk en ingedrukt houden om terug te keren naar vorig scherm. 
 In de bewerkings- / voorkiesmodus: 
 Druk om een teken/cijfer te wissen.
 Tijdens het bellen: Druk om het belvolume uit te zetten.

6. M1, M2, M3
 In de niet-actieve modus/Tijdens een oproep: 
 Druk om het vooraf opgeslagen nummer dat in Direct geheugen is bewaard te bellen.

7. AUDIO-BOOST 
 Tijdens een oproep: Druk om audio-boost in/uit te schakelen (niet actief in speakerphonemodus).

8. 

 Druk om  in te voeren.
 In de niet-actieve modus: houd ingedrukt om toegang tot de herhaallijst te krijgen.

9. 

 Druk om  in te voeren.
 In de niet-actieve modus: Houd ingedrukt om toegang tot de oproeplijst te krijgen.
 In de voorkiesmodus / tijdens een oproep: Houd ingedrukt om een pauze in te lassen.

10. ALPHANUMERIEK TOETSENBORD
	 0	toets	in	voorkies/nummer	bewerken	modus:	Druk	en	ingedrukt	houden	om	een	pauze	in	te	flash.	1,	2,	

3	toets	in	idle/off	hook	modus:	Druk	en	ingedrukt	houden	om	het	opgeslagen	directe	geheugennummer	te	
bellen. 0 toets tijdens een oproep Houd ingedrukt om een conferentiegesprek te starten (in   
intercommodus).

11. 
 In stilstand/voorkies modus: Druk om een oproep te maken. 
 In nummerherhalinglijst/Bellijst/Telefoonboek invoer: 
 Druk om een oproep te maken met de geselecteerde invoer in de lijst. 
 Tijdens overgaan: Druk om een oproep te beantwoorden. 
 Tijdens een oproep: Druk om naar luidsprekermodus te schakelen.

12.  
 Tijdens opladen: Continu aan.
 In belmodus / Pagingmodus: Knippert snel. Wanneer nieuwe voicemail: Knippert langzaam.
 Wanneer nieuwe voicemail of nieuw spraakbericht (TAM): Knippert langzaam.

3.4. Pictogrammen en symbolen display 
Het LCD display geeft u informatie over de huidige status van de telefoon.

  Aan geeft aan dat de Oproepblokkeringsinstelling op AAN is ingesteld of de Anoniem blokkeringsinstelling 
 op AAN is ingesteld.

  Continu aan wanneer de handset binnen het bereik van de basis is.
 Knippert wanneer buiten bereik van de basis of als het niet met de basis geregistreerd is. 

  Geeft aan dat een gesprek bezig is.

  Geeft aan dat handsfree wordt gebruikt.

  Continu aan wanneer een alarm is ingesteld.
 Flash wanneer de ingestelde alarmtijd nog niet is bereik.
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  Continu AAN wanneer het antwoordapparaat (TAM) ingeschakeld is.
 Knippert wanneer nieuwe TAM-berichten ontvangen zijn of het TAM-menu geraadpleegd wordt.

  Geeft aan dat de beltoon is uitgeschakeld.

  Geeft nieuw ontvangen Voicebericht op de Phonemail aan.
 

  Geeft aan dat de batterij geheel is opgeladen.
 Gehele pictogram knippert wanneer de batterij voor de eerste keer oplaadt.
 Interne blok pictogram knippert wanneer de batterij het eindstadium van opladen heeft Bereikt.

  Knippert wanneer een laag batterij voedingsniveau is bereikt

  Aan betekent dat er zich een nieuwe oproep in het oproeplogboek bevindt die nog niet gelezen werd en* 
 wordt aan het einde van het oproepnummer of naam weergegeven. Na het lezen verdwijnt *.
 Knippert wanneer de oproeplijst open is.

  Aan geeft aan dat audio-boost aan is (luidspreker van de handset zal luider zijn).

  Knippert wanneer telefoonboek open is.

  Knippert wanneer herhaallijst open is.

Compatibiliteit met gehoorapparaten:
- Speciale functie die achtergrondruis en storing helpt elimineren wanneer deze telefoon met een   
gehoorapparaat wordt gebruikt.

4. UW TELEFOON GEBRUIKEN
4.1. Welkomstmodus (Land)
Uw telefoon opent de Welkomstmodus onder de volgende 2 omstandigheden.

4.1.1. Initiële inschakeling van de draadloze handset zonder registratie op een basisstation  
 (Extra draadloze handset).
1.  De lijst met landen verschijnt op de LCD.

2.  Gebruik  /  om het gewenste land te selecteren.

3.  Druk op  om te bevestigen.

4.  Terugzetten en Ogenblik verschijnen op de LCD

5.  Na het voltooien van de reset wordt er u gevraagd om de datum en tijd in te voeren (zoals beschreven in 
de sectie 13.5.3).

4.1.2. Na het terugzetten van uw telefoon
1.  De lijst met landen verschijnt op de LCD van het basisstation en alle draadloze handsets.

2.  Gebruik  /  om de gewenste taal op het basisstation of een van de draadloze handsets te selecteren.

  I. Druk op  om te bevestigen als u het land op een draadloze handset selecteert.

  II. Druk op OK om te bevestigen als u het land op het basisstation selecteert.

3.  Terugzetten en Ogenblik worden op de LCD van het basisstation en alle draadloze handsets worden     
 weergegeven.

4.  Na het voltooien van de reset wordt er u gevraagd om de datum en tijd in te voeren (zoals beschreven  
 in de sectie 13.5.3).

4.2. Een oproep maken
4.2.1. Voorkiezen
Met behulp van de draadloze handset:

1. Voer het telefoonnummer in en druk op  om het nummer te bellen. 

2. Druk op  om het ingevoerde nummer te wissen.

Met behulp van het basisstation:

1. Voer het telefoonnummer in en druk op  of neem de bedrade handset op om het nummer te draaien. 

2. Druk op C om het ingevoerde nummer te wissen. 

4.2.2. Direct kiezen 
Met behulp van de draadloze handset: 

Druk op  om de lijn te gebruiken en voer het telefoonnummer in.

Met behulp van het basisstation:

Druk op  of neem de bedrade handset op om en voer het telefoonnummer in.
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4.2.3. Bellen vanuit het telefoonboek
Met behulp van de draadloze handset:

1. Druk op  OF druk op  en  /  om Telefoonboek te selecteren en druk vervolgens op  om het 

telefoonboek te openen

2. Druk op  /  om de gewenste registratie te selecteren.  

3. Druk op  om het gewenste nummer te Kiezen.

Met behulp van het basisstation:

1. Druk op  OF druk op  en  /  om Telefoonboek te selecteren en druk vervolgens op OK om 

het telefoonboek te openen.  

2. Druk op  /  om de gewenste registratie te selecteren.

3. Druk op  of haal de bedrade handset af om het nummer te Kiezen.

4.2.4. Bellen vanaf de bellijst
Met behulp van de draadloze handset:

1. Druk en houd de  toets ingedrukt OF druk op  en  /  om Bellijst te selecteren en druk vervolgens 

op  om de bellijst te openen.

2. Druk op  /  om de gewenste registratie te selecteren.

3. Druk op  om het nummer te Kiezen. 

Met behulp van het basisstation:

1. Druk op  OF druk op  en  /  om Bellijst te selecteren en druk vervolgens op OK om de bellijst 

te openen.  

2. Druk op  /  om de gewenste registratie te selecteren.

3. Druk op  of haal de bedrade handset af om het nummer te Kiezen.

4.2.5. Vanuit de herhaallijst bellen
Met behulp van de draadloze handset:

1. Druk en houd de  toets ingedrukt om toegang tot de herhaallijst te krijgen. 

2. Druk op  /  om de gewenste registratie te selecteren.  

3. Druk op  om het nummer te Kiezen.

Met behulp van het basisstation:

1. Druk op de  toets om toegang tot de herhaallijst te krijgen.

2. Druk op  /  om de gewenste registratie te selecteren.  

3. Druk op  of haal de bedrade handset af om het nummer te Kiezen.

4.2.6. Vanuit directe geheugentoetsen M1/M2/M3 of 1/ 2 / 3 bellen  
Druk op M1, M2, M3 op het basisstation en de draadloze handset en het nummer wordt vervolgens automatisch 
gebeld. U moet eerst een telefoonnummer op deze toetsen opslaan. Raadpleeg sectie 6.1.
Voor toetsen 1, 2 of 3, druk en houd 1, 2 of 3 op het basisstation of de draadloze handset ingedrukt en het 
nummer wordt automatisch gebeld. U moet eerst een telefoonnummer op deze toetsen opslaan. Raadpleeg 
sectie 6.2.  

4.3. Een oproep beantwoorden 
Met behulp van de draadloze handset:

Druk tijdens het rinkelen op  om een oproep te beantwoorden. 

Als de handset zich op het laadstation bevindt en Autom.Antw. op AAN is ingesteld. Neem tijdens het rinkelen 

de handset van het laadstation om de oproep automatisch te beantwoorden.

Met behulp van het basisstation:

Tijdens het rinkelen, druk op  of neem de hoorn op om een oproep te beantwoorden.

4.4. Een oproep beëindigen
Tijdens een oproep,  

Met behulp van de draadloze handset:

Druk op  , OF plaats de draadloze handset op het laadstation om de oproep te beëindigen.

Met behulp van het basisstation:

Druk op  of leg de hoorn weer neer om de oproep te beëindigen.
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4.5. Het volume van de luidspreker en handsfree aanpassen 
Voor zowel de bedrade handset als het basisstation:

Druk tijdens een oproep op  /  om het gewenste volume 1-5 te kiezen. Na het beëindigen van de oproep, 

blijft de instelling op het laatst gekozen niveau.

4.6. Audio-boost
Om het geluidsvolume in de draadloze/ bedrade handset tijdens een oproep aanzienlijk te verhogen. 

Druk tijdens een oproep of het luisteren naar een bericht/melding op de  toets op de draadloze handset of 

het basisstation om audio-boost in te schakelen. Druk opnieuw op de  toets om audio-boost uit te schakelen.

Waarschuwing: Een langdurig hoog geluid kan het gehoor beschadigen.

4.7. Een oproep dempen (Alleen voor basisstation)
Druk tijdens een oproep op <MUTE> op het basisstation om de microfoon te dempen.
De beller kan u nu niet langer horen. Druk op <Unmute>	op	het	basisstation	om	het	dempen	op	te	heffen.

4.8. Tijdelijk uitschakelen van beltoon
Als de telefoon overgaat, kunt u de beltoon van de handset voor de huidige oproep tijdelijk uitschakelen.
De beltoon zal tijdens de volgende oproep opnieuw normaal zijn.

Met behulp van de draadloze handset: Druk op  om de beltoon uit te schakelen.

Met behulp van het basisstation: Druk op  om de beltoon uit te schakelen.

4.9. De handset vinden
U kunt de draadloze handset lokaliseren door op <Page> van het basisstation te drukken. 
Alle handsets die op het basisstation zijn geregistreerd zullen de pagingtoon produceren en “Paging” wordt 
gedurende 60 seconden op de LCD van de draadloze handsets weergegeven. 

U kunt het pagen stoppen door op  of een beltoets van een draadloze handset of op  van het basisstation 
te drukken.
Opmerking: Als er tijdens het pagen een inkomende oproep is, zal de telefoon rinkelen met de inkomende 
oproep in plaats van het pagen.

5. GEAVANCEERDE OPROEPBLOKKERING
Deze telefoon is voorzien van een slimmeoproep-blokkering*. Deze functie zal u helpen om hinderlijke  
gesprekken te vermijden en slechts enkele nummers toe te staan. De standaardinstelling van de  
slimme-oproepblokkering in dit toestel is Uit, maar u kunt deze inschakelen via uw telefooninstellingen, zoals 
uitgelegd in de volgende paragrafen.
*Voor deze functie is een abonnement op de nummeridenti ficatieservice van uw telefoonaanbieder vereist.

OVERZICHT OPROEPBLOKKERING

Instelling Verklaring

UIT Oproepblokkeerfunctie (Blokkeer alle oproepen met nummers) is uitgeschakeld. Dit is de 
standaardmodus.

AAN De oproepblokkering is ingeschakeld. Nummers die op de zwarte lijst staan, worden niet 
doorgegeven en de telefoon gaat niet over. Nummers kunnen aan de lijst worden 
toegevoegd terwijl de telefoon overgaat en/of na een gesprek (om in te schakelen, zie 
deel 5.1).

CONTACTEN In deze automatische modus wordt elk nummer dat niet in uw telefoonboek is geregis-
treerd, automatisch geblokkeerd. Uw telefoon zal dus niet overgaan. Alle gesprekken van 
geregistreerde contactpersonen in uw telefoonboek zullen normaal verlopen.
Wanneer deze modus wordt gekozen, wordt PB Toestaan op het lcd-display weergegeven 
in de inactieve modus, tenzij u ongelezen berichten/gemiste oproepen hebt (om in te 
schakelen, zie deel 5.6.2).

VIPS In deze tweede automatische modus zullen alleen gesprekken van contactpersonen die in 
uw telefoonboek als VIP zijn geregistreerddoorgaan. Uw telefoon zal normaal overgaan. 
Andere nummers vullen de telefoon niet laten overgaan. Wanneer deze modus wordt 
gekozen,wordt VIP OK op het lcd-display weergegeven 
in de inactieve modus, tenzij u ongelezen berichten/gemiste oproepen hebt (om in te
schakelen, zie deel 5.6.1).

ANONIEM Met deze extra functie kunt u gesprekken blokkeren die geen nummer hebben (bijv. 
privégesprekken, internationale gesprekken, enz.). Deze optie kan worden ingeschakeld 
naast een van de vorige vier (om in te schakelen, zie deel 5.7)
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5.1. Handmatige oproepblokkeringsmodus
De handmatige oproepblokkering is de eenvoudigste optie wanneer u start met het gebruiken van deze telefoon. 
Wanneer u kiest voor AAN in de oproepblokkeringsinstellingen, dan worden alle oproepnummers die in de 
blokkeringslijst zijn opgeslagen geblokkeerd. U kunt op elk moment nummers aan deze lijst toevoegen of 
nummers wissen. 
Hoe een inkomende oproep blokkeren:
Wanneer de Oproepblokkeringsfunctie op AAN is ingesteld, druk op  tijdens het rinkelen van de telefoon. 
De oproep wordt beëindigd en u hebt vervolgens de optie om het nummer in één klik aan de blokkeringslijst 
toe te voegen. 
Beves.? verschijnt op het scherm. Druk op  op de draadloze handset of op OK op het basisstation om te 
bevestigen dat dit nummer in de blokkeringslijst wordt opgeslagen.

BELANGRIJK: Als u het niet bevestigt, wordt het nummer niet aan de blokkeringslijst toegevoegd en de volgende 
oproep zal op een normale manier plaatsvinden. 

OPMERKING: Alle procedures die hieronder worden beschreven (van 5.1.1 tot 6.1) kunnen tevens vanaf de 
handset worden uitgevoerd. Het enige verschil is dat het onderstaande vermelde pictogram  overeenstemt 
met de  toets van de handset.

5.1.1. HANDMATIGE modus inschakelen
In de stationaire modus,
Met behulp van het basisstation:
1. Druk op  , druk op  of  om Oproep Blok te selecteren.

2. Druk op OK , druk op  of  om Blok. Inst. te selecteren. OF druk op  om Blok. Inst. rechtstreeks 
te openen.

3. Druk op OK , druk op  of  om Aan (handmatige modus) te selecteren.

Na het instellen van deze optie, verschijnt het oproepblokkeringspictogram  op de LCD.

5.2. Nummers aan de blokkeringslijst toevoegen  
5.2.1. In de niet-actieve modus
Met behulp van het basisstation:
1. Druk op  , Blok. Inst. wordt weergegeven of druk op  en vervolgens op  of  om Oproep Blok 

te selecteren.

2. Druk op OK en druk op  of  om Blok.Lijst te selecteren.

3. Druk op OK , druk op  of  om Nw Toevoegen te selecteren, voer het te blokkeren nummer in en 
druk op OK om op te slaan.

5.2.2. Vanaf inkomende oproepnummers
Met behulp van het basisstation:
1. In de niet-actieve modus, druk op de  toets of druk op  en druk vervolgens op  of  om de 

Bellijst te openen.

2. Druk op  of  om de bellijst te doorlopen.

3. Druk op OK om het gewenste nummer te selecteren.

4. Druk op OK en  of  om Toev. Block te selecteren.

5. Druk op OK om het nummer, indien nodig, aan te passen en druk op OK om het in de blokkeringslijst op 
te slaan.

5.2.3. Vanaf nummers in de herhaallijst
Met behulp van het basisstation:
1. In de niet-actieve modus, druk op de  toets om toegang tot de herhaallijst te krijgen.

2. Druk op  of  om de herhaallijst te doorlopen.

3. Druk op OK om het gewenste nummer in de herhaallijst te selecteren.

4. Druk op OK en  of  om Toev. Block te selecteren.

5. Druk op OK om het nummer, indien nodig, te bewerken.

6. Druk op OK om te bevestigen.

5.3. Nummers in de blokkeringslijst bewerken
Met behulp van het basisstation:
1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 5.2.1.

2. Druk op OK en druk op  of  om het te bewerken nummer te selecteren.

3. Druk tweemaal op OK en druk op  of  om Bewerken te selecteren.

4. Druk op OK om te bewerken en druk dan op OK om op te slaan.
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5.4. Nummers in de blokkeringslijst wissen  
Met behulp van het basisstation:
1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 5.2.1.

2. Druk op OK en druk op  of  om het te wissen nummer te selecteren.

3. Druk op OK en druk vervolgens op X . Wissen? wordt weergegeven.

4. Druk op OK om het wissen te bevestigen of druk op X om het niet wissen te bevestigen.

5.5. Alle nummers in de blokkeringslijst wissen
Met behulp van het basisstation:
1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 5.2.1.

2. Druk op OK en druk op  of  om een geblokkeerd nummer te selecteren.

3. Druk tweemaal op OK en druk op  of  om Alles Wissen te selecteren.

4. Druk op OK en Beves.? wordt weergegeven. Druk op OK om het wissen te bevestigen of druk op X om 
het niet wissen te bevestigen.

5.6. Automatische oproepblokkeringsmodus
5.6.1. Alleen VIP’s
In deze beperkende modus zullen alleen oproepen die overeenstemmen met de nummers die als VIP in uw 
telefoonboek zijn opgeslagen worden doorgelaten en de telefoon doen rinkelen.
In de stationaire modus,
Met behulp van het basisstation:
1. Herhaal stap 1 en 2 in Deel 5.1.1. of druk op  om rechtstreeks toegang tot BLOCK. INST. te krijgen.

2. Druk op OK en  /  om VIP OK te selecteren.

3. Druk op OK om te bevestigen.

5.6.2. Alleen contactpersonen
In deze modus zullen alleen oproepen die overeenstemmen met de contactpersonen (gewone en VIP) die in uw 
telefoonboek zijn opgeslagen worden doorgelaten en de telefoon doen rinkelen.
In de stationaire modus,
Met behulp van het basisstation:
1. Herhaal stap 1 en 2 in Deel 5.2 of druk op  om rechtstreeks toegang tot BLOCK. INST. te krijgen.

2. Druk op OK en druk op  of  om Contacten Ok te selecteren.

3. Druk op OK om te bevestigen.

5.7. Anonieme oproepblokkeringsmodus
Deze functie stelt u in staat om nummers te blokkeren die geen nummer op uw telefoon weergeven. 
Deze kan onafhankelijk van andere oproepblokkeringsmodi worden in- of uitgeschakeld. 

5.7.1. Privéoproepen blokkeren
Deze modus zal inkomende oproepen blokkeren die met opzet hun nummer privé voor u hebben gehouden. 
In de stationaire modus,
Met behulp van het basisstation:
1. Druk op  en  of  om Oproep Blok te selecteren en druk dan op OK of op  .

2. Druk op  of  om Anoniem Blok te selecteren.

3. Druk op OK en  of  om Privé te selecteren.

4. Druk op OK om te bevestigen.

5.7.2. Alle anonieme oproepen blokkeren
Deze modus zal alle inkomende anonieme oproepen, waaronder privéoproepen, internationale oproepen,  
betaaltelefoons en andere niet lokale oproepen, blokkeren.
In de stationaire modus,
Met behulp van het basisstation:
1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 5.7.1.

2. Druk op OK en druk op  of  om Alle te selecteren.

3. Druk op OK om te bevestigen.

6. SNELKIEZEN INSTELLEN  
Opmerking: De directe toetsen M1, M2 en M3 zijn identiek op het basisstation en de draadloze handset, 
ongeacht hoe u ze op het basisstation en de draadloze handset(s) programmeert.

6.1. Voor M1, M2, M3
Met behulp van het basisstation:
1. Druk op  en  of  om Dir. Bellen te selecteren.

2. Druk op OK en  of  om M1/ M2/ M3 te selecteren. 

3. Druk op OK om de naam in te voeren.
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4. Druk op OK om het nummer in te voeren.

5. Druk op OK en  of  om de melodie te selecteren.

6. Druk op OK en druk op √ om te selecteren dat de registratie een VIP is of druk op X voor een normale 
registratie.

(Opmerking: ! wordt weergegeven om aan te geven dat dit telefoonboek een VIP-registratie is.)

6.2. Voor Toets 1, Toets 2, Toets 3
In de stationaire modus,
Met behulp van de draadloze handset:

1. Druk op  en  of  om Dir. Bellen te selecteren.

2. Druk op  of  om Toets 1, Toets 2, Toets 3 te selecteren. 

3. Druk op  om het nummer in te voeren.

4. Druk op  om te bevestigen.

Met behulp van het basisstation:
1. In de niet-actieve modus, druk op  en  of  om Dir. Bellen te selecteren.

2. Druk op  of  om Toets 1, Toets 2, Toets 3 te selecteren.

3. Druk op OK om het nummer in te voeren.

4. Druk op OK om te bevestigen.

(Opmerking: De geheugenposities voor toets 1, 2 en 3 zijn onafhankelijk tussen het basisstation en elke 
draadloze handset.)

7. TELEFOONBOEK
Uw telefoon kan tot 100 telefoonboekregistraties met naam en nummer opslaan. Elke telefoonboekregistratie 
kan maximum 24 tekens voor het telefoonnummer en 12 tekens voor de naam hebben. 
U kunt tevens verschillende beltonen voor uw telefoonboekregistraties selecteren. De telefoonboekregistraties 
worden alfabetisch op naam opgeslagen.

7.1. Een nieuwe telefoonboekregistratie toevoegen
In de niet-actieve modus,
Met behulp van de draadloze handset:

1. Druk op  om toegang tot de telefoonboek te krijgen OF druk op  en  of  om Telefoonboek te 

selecteren. Druk dan op  om de telefoonboeklijst te openen.

2. Druk op  om Nw Toevoegen te selecteren.

3. Herhaal stappen 3 tot 6 in sectie 6.1.

Met behulp van het basisstation:

1. Druk op de  toets  OF druk op  en  of  om Telefoonboek te selecteren en druk vervolgens op 

OK om de telefoonboeklijst te openen.

2. Druk op OK om Nw Toevoegen te selecteren.

3. Herhaal stappen 3 tot 6 in sectie 6.1.

(Opmerking: ! wordt weergegeven om aan te geven dat dit telefoonboek een VIP-registratie is.)

7.2. Een telefoonboekregistratie bekijken 
Met behulp van de draadloze handset:
1. Herhaal stap 1 in sectie 7.1.

2. Druk op  of  om de gewenste registratie te selecteren.

3. Druk op  , de naam, het nummer en de melodie van de gekozen telefoonboekregistratie worden  
vervolgens weergegeven.

Met behulp van het basisstation:

1. Herhaal stap 1 in sectie 7.1.

2. Druk op  of  om de gewenste registratie te selecteren.

3. Druk op OK , de naam, het nummer en de melodie van de gekozen telefoonboekregistratie worden  
vervolgens weergegeven.

7.3. Een telefoonboekregistratie bewerken 
Met behulp van de draadloze handset:
1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 7.2.

2. Druk tweemaal op  en vervolgens op  of  om Bewerken te selecteren.

3. Druk op  om de naam te bewerken.
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4. Druk op  om het nummer te bewerken.

5. Herhaal stap 6 en 6.1 in sectie 6.1.

Met behulp van het basisstation:

1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 7.2.

2. Druk tweemaal op OK en vervolgens op  of  om Bewerken te selecteren.

3. Druk op OK om de naam te bewerken.

4. Druk op OK om het nummer te bewerken.

5. Herhaal stap 6 en 6.1 in sectie 6.1.

7.4. Een telefoonboekregistratie als VIP maken 
Met behulp van de draadloze handset:
1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 7.2.

2. Druk tweemaal op  en vervolgens op  of  om VIP? te selecteren.

3. Herhaal stap 6 en 6.1 in sectie 6.1.

Met behulp van het basisstation:

1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 7.2.

2. Druk tweemaal op OK en vervolgens op  of  om VIP? te selecteren.

3. Druk op OK en VIP? wordt weergegeven. 

4. Herhaal stap 6 en 6.1 in sectie 6.1.

7.5. Een telefoonboekregistratie aan het direct geheugen toevoegen
In de niet-actieve modus,
Met behulp van de draadloze handset:
1. Herhaal stap 1 in sectie 7.1.

2. Druk tweemaal op  en vervolgens op  of  om Aan DM toevoegen te selecteren.

3. Druk op  en  of  om M1/ M2/ M3/ Toets 1/ Toets 2/ Toets 3 te selecteren. 

4. Druk op  om de naam, nummer en melodie weer te geven en druk vervolgens op  om te bevestigen.

Opmerking: Als Toets 1, Toets 2 of Toets 3 wordt geselecteerd, wordt alleen het nummer in stap 4 weergegeven.

Met behulp van het basisstation:

1. Herhaal stap 1 in sectie 7.1.

2. Druk tweemaal op OK en vervolgens op  of  om Aan DM toevoegen te selecteren.

3. Druk op OK en vervolgens op  of  om M1/ M2/ M3/ Toets 1/ Toets 2/ Toets 3 te selecteren.

4. Druk op OK om de naam en het nummer weer te geven en druk vervolgens op OK om te bevestigen.

Opmerking: Als Toets 1, Toets 2 of Toets 3 wordt geselecteerd, wordt alleen het nummer in stap 4 weergegeven.

7.6. Een telefoonboekregistratie wissen 
Met behulp van de draadloze handset:
1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 7.2.

2. Druk tweemaal op  en vervolgens op  of  om Wissen te selecteren.

3. Druk op  en Beves.? wordt weergegeven. Druk vervolgens op  of  om √ voor wissen te selecteren 
of X om niet te wissen.

4. Druk op  om te bevestigen.

Met behulp van het basisstation:

1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 7.2.

2. Druk op OK om de naam, nummer en melodie voor de registratie weer te geven.

3. Druk op X, Wissen? wordt weergegeven. Druk op OK om het wissen te bevestigen of druk op X om het 
niet wissen te bevestigen.

7.7. Het volledig telefoonboek wissen
Met behulp van de draadloze handset:
1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 7.2.

2. Druk tweemaal op  en vervolgens op  of  om Alles Wissen te selecteren.

3. Druk op  en Beves.? wordt weergegeven. Druk vervolgens op  of  om √ voor wissen te selecteren 
of X om niet te wissen.

4. Druk op  om te bevestigen.

Met behulp van het basisstation:

1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 7.2.
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2. Druk tweemaal op OK en vervolgens op  of  om Alles Wissen te selecteren.

3. Druk op OK en Beves.? wordt weergegeven. Druk op OK om het wissen te bevestigen of druk op X om 
het niet wissen te bevestigen.

8. HERHAALLIJST
Er worden tot 10 van de laatste gebelde nummers in de herhaallijst opgeslagen. 
Alle nummers in de herhaallijst die overeenstemmen met een telefoonregistratie voorzien van een naam, zullen 
de naam in plaats van het nummer weergeven.

8.1. Een nummer uit de herhaallijst in het telefoonboek opslaan
In de niet-actieve modus,
Met behulp van de draadloze handset:

1. Druk en houd de  toets ingedrukt om toegang tot de herhaallijst te krijgen.

2. Druk op  of  om de herhaallijst te doorlopen.

3. Druk op  om het gewenste nummer in de herhaallijst te selecteren.

4. Druk op  en  of  om Toev. Aan Tb te selecteren.

5. Druk op  om de naam in te voeren.

6. Druk op  om het nummer, indien nodig, te bewerken.

7. Herhaal stap 5 tot 6 van sectie 7.1.

Met behulp van het basisstation:

1. Druk op de  toets om toegang tot de herhaallijst te krijgen.

2. Druk op  of  om de herhaallijst te doorlopen.

3. Druk op OK om het gewenste nummer in de herhaallijst te selecteren.

4. Druk op OK en  of  om Toev. Aan Tb te selecteren.

5. Druk op OK om de naam in te voeren.

6. Druk op OK om het nummer, indien nodig, te bewerken.

7. Herhaal stap 5 en 6 in sectie 7.1.

(Opmerking: ! wordt weergegeven om aan te geven dat dit telefoonboek een VIP-registratie is.)

8.2. Een nummer uit de herhaallijst in het direct geheugen opslaan
Met behulp van de draadloze handset:
1. Herhaal stappen 1 tot 3 in sectie 8.1.

2. Druk op  en  of  om Aan DM Toev te selecteren.

3. Druk op  en  of  om M1/ M2/ M3 te selecteren.

4. Druk op  om de naam in te voeren.

5. Druk op  om het nummer, indien nodig, te bewerken.

6. Herhaal stap 5 tot 6 van sectie 7.1.

Met behulp van het basisstation:
1. Herhaal stappen 1 tot 3 in sectie 8.1.

2. Druk op OK en  of  om Aan DM Toev te selecteren.

3. Druk op  of  om M1/ M2/ M3 te selecteren.

4. Druk op OK om de naam in te voeren.

5. Druk op OK om het nummer, indien nodig, te bewerken.

6. Herhaal stap 5 en 6 in sectie 7.1.

(Opmerking: ! wordt weergegeven om aan te geven dat dit telefoonboek een VIP-registratie is.)

8.3. Een nummer uit de herhaallijst wissen
Met behulp van de draadloze handset:
1. Herhaal stappen 1 tot 3 in sectie 8.1.

2. Druk op  en  of  om Wissen te selecteren.

3. Herhaal stap 3 en 4 in sectie 7.6.

Met behulp van het basisstation:

1. Herhaal stappen 1 tot 3 in sectie 8.1.

2. Herhaal stap 3 in sectie 7.6
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8.4. De volledige herhaallijst wissen
Met behulp van de draadloze handset:
1. Herhaal stappen 1 tot 3 in sectie 8.1.

2. Druk op  en  of  om Alles Wissen te selecteren.

3. Herhaal stap 3 en 4 in sectie 7.7.

Met behulp van het basisstation:

1. Herhaal stappen 1 tot 3 in sectie 8.1.

2. Druk op OK en vervolgens op  of  om Alles Wissen te selecteren.

3. Herhaal stap 3 in sectie 7.7.

9. OPROEPWEERGAVE (Afhankelijk van het netwerk) 
Deze	functie	is	beschikbaar	als	u	bij	uw	telefoonprovider	op	de	belleridentificatieservice	bent	geabonneerd.		Uw	
telefoon kan tot 50 ontvangen oproepen met datum en tijd in de bellijst opslaan. 
Opmerkingen: Als de informatie over de beller uitgeschakeld is en het nummer aldus niet wordt verzonden, 
dan wordt “Onbekend” op het scherm weergegeven. Als het nummer van de beller niet wordt geleverd, wordt 
“Onbeschikb.” weergegeven.
Als er in stand-by drie onbeantwoorde oproepen worden ontvangen, wordt “3 Nw Gespr.” weergegeven. 

9.1. De bellijst bekijken 
Alle ontvangen oproepen worden in de bellijst opgeslagen met de meeste recente oproep bovenaan de lijst.  
Wanneer de bellijst vol is, wordt de oudste oproep door de nieuwe oproep vervangen.  
In de niet-actieve modus:
Met behulp van de draadloze handset:

1. Druk en houd de  toets ingedrukt of druk op  en  of  om Bellijst te selecteren.

2. Druk op  en de bellijst wordt weergegeven. De onbeantwoorde oproep die niet werd gelezen is met een 

 aan het einde van het nummer gemarkeerd.

3. Druk op  of  om de gewenste registratie te selecteren. 

4. Druk op  om meer informatie over de gewenste registratie te zien.

Met behulp van het basisstation:

1. Druk op de  toets of druk op  en  of  om Bellijst te selecteren.

2. Druk op OK en de bellijst wordt weergegeven. De onbeantwoorde oproep die niet werd gelezen is met een 

 aan het einde van het nummer gemarkeerd.

3. Druk op  of  om de gewenste registratie te selecteren.

4. Druk op OK om meer informatie over de gewenste registratie te zien.

9.2. Een nummer van de bellijst in het telefoonboek opslaan
Met behulp van de draadloze handset:
Herhaal stap 1 en 3 in sectie 9.1.

1. Druk tweemaal op  en vervolgens op  of  om Toev. aan TB te selecteren.

2. Druk op  om de naam in te voeren.

3. Druk op  om het nummer, indien nodig, te bewerken.

4. Herhaal stap 5 tot 6 van sectie 6.1.

Met behulp van het basisstation:

1. Herhaal stap 1 en 3 in sectie 9.1.

2. Druk tweemaal op OK en vervolgens op  of  om Toev. aan TB te selecteren.

3. Druk op OK om de naam in te voeren.

4. Druk op OK om het nummer, indien nodig, te bewerken.

5. Herhaal stap 5 en 6 in sectie 6.1.

(Opmerking: ! wordt weergegeven om aan te geven dat dit telefoonboek een VIP-registratie is.)

9.3. Een nummer van de bellijst in het direct geheugen opslaan
Met behulp van de draadloze handset:
1. Herhaal stap 1 en 3 in sectie 9.1.

2. Druk tweemaal op  en vervolgens op  of  om Aan DM toevoegen te selecteren.

3. Herhaal stap 4 tot 6 van sectie 8.2.

Met behulp van het basisstation:

1. Herhaal stap 1 en 3 in sectie 9.1.

2. Druk tweemaal op OK en vervolgens op  of  om Aan DM toevoegen te selecteren.

3. Herhaal stap 4 tot 6 van sectie 8.2.
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9.4. Een nummer in de bellijst wissen
Met behulp van de draadloze handset:

1. Herhaal stappen 1 tot 3 in sectie 9.1.

2. Druk tweemaal op  en vervolgens op  of  om Wissen te selecteren.

3. Herhaal stap 3 en 4 in sectie 7.6.

Met behulp van het basisstation:

1. Herhaal stappen 1 tot 3 in sectie 9.1.

2. Druk op OK om de naam, nummer en melodie voor de registratie weer te geven.

3. Druk op OK en Wissen? wordt weergegeven.

4. Herhaal stap 3 in sectie 7.6.

9.5. De volledige bellijst wissen

Met behulp van de draadloze handset:

1. Herhaal stappen 1 tot 3 in sectie 9.1.

2. Druk tweemaal op  en vervolgens op  of  om Alles Wissen te selecteren.

3. Herhaal stap 3 en 4 in sectie 7.7.

Met behulp van het basisstation:

1. Herhaal stappen 1 tot 3 in sectie 9.1.

2. Druk tweemaal op OK en vervolgens op  of  om Alles Wissen te selecteren.

3. Alles Wissen Beves.? wordt weergegeven.

4. Druk op OK om het wissen van de volledige herhaallijst te bevestigen of druk op X om het niet wissen te 
bevestigen.

10. VOICEMAIL (Afhankelijk van het netwerk)
Voice Mail Waiting Indication (VMWI)  verschijnt wanneer er een nieuw voicemailbericht bij uw telefoonprovider 
klaar staat om afgeluisterd te worden. Deze functie is alleen beschikbaar als u bij uw telefoonprovider op de 
voicemailservice bent geabonneerd. 

10.1. Toegang tot voicemailberichten krijgen
 verschijnt en het VMWI-nummer wordt in de bellijst opgeslagen wanneer u een nieuw bericht in uw  

voicemailbox hebt.  
Met behulp van de draadloze handset:

1. In de niet-actieve modus, druk en houd de  toets ingedrukt of druk op  en  of  om Bellijst te 
selecteren.

2. Druk op  en vervolgens op  of  om de gewenste VMWI-registratie te selecteren.

3. Druk op  om naar de voicemailserver te bellen of bel naar het voicemailnummer dat door de   
telefoonprovider is geleverd.

Met behulp van het basisstation:
1. In de niet-actieve modus, druk op de  toets of druk op  en  of  om Bellijst te selecteren.

2. Druk op OK en vervolgens op  of  om de gewenste VMWI-registratie te selecteren.

3. Druk op  of haal de bedrade handset van het basisstation af om naar de voicemailserver te bellen of bel 
naar het voicemailnummer dat door de telefoonprovider is geleverd.

11. ANTWOORDAPPARAAT   
Uw telefoon is voorzien van een antwoordapparaat die onbeantwoorde oproepen opneemt wanneer ingeschakeld. 
Het antwoordapparaat kan tot 59 berichten opslaan binnen een maximale opnametijd van ongeveer 60 minuten. 
Naast het opnemen van inkomende berichten kunt u tevens memoberichten voor andere gebruikers van uw 
telefoon opnemen. Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, wordt Geheugen Vol in de stationaire 
modus weergegeven.

11.1. Het antwoordapparaat in-/uitschakelen
Met behulp van de draadloze handset:

1. Druk op  en  of  om Beantwoorder te selecteren.

2. Druk op  en  of  om Antw Aan/Uit te selecteren.

3. Druk op  en  of  om Aan of Uit te selecteren.

4. Druk op  om te bevestigen.
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Met behulp van het basisstation:

1. Druk op  op het basisstation om het antwoordapparaat in/uit te schakelen.

 OF

2. Druk op  en  of  om Beantwoorder te selecteren.

3. Druk op OK en  of  om Antw Aan/Uit te selecteren.

4. Druk op OK en  of  om Aan of Uit te selecteren.

5. Druk op OK om te bevestigen.

Als het antwoordapparaat op Aan is ingesteld, wordt  op de LCD van de draadloze handset en het basisstation 
weergegeven.
Als het antwoordapparaat op Uit wordt ingesteld, verdwijnt  van de LCD.

11.2. Naar de berichten op het antwoordapparaat luisteren
Wanneer nieuwe berichten op het antwoordapparaat worden opgenomen, knippert  op het LCD-scherm en 
verschijnt het nummer van het nieuwe bericht op het LCD-scherm totdat alle nieuwe berichten zijn afgespeeld.
Met behulp van de draadloze handset:

1. Druk op  en  of  om Beantwoorder te selecteren.

2. Druk op  en  of  om Weerg.Bdschp te selecteren.

3. Druk op  om het afspelen van het bericht te starten en het scherm geeft de datum- en tijdsinformatie 
van het ontvangen bericht weer.

4. Druk tijdens het afspelen van het bericht op  of  om het afspeelvolume van het bericht te verhogen 
of te verlagen.

5. Druk op  en  of  om Stop, Volgende, Vorige, Wissen te selecteren.

6. Druk op  om tijdens het afspelen van het bericht de respectievelijke functie uit te voeren.

7. U kunt tevens de volgende sneltoetsen gebruiken om verschillende handelingen tijdens het afspelen van 
het bericht uit te voeren.

 I. Druk op  om het afspelen van het bericht te stoppen (Stop-functie).

 II. Druk op  om het huidige bericht opnieuw vanaf het begin af te spelen.

  Druk tweemaal op  om naar het vorige bericht terug te gaan (Vorige-functie).

 III. Druk op  om het volgende bericht af te spelen (Volgende-functie).

 IV. Druk op  om het huidig afgespeeld bericht te wissen (Wissen-functie).

Met behulp van het basisstation:

1. Druk op  

2. De nieuwe berichten worden via de luidspreker van het basisstation afgespeeld.

3. Druk op  of  om het volume tijdens het afspelen van het bericht te verhogen of te verlagen.

4. U kunt de toetsen Stop, Volgende, Vorige, Wissen gebruiken om verschillende handelingen tijdens het 
afspelen van het bericht uit te voeren.

 I.  : Stop het afspelen van het bericht.

 II.  : Speelt het volgende bericht af.      

 III.  : Ga achteruit om het vorig bericht af te spelen.   

 IV.  : Speelt het huidige bericht opnieuw vanaf het begin af.

 V.  : Wis het huidig afgespeeld bericht.

11.3. Alle berichten in het antwoordapparaat verwijderen 
Met behulp van de draadloze handset:

1. Druk op  en  of  om Beantwoorder te selecteren.

2. Druk op  en  of  om Wis Oude te selecteren.

3. Herhaal stap 3 en 4 in sectie 7.7.

Met behulp van het basisstation:

1. Druk op  en  of  om Beantwoorder te selecteren.

2. Druk op OK en vervolgens op  of  om Wis Oude te selecteren.

3. Druk op OK en Beves.? wordt weergegeven. 

4. Druk op OK om het wissen van alle beluisterde berichten te verwijderen of druk op  om opnieuw naar 
de niet-actieve modus te gaan.
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11.4. Instellingen van het antwoordapparaat
11.4.1. De antwoordmodus instellen
Het antwoordapparaat is standaard op de modus Antw & Rec ingesteld zodat de bellers een bericht kunnen 
achterlaten. Deze modus kan worden gewijzigd naar Antw. zodat de bellers geen bericht kunnen achterlaten. 
In dit geval zullen uw bellers worden gevraagd later terug te bellen.

Met behulp van het basisstation:

1. Druk op  en  of  om Beantwoorder te selecteren.

2. Druk op OK en  of  om Antw. Instel te selecteren.

3. Druk op OK en  of  om Antw. Modus te selecteren.

4. Druk op OK en  of  om Antw & Rec of Antw te selecteren.

5. Druk op OK om te bevestigen.

11.4.2. Uw eigen uitgaande bericht (OGM) opnemen
U kunt uw eigen OGM voor de Antw & Rec modus of de Antw. modus opnemen. Dit bericht zal worden gebruikt 
wanneer het antwoordapparaat de oproep beantwoordt.  Als uw persoonlijke OGM wordt gewist, wordt de vooraf 
opgenomen OGM automatisch opnieuw ingesteld.
Met behulp van de draadloze handset:
Herhaal stap 1 en 2 in sectie 11.4.1.

1. Druk op  en  of  om Uitg Bs Inst te selecteren.

2. Druk op  en  of  om Antw & Rec of Antw te selecteren.

3. Druk op  en  of  om Bericht Opn. te selecteren.

4. Druk op  om het opnemen van uw persoonlijke OGM te starten en “Opnemen” wordt op het scherm 
weergegeven.

5. Druk op  om uw persoonlijke OGM te stoppen en op te slaan. Uw pas opgeslagen OGM wordt   
automatisch afgespeeld. U kunt ook op de toets C drukken om naar het vorige scherm terug te keren 
zonder dat de persoonlijke OGM wordt opgeslagen.

Met behulp van het basisstation:

1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 11.4.1.

2. Druk op OK en  of  om Uitg Bs Inst te selecteren.

3. Druk op OK en  of  om Antw & Rec of Antw te selecteren.

4. Druk op OK en  of  om Opnemen te selecteren.

5. Druk op OK om het opnemen van uw persoonlijke OGM te starten en “Bericht Opn.” wordt op het scherm 
weergegeven.

6. Druk op OK om uw persoonlijke OGM te stoppen en op te slaan. Uw pas opgeslagen OGM wordt   
automatisch afgespeeld. U kunt ook op de Toets  drukken om naar het vorige scherm terug te keren 

zonder dat de persoonlijke OGM wordt opgeslagen.

11.4.3. Het uitgaand bericht (OGM) afspelen en wissen
U kunt uw eigen persoonlijke OGM of de vooraf opgenomen OGM voor de modus Antw & Rec of modus Antw. 
afspelen en ervoor kiezen om uw persoonlijke OGM tijdens het afspelen te wissen en een nieuwe OGM op te 
nemen wanneer u maar wilt. De vooraf opgenomen OGM kan echter niet worden gewist.
Met behulp van de draadloze handset:
1. Herhaal stappen 1 tot 3 in sectie 11.4.2.

2. Druk op  en  of  om Weergave te selecteren.

3. Druk op  om uw persoonlijke OGM af te spelen (als er een persoonlijke OGM werd opgenomen) en “Uitg 
Bs Afsp” wordt op het scherm weergegeven. Als er nog geen persoonlijke OGM is opgeslagen, wordt de 
vooraf opgenomen OGM afgespeeld.

4. Gebruik  of  om <Stop> te selecteren. Druk vervolgens op  om het afspelen van de OGM te  

stoppen en naar het vorige menu terug te keren.

5. U kunt tevens  of  gebruiken om Wissen in stap 2 te selecteren. Druk vervolgens op  om uw 

persoonlijke OGM te wissen en naar het vorige menu terug te keren. De vooraf opgenomen OGM wordt 
automatisch opnieuw ingesteld.

Met behulp van het basisstation:
1. Herhaal stap 1 en 3 in sectie 11.4.2.

2. Druk op OK en  of  om Afspelen te selecteren.

3. Druk op OK om uw persoonlijke OGM af te spelen (als er een persoonlijke OGM werd opgenomen) en “Uitg 
Bs Afsp” wordt op het scherm weergegeven. Als er nog geen persoonlijke OGM is opgeslagen, wordt de 
vooraf opgenomen OGM afgespeeld. 
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4. Druk op  om het afspelen van de OGM te stoppen en naar het vorige menu terug te keren.

5. U kunt tevens  of  gebruiken om <Standaard gebruiken> in stap 2 te selecteren.

6. Druk op OK en Beves.? wordt weergegeven. Druk op OK om uw persoonlijke OGM te wissen en naar het 
vorige menu terug te keren. De vooraf opgenomen OGM wordt automatisch opnieuw ingesteld.

Opmerking: Het is niet mogelijk op de vooraf opgenomen OGM te wissen.

11.4.4. De antwoordvertraging instellen
U kunt het aantal keren rinkelen instellen voordat het antwoordapparaat de inkomende oproep beantwoordt en 
start met het afspelen van uw OGM. U kunt het antwoordapparaat instellen om na twee tot tien keer rinkelen 
te antwoorden.
Met behulp van de draadloze handset:
1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 11.4.1.

2. Druk op  en  of  om Antw Vertr te selecteren.

3. Druk op  en  of  om uw gewenste antwoordvertraging te selecteren.

4. Druk op  om te bevestigen.

Met behulp van het basisstation:

1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 11.4.1.

2. Druk op OK en  of  om Antw Vertr te selecteren.

3. Druk op OK en  of  om uw gewenste antwoordvertraging te selecteren.

4. Druk op OK om te bevestigen.

11.4.5. De opnametijd voor inkomende berichten instellen
U kunt de maximale lengte van de opnametijd voor inkomende berichten instellen (60S, 120S of 180S).
Met behulp van de draadloze handset:
1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 11.4.1.

2. Druk op  en  of  om Opnametijd te selecteren.

3. Druk op  en  of  om uw gewenste opnametijd te selecteren.

4. Druk op  om te bevestigen.

Met behulp van het basisstation:
1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 11.4.1.

2. Druk op OK en  of  om Opnametijd te selecteren.

3. Druk op OK en  of  om uw gewenste opnametijd te selecteren.

4. Druk op OK  om te bevestigen.

11.4.6. Meeluisteren op basisstation in- of uitschakelen 
U kunt het meeluisteren van oproepen op het basisstation in- of uitschakelen.
Met behulp van het basisstation:
1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 11.4.1.

2. Druk op OK en  of  om BS Filter te selecteren.

3. Druk op OK en  of  om Aan of Uit te selecteren.

4. Druk op OK om te bevestigen.

11.4.7. De taal voor de gesproken meldingen van het antwoordapparaat wijzigen
Met behulp van de draadloze handset:
1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 11.5.1.

2. Druk op  en  of  om Antw. Taal te selecteren.

3. Druk op  en  of  om uw gewenste taal voor de gesproken meldingen te selecteren.

4. Druk op  om te bevestigen.

Met behulp van het basisstation:
1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 11.5.1.

2. Druk op OK en  of  om Antw. Taal te selecteren.

3. Druk op OK en  of  om uw gewenste taal voor de gesproken meldingen te selecteren.

4. Druk op OK om te bevestigen.

11.5. Op afstand toegang tot uw antwoordapparaat krijgen
U kunt met een andere gewone telefoon naar uw BigTel 1580 Combo bellen om het antwoordapparaat in of 
uit te schakelen en op afstand uw berichten af te luisteren.
1. Bel met een gewone telefoon naar uw BigTel 1580 Combo.
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2. Wanneer het antwoordapparaat de oproep beantwoordt en start met het afspelen van de OGM, druk op 
de toets  .

3. Voer de 4-cijferige pincode voor toegang op afstand in.

4. Druk op de volgende toetsen om uw gewenste functie uit te voeren, zoals in onderstaande tabel vermeld.

Toetsen Functies

Terwijl het bericht wordt afgespeeld Terwijl het bericht niet wordt afgespeeld

2 Verwijder het huidige afgespeelde

4 Speel het huidige bericht opnieuw vanaf het begin 
af.  Druk tweemaal om naar het vorige bericht terug 
te gaan.

5 Stop het huidige afgespeelde bericht Speel het bericht af

6 Ga vooruit om het volgende bericht af te spelen

7 Schakel het antwoordapparaat in

9 Schakel het antwoordapparaat uit

Opmerking: Als uw antwoordapparaat is uitgeschakeld, zal de telefoon na 12 keer rinkelen antwoorden. Druk 
op  en voer vervolgens de 4-cijferige pincode voor toegang op afstand in (de standaard pincode is 0000) om 
de toegang op afstand-functie te activeren.

11.6. Oproepen meeluisteren
Met behulp van de draadloze handset:
Wanneer het antwoordapparaat op Aan is ingesteld en wanneer er een inkomend bericht is na het vooraf  

ingestelde aantal keren rinkelen van de antwoordvertraging, wordt Meeluister? weergegeven. Druk op  of 

 om √ of X te selecteren.

√ om naar de oproep op uw handset mee te luisteren.

X laat de draadloze handset op stille belmodus ingesteld. 

Als u op een gegeven moment de oproep wilt aannemen, druk op  op de draadloze handset.

Met behulp van het basisstation:
Wanneer Bs Filter op Aan is ingesteld en wanneer er een inkomend bericht is, zal het basisstation starten met 
het meeluisteren van de oproep na het vooraf ingestelde aantal keren rinkelen van de antwoordvertraging.
Als u op een gegeven moment de oproep wilt aannemen, druk op  of haal de bedrade handset van het  
basisstation af. 

Opmerking: Het opnemen van het bericht stopt automatisch. Als het antwoordapparaat reeds is gestart met het 
opnemen van het bericht, dan wordt het reeds opgenomen bericht opgeslagen.

12. ALARMINSTELLINGEN
U kunt een wekker op het basisstation en elke draadloze handset instellen.  Wanneer het alarm is ingesteld, 
verschijnt  op de LCD.  Wanneer de alarmtijd is bereikt, knippert  en “Alarm aan” op de LCD. Het  
basisstation of de individuele handset zal gedurende 30 seconden een alarmmelodie afspelen.  Druk op een 
willekeurige toets om het alarm uit te zetten. Als de sluimerfunctie geactiveerd is, gaat het alarm aan het einde 
van de sluimerperiode van 6 minuten opnieuw af.
Opmerking: Het alarmvolumeniveau is hetzelfde als de instelling van het belvolume van de handset. Als de 
beltoon van de handset op Uit is ingesteld, dan gaat het alarm op een Volumeniveau 1 af.
Met behulp van de draadloze handset:

1. Druk op  en  of  om Alarm te selecteren.

2. Druk op  en  of  om Aan/Uit te selecteren.

3. Druk op  . Als Aan wordt geselecteerd, wordt er u gevraagd om de alarmtijd in te voeren.

4. Voer de alarmtijd in.

5. Druk op  en  of  om Een keer of Dagelijks te selecteren.

6. Druk op  om de sluimerfunctie in te stellen en vervolgens op  of  om Aan of Uit te selecteren.

7. Druk op  om te bevestigen.
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Met behulp van het basisstation:

1. Druk op  en  of  om Alarm te selecteren.

2. Druk op OK en  of  om Aan/Uit te selecteren.

3. Druk op OK . Als Aan wordt geselecteerd, wordt er u gevraagd om de alarmtijd in te voeren.

4. Voer de alarmtijd in.

5. Druk op OK en  of  om Een keer of Dagelijks te selecteren.

6. Druk op OK om de sluimerfunctie in te stellen en vervolgens op  of  om Aan of Uit te selecteren.

7. Druk op OK om te bevestigen.

13. TELEFOONINSTELLINGEN
13.1. Volume van de beltoon instellen
Met behulp van de draadloze handset:

1. Druk op  en  of  om Handset Inst te selecteren.

2. Druk op  en  of  om Bel Instel. te selecteren

3. Druk op  en  of  om Belvolume te selecteren.

4. Druk op  en  of  om het gewenste belvolume te selecteren. U hebt keuze u 6 belvolumeniveaus, 
waaronder Uit. 

5. Druk op  om te bevestigen.

Met behulp van het basisstation:

1. Druk op  en  of  om Basis Inst. te selecteren.

2. Druk op OK en  of  om Belvolume te selecteren.

3. Druk op OK en  of  om het gewenste belvolume te selecteren. U hebt keuze u 6 belvolumeniveaus, 
waaronder Uit. 

4. Druk op OK om te bevestigen.

Opmerking: Het respectieve belvolume wordt tijdens uw keuze afgespeeld. Als Uit wordt geselecteerd,  

verschijnt het  pictogram.  

13.2. Belmelodie instellen
Met behulp van de draadloze handset:
1. Herhaal stap 1 en 2 van sectie 13.1.

2. Druk op  en  of  om Intern. Bel (voor intercomoproepen) of Extern. Bel (voor inkomende oproepen) 
te selecteren.

3. Druk op  en  of  om de gewenste belmelodie te selecteren. U hebt keuze uit 10 verschillende 
melodieën. 

4. Druk op  om te bevestigen.

Met behulp van het basisstation:

1. Druk op  en  of  om Basis Inst. te selecteren.

2. Druk op OK en  of  om Basis Bel te selecteren.

3. Druk op OK en  of  om de gewenste belmelodie te selecteren. U hebt keuze uit 5 verschillende melodieën. 

4. Druk op OK om te bevestigen.

13.3. Waarschuwingstoon instellen

Met behulp van de draadloze handset:

1. Druk op  en  of  om Handset Inst te selecteren.

2. Druk op  en  of  om Toon Instl. te selecteren.

3. Druk op  en  of  om Toetstoon/ BatterToon/ Buitenbereik in te stellen.

4. Druk op  en  of  om deze tonen Aan of Uit te zetten.

5. Druk op  om te bevestigen.

Met behulp van het basisstation:

1. Druk op  en  of  om Basis Inst. te selecteren.

2. Druk op OK en  of  om Toetstoon te selecteren.

3. Druk op OK en  of  om Aan of Uit te selecteren.

4. Druk op OK om te bevestigen.
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13.4. LCD-contrast
Met behulp van de draadloze handset:

1. Druk op  en  of  om Handset Inst te selecteren.

2. Druk op  en  of  om LCD Contrast te selecteren.

3. Druk op  en  of  om het gewenste contrastniveau te selecteren. U hebt keuze uit 5 verschillende 
niveaus.

4. Druk op  om het LCD-contrastniveau te bevestigen.

Met behulp van het basisstation:

1. Druk op  en  of  om Basis Inst. te selecteren.

2. Druk op OK en  of  om LCD Contrast te selecteren.

3. Druk op OK en  of  om het gewenste contrastniveau te selecteren. U hebt keuze uit 5 verschillende 
niveaus.

4. Druk op OK om het LCD-contrastniveau te selecteren.

13.5. De datum en tijd instellen 
13.5.1. Het datumformaat wijzigen

Met behulp van de draadloze handset:

1. Druk op  en  of  om Handset Inst te selecteren.

2. Druk op  en  of  om Datum & Tijd te selecteren.

3. Druk op  en  of  om Datumsfor. te selecteren.

4. Druk op  en  of  om uw gewenste datumformaat (DD-MM-JJ of MM-DD-JJ) te selecteren.

5. Druk op  om te bevestigen.

Met behulp van het basisstation:

1. Druk op  en  of  om Basis Inst. te selecteren.

2. Druk op OK en vervolgens op  of  om Datum & Tijd te selecteren.

3. Druk op OK en vervolgens op  of  om Datumsfor. te selecteren.

4. Druk op OK en  of  om uw gewenste datumformaat (DD-MM-JJ of MM-DD-JJ) te selecteren.

5. Druk op OK om te bevestigen.

13.5.2. Het tijdformaat wijzigen
Met behulp van de draadloze handset:
1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 13.5.1. 

2. Druk op  en  of  om Tijdformaat te selecteren.

3. Druk op  en  of  om uw gewenste tijdformaat (12 UUR of 24 UUR) te selecteren.

4. Druk op  om te bevestigen.

Met behulp van het basisstation:

1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 13.5.1. 

2. Druk op OK en vervolgens op  of  om Tijdformaat te selecteren.

3. Druk op OK en  of  om uw gewenste tijdformaat (12 UUR of 24 UUR) te selecteren.

4. Druk op OK om te bevestigen.

13.5.3. De datum en tijd instellen

Met behulp van de draadloze handset:

1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 13.5.1. 

2. Druk op  en  of  om Tijd Inst. te selecteren.

3. Druk op  om de datumgegevens in te voeren. 

4. Druk op  om de tijdgegevens in te voeren. 

5. Druk op  om te bevestigen.

Met behulp van het basisstation:

1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 13.5.1. 

2. Druk op OK en  of  om Tijd Inst. te selecteren.

3. Druk op OK om de datumgegevens in te voeren. 
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4. Druk op OK om de tijdgegevens in te voeren. 

5. Druk op OK om te bevestigen.

13.6. De draadloze handset een andere naam geven  

1. Druk op  en  of  om Handset Inst te selecteren.

2. Druk op  en  of  om Nw Naam Hs te selecteren.

3. Druk op  en voer de naam van uw handset in.

4. Druk op  om te bevestigen.

13.7. De weergavetaal wijzigen
Met behulp van de draadloze handset:

1. Druk op  en  of  om Handset Inst te selecteren.

2. Druk op  en  of  om Taal te selecteren.

3. Druk op  en  of  om de gewenste taal te selecteren.

4. Druk op  om te bevestigen.

Met behulp van het basisstation:

1. Druk op  en  of  om Basis Inst. te selecteren.

2. Druk op OK en  of  om Taal te selecteren.

3. Druk op OK en  of  om de gewenste taal te selecteren.

4. Druk op OK om te bevestigen.

13.8. Draadloze handset op het basisstation registreren
Uw handset en basisstation zijn reeds geregistreerd.  U kunt tot 4 handsets op één basisstation registreren.   
Elke nieuwe handset dient voor gebruik geregistreerd te worden.
Met behulp van de draadloze handset:

1. Druk op  en  of  om Handset Inst te selecteren.

2. Druk op  en  of  om Aanmelden te selecteren.

3. Druk op  en voer de 4-cijferige pincode voor het systeem in (de standaard pincode is 0000).

4. Druk op  om te bevestigen. “Ogenblik” wordt op de LCD van de draadloze handset weergegeven.

5. Druk en houd <Page> ongeveer vijf seconden op het basisstation ingedrukt en het basisstation opent de 
registratiemodus. “Registreer” wordt op de LCD van het basisstation weergegeven.

6. Na een succesvolle registratie heeft de handset “Handset X” weer (X is het nummer dat aan de handset is 
toegewezen). De handset synchroniseert vervolgens de gegevens, zoals contactpersonen, snelkiesnummers 
en handsetnamen, met alle andere reeds geregistreerde handsets.

13.9.	 Registratie	van	een	handset	opheffen
U dient de 4-cijferige pincode in te voeren om de registratie van een handset uit het basisstation te verwijderen 
(standaard pincode is 0000).
Met behulp van het basisstation:

1. Druk op  en  of  om Basis Inst. te selecteren.

2. Druk op OK en vervolgens op  of  om Handset Verw te selecteren.

3. Druk op OK en voer vervolgens de 4-cijferige pincode voor het systeem in.

4. Voer de 4-cijferige pincode voor het systeem in.

5. Druk op OK en een lijst met geregistreerde handsets wordt weergegeven.

6. Druk op  of  om	een	van	de	handsets	waarvan	u	de	registratie	wilt	opheffen	te	selecteren.
7. Druk op OK om te bevestigen.

13.10. De pincode voor het systeem wijzigen (Standaard pincode voor het systeem is 0000)

Met behulp van het basisstation:

1. Druk op  en  of  om Basis Inst. te selecteren.

2. Druk op OK en vervolgens op  of  om Pin Wijzig. te selecteren.

3. Druk op OK en voer de 4-cijferige pincode voor het systeem in.

4. Druk op OK , “Nw Pin?” wordt weergegeven. Voer de nieuwe pincode voor het systeem in.

5. Druk op OK , Beves.?” wordt weergegeven. Voer de nieuwe pincode voor het systeem opnieuw in.

6. Druk op OK om de nieuwe pincode voor het systeem op te slaan.
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13.11. Uw telefoon terugzetten
U kunt uw telefoon op de standaard instellingen terugzetten met behulp van de handset of het basisstation. 
Alle persoonlijke instellingen en de registraties in de herhaal- en bellijst zijn na het terugzetten verwijderd. De 
registraties in uw telefoonboek, het direct geheugen en de oproepblokkeringslijst blijven echter ongewijzigd.
Met behulp van de draadloze handset:

1. Druk op  en  of  om Handset Inst te selecteren.

2. Druk op  en  of  om Standaard te selecteren.

3. Druk op  en voer de 4-cijferige pincode voor het systeem in.

4. Druk op  om te bevestigen.

5. Beves.? wordt weergegeven. Druk op √ om het wissen te bevestigen of selecteer X om het niet wissen 
te bevestigen.

Opmerking: Het Welkomstmodusscherm wordt na het terugzetten opnieuw weergegeven, waar u vervolgens 
het gewenste land kunt selecteren.

14. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Vrij veldbereik Tot 300 meter*

Bereik binnenshuis Tot 50 meter*

Handset Batterij levensduur
(gemiddelde waarden)

10 gesprekstijd**
100 uur stand-by**

Aantal handsets Maximaal 4

Intercom modus Ja

Drieweg-conferentiegesprek
(1 buiten correspondent + 
2 interne correspondenten)

Ja

Elektrische verbinding/
Basis hoofdadapter

Basis hoofdadapter:
Model nr.: AT-337E-060045 / 1-CHEUA451-081
Invoer: 100-240 V / 50-60 Hz / 0.15 A
Uitvoer: 6 V DC / 450 mA, 2.7W

Gebruik uitsluitend de bij deze
telefoon meegeleverde adapter
Enkele fase AC, met uitzondering
van IT installaties overeenkomstig
de norm EN62368-1.
Let op: Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm als
gevaarlijk	geklassificeerd.

Telefoon verbinding Dit apparaat i s bes temd voor een verbinding met TNV3 klasse 
(telecommuni cat ions network voltage) analoge telefoonlijn, 
zoals bepaald door de EN62368-1.

Batterijen 2 AAA NiMH – 1,2V - 300mAh
Gebruik uitsluitend de bij deze telefoon meegeleverde batterijen.
Bij gebruik van andere batterijtypes bestaat explosiegevaar. 
Als gebruikte batterijen worden verwijderd moeten milieu-
voorschriften worden opgevolgd.

Werkingstemperatuur Van 5°C tot 40°C

* Waarden kunnen afwijken per omgeving.
** Hangt af van eerste keer batterij opladen.



28

15.  PROBLEMEN OPLOSSEN
Als u problemen heeft met uw telefoon, probeer dan eerst de suggesties in de onderstaande lijst.
Als algemene regel geldt, als een probleem voorkomt, verwijder dan de batterijen uit alle handsets voor circa 
1 minuut, ontkoppel dan en sluit opnieuw de netvoeding van op de basis en installeer weer de handset 
batterijen.

Probleem Oorzaak Oplossingen

Geen beltoon tijdens het 
drukken op de  toets.

a. Het telefoonsnoer is niet of 
niet correct aangebracht.
b. De oplader is niet correct
aangesloten op het basisstation.
c. Een andere handset gebruikt  
reeds de lijn.

a. Controleer de aansluitingen.Haal   
de stekker uit het stopcontact en plaats het 
terug. Controleer of het netsnoer van de  
telefoon in het basisstation en het contact 
van de telefoon is aangebracht.
b. Controleer de stekker van het basissta-
tion en de 220V stekker (verwijder en terug 
insteken).
c. Gebruik het meegeleverde originele snoer.

“Buitenbereik” is 
weergegeven.

a. Basisstation buiten bereik.
b. Basisstation niet verbonden 
met contact.

a. Nader het basisstation.
b. Sluit basisstation  aan op contactdoos.

Uw beller hoort U niet. De microfoon staat uit. De microfoon opnieuw inschakelen.

Geen display. Lege batterij. Batterij opladen.

Antwoordapparaat

Het toestel neemt geen 
nieuwe berichten op.

Het antwoordapparaat is 
uitgeschakeld.

Schakel het antwoordapparaat in.

De beller kan geen 
bericht achterlaten.

a. Het antwoord-apparaat is 
uitgeschakeld.
b. Het berichtgeheugen is vol.

a. Schakel het antwoordapparaat in.
b. Wis onnodige berichten.

Ik kan het antwoord-
apparaat niet op 
afstand bedienen.

a. U heeft de verkeerde externe 
toegangscode ingevoerd.
b. U heeft te snel op de 
kiestoetsen gedrukt.
c. Het antwoord-apparaat is 
uitgeschakeld.
d. U gebruikt een pulstelefoon.

a. Als u de externe toegangscode bent 
vergeten, zet het toestel terug op de 
fabrieksinstellingen.
b. Duw elke toets stevig in.
c. Schakel het antwoordapparaat in.
d. Probeer opnieuw met gebruik van een 
telefoon met druktoetsen.

Tijdens het opnemen 
van een uitgaand 
bericht of het luisteren 
naar berichten, rinkelt 
de telefoon en stopt 
de opname.

Er is een inkomende oproep. Beantwoord de inkomende oproep en 
neem uw uitgaande bericht later op.
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16. GARANTIE
U wordt verzocht de gebruikshandleiding die in deze verpakking is bijgevoegd, aandachtig door te lezen.
Het product BigTel 1580 Combo is apparatuur, goedgekeurd in overeenstemming met de Europese 
regelgeving. Dit wordt bevestigd door het CE-merk.
Het product dat u zojuist heeft gekocht, is een technologisch product, dat met zorg dient te worden 
gehanteerd.
Opmerking: u beschikt over een wettelijke garantie voor dit product in overeenstemming met de toepasselijke 
regelgeving voor de verkoop van consumptiegoederen in het land waarin u dit heeft aangeschaft.
Voor alle informatie in verband met deze wettelijke garantie, wendt u zich tot uw detailhandelaar.
Onverminderd de wettelijke garantie die op deze producten van toepassing is, garandeert ATLINKS 
dat	het	product	conform	is	aan	de	technische	specificaties	vermeld	in	de	gebruikshandleiding	die	in	de	
huidige verpakking is bijgevoegd. Deze garantie geldt gedurende een garantieperiode, gerekend vanaf de 
aanschafdatum van het nieuwe product, dat is de datum die vermeld is op uw factuur of uw kassabon waarop 
de naam van uw detailhandelaar is aangegeven en die het bewijs hiervan vormt, en is gelijk aan:
vierentwintig(24) maanden voor het telefoontoestel, met uitsluiting van de verbruiksartikelen, accessoires en 
batterijen.
Voor elke klacht krachtens deze garantie tijdens de garantieperiode, dient u het gehele product direct te 
retourneren aan uw detailhandelaar, begeleid van het aankoopbewijs, dat bestaat uit de factuur of deze 
kassabon verstrekt door uw detailhandelaar, waarop de plaats van de aankoop en het serienummer van het 
product zijn aangegeven.
ATLINKS verbindt zich ertoe elke defecte component op zijn kosten te herstellen, als dit defect veroorzaakt 
is door een fout in het ontwerp, het materiaal of de productie, of deze op zijn kosten te vervangen door een 
identieke of ten minste gelijkwaardige component in termen van functionaliteit en prestaties.
Als de reparatie of de vervanging onmogelijk blijkt onder normale commerciële condities, zal het product aan 
u worden vergoed of worden vervangen door een gelijkwaardig product.
Tot de door het toepasselijke recht maximaal toegestane beperking, is het vervangende product of de vervan-
gende component, die nieuw of hersteld kan zijn, gegarandeerd gedurende een periode van negentig (90) da-
gen, gerekend vanaf de datum van reparatie of tot de einddatum van de oorspronkelijke garantieperiode indien 
deze laatste meer is dan negentig (90) dagen, waarbij wordt aangetekend dat elke immobilisatieperiode van het 
product van ten minste zeven (7) dagen bij de duur van de nog lopende garantie wordt opgeteld.
Deze garantie is niet van toepassing op de volgende gevallen:
Installatie of gebruik niet overeenkomstig de instructies zoals vermeld in
de gebruiksaanwijzing, een slechte aansluiting of abnormaal gebruik van het product, met name met niet 
verenigbare accessoires, zoals aangegeven in de gebruikshandleiding, geopend of gewijzigd product of 
compatibele door niet goedgekeurde onderdelen, gewist, onleesbaar, beschadigd serienummer, normale 
slijtage, met inbegrip van de normale slijtage van de accessoires, batterijen en schermen, Niet-naleving 
van	de	technische	en	veiligheidsnormen	die	van	kracht	zijn	in	de	geografische	gebruikszone,	product	dat	
werd onderworpen aan een schok of is gevallen, product dat beschadigd is door bliksem, een elektrische 
overspanning, een warmtebron of stralingsbron, schade door water of blootstelling aan temperatuur-, 
vochtigheids- of andere excessieve omgevingscondities of elke andere uitwendige oorzaak op het product, 
nalatigheid of slecht onderhoud, een ingreep, een wijziging of een reparatie uitgevoerd door een persoon die 
niet werd erkend door Atlinks.
Als het geretourneerde product niet gedekt wordt door de garantie, ontvangt u een prijsopgave voor de 
reparatie die de kosten van de analyse en de kosten van het transport vermeldt, die aan u zullen worden 
gefactureerd indien u wenst dat het product aan u wordt geretourneerd.
Deze garantie is geldig in het land waarin u het product op wettige wijze heeft gekocht, op voorwaarde dat dit 
land lid is van de Europese Unie.
Onder voorbehoud van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen, zijn alle garanties anders dan die 
beschreven in dit document, uitdrukkelijk uitgesloten.
VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET,
A) IS DE HUIDIGE GARANTIE, EXCLUSIEF ALLE OVERIGE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICITIET, MET 
INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES OP HANDELSKWALITEIT OF TOEPASSING VOOR EEN 
SPECIAAL DOEL;
B) WIJST ATLINKS ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS, 
VERLIES VAN HET GEBRUIK, GEMISTE WINSTEN, VERLIES VAN MOGELIJKHEDEN, VAN OMZET OF VAN 
INKOMEN, EXPLOITATIEVERLIEZEN, INDIRECTE, IMMATERIËLE, GEVOLG OF
BIJKOMENDE SCHADES;
C) IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ATLINKS BEPERKT TOT DE AANSCHAFWAARDE VAN HET 
PRODUCT, BEHALVE BIJ ZWARE OF OPZETTELIJKE FOUTEN, EN BEHALVE BIJ LICHAMELIJKE SCHADE. De 
fabrikant	behoudt	zich	het	recht	voor	om	de	specificaties	van	haar	producten	aan	te	passen	om	technische	
verbeteringen aan te brengen of te voldoen aan nieuwe regelgeving.
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17. VEILIGHEID
In geval van een elektrisch gevaar werkt de netadapter als een 230V afsluitinrichting. Het dient daarom, als 
voorzorgsmaatregel, in de buurt van het apparaat te worden geïnstalleerd en eenvoudig bereikbaar te zijn. 
Om het apparaat van de primaire voedingsbron te ontkoppelen, dient de netadapter van het 230V AC/50 Hz 
stopcontact verwijderd te worden.

Als de netadapter niet naar behoren werkt, vervang het door een identiek model.
Telefoons, die draadloze handsets gebruiken, werken niet als ze niet op de netvoeding zijn aangesloten of als 
er een stroomonderbreking is.

In geval van nood is het dan onmogelijk om oproepen te maken of te ontvangen.
We raden u aan om tevens altijd een conventionele telefoon bij de hand te hebben – een die geen voeding 
vereist – om als back-up te gebruiken.

! Gebruik uw telefoon niet om een gaslek te rapporteren wanneer u zich in de buurt van het lek 

bevindt.
Het is aanbevolen om dit apparaat niet tijdens onweer te gebruiken
Probeer	nooit	om	de	batterijen	te	openen,	deze	bevatten	chemische	stoffen.	In	geval	van	een	lek,	voorkom	
contact met de huid, ogen, neus en mond. In geval van contact, spoel de aangetaste zone circa twintig mi-
nuten met stromend water en raadpleeg een arts. Maak het product schoon met keukenpapier of een droge 
doek en neem contact op met uw handelaar om de batterijen te vervangen.

18. MILIEU 
 Dit symbool geeft aan dat uw afgedankte elektronische apparaat afzonderlijk dient te worden 

	 ingezameld	en	niet	met	het	huisafval	mag	worden	weggegooid.	De	Europese	Unie	heeft	een	specifiek
 inzamel-en recyclingsysteem geïmplementeerd waarvoor de producenten verantwoordelijk zijn.
Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten die gerecycled en 
opnieuw gebruikt kunnen worden. 
Elektrische en elektronische apparaten kunnen onderdelen bevatten die nodig zijn om het systeem juist te 
laten werken, maar die een gevaar voor de gezondheid en het milieu kunnen opleveren wanneer ze op een 
verkeerde manier worden gebruikt of weggegooid. Gooi uw afgedankte apparaat niet met uw huisafval weg.
Als u de eigenaar van het apparaat bent, lever het in bij een erkend lokaal inzamelpunt of geeft het af aan de 
handelaar wanneer u een nieuw apparaat koopt. 
- Als u een professionele koper bent, volg de instructies van uw leverancier.
- Als u het apparaat huurt of leent, neem contact op met uw serviceprovider.
ATLINKS geeft om het milieu en heeft dit apparaat aldus van een schakelende voeding voorzien om op energie 
te besparen. De voordelen zijn niet alleen een zeer laag elektriciteitsverbruik maar tevens een compacter 
formaat dan de conventionele voedingseenheden die in de vorige modellen werden gebruikt.
Gooi de gebruikte batterijen van uw telefoon (indien aanwezig) weg in overeenstemming met de geldende 
voorschriften inzake milieubescherming. Leef alle lokale voorschriften na.
Lever uw gebruikte batterijen in bij uw handelaar of een erkend inzamelpunt.
Help ons om het milieu te beschermen!

19. CONFORMITEIT    
Hierbij verklaar ik, ATLINKS EUROPE , dat het type radioapparatuur DECT conform is met Richtlijn 2014/53/EU. 
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: 
www.amplicomms.com

10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal
Maximale uitgangsvermogen (NTP) : 24dBm 
Frequentiebereik : 1880 - 1900MHz



31



www.amplicomms.com
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