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1 Veiligheidsinstructies
Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door.

Rechtmatig gebruik
Deze telefoon met handset is bedoeld om te telefoneren via een telefoonnet. Elk ander
gebruik geldt als onrechtmatig gebruik. Zelf uitgevoerde wijzigingen aan het apparaat zijn
verboden. Open nooit zelf het toestel en probeer het nooit zelf te repareren.

Stroomuitval
Bij een stroomuitval kan niet worden getelefoneerd met de telefoon. Houd voor noodgevallen
een bedrade telefoon klaar die zonder externe stroomvoorziening kan worden gebruikt.

Installatieplek
De installatieplek heeft een doorslaggevende invloed op de correcte werking van de
telefoon. Voorkom verontreiniging door rook, stof, trillingen, chemische stoffen, vochtigheid,
hitte of direct zonlicht. Gebruik de handset niet in gebieden met explosiegevaar.
Zet de telefoon niet in de buurt van andere elektronische apparaten zoals
televisietoestellen, magnetrons, koelkasten etc., omdat dit wederzijdse interferentie kan
verooorzaken. Zet de telefoon niet in de buurt van andere telefoons. Zorg ervoor dat geen
grote metalen voorwerpen, bv. koelkasten of spiegels, tussen het basistoestel en de
draadloze telefoon staan. Ook wanden kunnen een invloed hebben op de verbinding
tussen het basistoestel en de draadloze telefoon.
Zet de telefoon in de buurt van een gepast wandstopcontact en in de buurt van de
telefoonaansluiting. Zorg ervoor dat men niet over de kabel kan struikelen!

Opgelet: De kabels mogen niet verlengd worden!

Plaats de telefoon op een horizontale en slipbestendige ondergrond. Normaal gezien laten
de voeten van het toestel geen sporen achter op de ondergrond. Wegens de brede variëteit
in type lakwerk en ondergrond kunnen we echter niet uitsluiten dat de voeten van het
toestel sporen op de ondergrond achterlaten.
Hoe hoger u het basistoestel plaats (ook binnen een gebouw), hoe groter de reikwijdte.

Adapter
Opgelet: Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter, want andere adapters
kunnen de telefoon beschadigen. De toegang tot de adapter mag niet worden
belemmerd door meubels of andere voorwerpen.
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Oplaadbare batterijen
Opgelet: Werp batterijen nooit in het vuur. Gebruik uitsluitend batterijen van
hetzelfde type! Let op de juiste polariteit! Bij verkeerde poling van de batterijen
ontstaat ontploffingsgevaar bij het opladen van de batterijen.

Opgelet: Gebruik uitsluitend de voorgeschreven batterijen! Gebruik geen andere
batterijen. Ontploffingsgevaar!

Medische apparaten
Opgelet: Gebruik de telefoon niet in de omgeving van medische apparaten. Dan
kan namelijk een interferentie niet volledig worden uitgesloten.

Compatibel met gehoorapparaten
De telefoon is compatibel met de meeste in de handel beschikbare gehoorapparaten.  Een
correcte werking met elk gehoorapparaat kunnen we echter niet garanderen.
DECT1 telefoons kunnen in gehoorapparaten een onaangenaam brommend geluid
veroorzaken.

Afvalverwijdering
Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres  kommunalen
Om het toestel als afval te deponeren, brengt u het naar het inzamelpunt van
uw gemeente ( zoals een milieupark). Overeenkomstig de richtlijn inzake
elektronische en elektrische apparaten zijn de eigenaars van afgedankte
toestellen wettelijk verplicht afgedankte elektronische en elektrische apparaten
apart af te voeren.  Het pictogram hiernaast betekent dat u het apparaat niet bij
het huisvuil mag deponeren! Accu's en batterijen zijn gevaarlijk voor gezondheid
en milieu!
Accu's en batterijen nooit openen, beschadigen, inslikken of in de natuur
werpen. Ze kunnen zware metalen bevatten die giftig en schadelijk voor het
milieu zijn. U bent wettelijk verplicht de accu's en batterijen of naar een
detailhandelaar die accu's verkoopt of naar een inzamelpunt met specifiek
daarvoor voorziene containers te brengen om ze op een veilige manier af te
laten voeren. De inzamelen ervan is gratis. Deze symbolen geven aan dat
accu's en batterijen nooit bij het huisvuil gedeponeerd mogen worden en dat ze
via inzamelpunten moeten worden afgevoerd. Werp verpakkingsmateriaal weg
volgens de lokale voorschriften

1 DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = standaard voor draadloze
telefoons
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2 Inbedrijfstelling
Veiligheidsinstructies

Opgelet: Lees voordat u de telefoon in werking stelt de veiligheidsaanwijzingen
in hoofdstuk 1.

Inhoud van de verpakking controleren
  In de verpakking zit het volgende:

Inhoud DC 5001*        DC 5002*      DC 5003*        DC 5004*

Basisstation met adapter 1 1 1 1

Laadstation met adapter 1 2 3

Handset 1 2 3 4

Telefoonaansluitkabel 1 1 1 1

Batterijen (AAA 1,2 V NiMH) 2 4 6 8

Gebruikshandleiding 1 1 1 1

De handset in bedrijf stellen
Basisstation aansluiten

Sluit het basisstation aan zoals weergegeven in de schets. Gebruik, uit
veiligheidsoverwegingen, uitsluitend de meegeleverde adapter.

Houd rekening met de instructies over de installatieplek, F zie blz. 4.

Stopcontact

 Op www.switel.com ontdekt u of deze telefoon/telefoonset al beschikbaar is.

DC 500X-model



  Vol             Leeg

Displaytaal instellen
Selecteer de gewenste taal. Op blz. 15 vindt u de
locatie in het menu.

 >
U kunt kiezen tussen 9 talen: Duits, Frans, Italiaans, Engels, Spaans, Portugees, Nederlands,
Pools en Turks.

De datum en tijd instellen
De datum en tijd stelt u in via het menu F blz. 14.
Bevestig jaar, maand, dag, uur en minuut telkens met de knop .
Houd rekening met het ingestelde datum-/tijdformaatF blz. 14. Is het 12 uur-formaat ingesteld,
dan selecteert u met de toetsen of de ingestelde tijd 's ochtends (A) of 's middags
(P) is.
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Gebruik voor het basisstation de adapter met een uitgaand vermogen van
100-240 V AC 6 V DC 500 mA

Batterij plaatsen
Het batterijvak bevindt zich op de achterkant van de
handset. Open het batterijvak en leg er 2 batterijen type AAA
NiMH, 1,2 V 500 mAh in. Let op de juiste polariteit! Sluit het
batterijvak.

De batterijen opladen
Laat de handset eerst minstens 8 uur in het
laadstation staan voordat u hem voor het
eerst gebruikt.

Hebt u de handset correct in het laadstation geplaatst, dan
hoort u een pieptoon. Tijdens het laden wordt de handset
warm. Dit is normaal en ongevaarlijk. Laad de handset nooit
op met een ander laadapparaat. De laadstand van de batterij
wordt als volgt in de display aangegeven:

Telefooncentrale
Op blz. 29 vindt u meer informatie over het aansluiten van uw telefoon (uw basisstation) op
een telefooncentrale.

Stralingsreductie (ECO-werking)
Wanneer de handset in het laadstation staat, is de straling aanzienlijk kleiner
dan die van standaard draadloze DECT-telefoons. In gespreksmodus wordt
de straling kleiner naarmate de afstand tussen de handset en het basistoestel
groter wordt.
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3 Bedieningselementen
In deze handleiding worden de toetsen aangeduid met gestandaardiseerde
pictogrammen. Daarom kan het zijn dat de pictogrammen op uw telefoon enigszins
afwijken van de in deze handleiding gebruikte pictogrammen.

Handset
1 Rinkel-indicator (rinkel-lampje)
2 Hoorn

4 Snelkiestoetsen
5 Opleggen/uit-toets
6 Nummerblok  tot
7 Hekjestoets / Beltoon uit / Kiespauze
8 R-signaaltoets / Terug
9 Rinkel-indicator (rinkel-lampje)
10 Microfoon
11 Nummerherhaling
12 Sterretje
13 Toets menu/OK/gedempt
14 Gesprektoets / Handsfree
15 Pijltoets omlaag / Telefoonboek
16 Pijltoets omhoog / Oproeplijst



Bedieningselementen

9

Symbolen en teksten in de display van de handset
Pictogram  Beschrijving

Weergave van batterijstand
Leeg: de batterijen moeten geladen worden.
Knipperende segmenten: de batterijen worden geladen F blz. 7.

Verbinding met het basisstation. Hoe meer balken er worden
weergegeven, hoe beter de verbinding is (max. 3 balken).

Knipperend: een binnenkomende oproepF blz. 17.
Continu: u voert een gesprekF blz. 17.

Gemiste oproepen.
Er zijn nieuwe oproepen in de oproeplijstF blz. 24.

U bevindt zich in het telefoonboek F blz. 21.

De gegevens gaan rechts verderF blz. 21.

De gegevens gaan links verderF blz . 21.

De beltoon is uitgeschakeldF blz. 20.

De microfoon is gedempt,F blz. 20.

De handsfree-functie staat aanF blz. 20.

De toetsenvergrendeling staat aanF blz. 17.

De wekker staat aanF blz. 27.

Antwoordapparaat van telefoonnetwerk. VMWI: Aanvullende services
van uw telefoonbedrijfF blz. 30.
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Basisstation
1 Laadcontacten
2 Paging-toets
3 Rinkel-indicator (rinkel-lampje)
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4 Inleidende informatie
In dit hoofdstuk vindt u basisinformatie voor het gebruiken van de bedieningshandleiding.

Pictogrammen in de bedieningshandleiding

Pictogram Beschrijving

Geeft de toetsen aan

Kort op de afgebeelde toets drukken

Op om het even welke toets drukken

Twee seconden op de afgebeelde toets drukken

Cijfers of letters invoeren

Handset rinkelt

Telefoon rinkelt

Handset uit basisstation nemen/hoorn opnemen

Handset in het basisstation zetten/hoorn opleggen

Weergave van de display-teksten

Weergave van de display-pictogrammen

Stand-by
Alle beschrijvingen in deze bedieningshandleiding gaan ervan uit dat de telefoon (het
basisstation) en de handset zich in stand-by bevinden. De telefoon (het basisstation) en de
handset staan in stand-by wanneer geen gesprek gevoerd wordt en geen menu geopend is.

Door het menu navigeren
Alle functies zijn te bereiken via diverse menu's. De stappen naar de verschillende functies
vindt u in de menustructuur, zie F blz.13.

Elke handeling wordt automatisch stopgezet als u 20 seconden lang
geen toetsen indrukt.

Hoofdmenu openen

Submenu selecteren

Submenu openen

1 De cijfertoetsen zijn voorzien van letters. Door meermaals op een toets te drukken, kunt
u letters, cijfers en speciale tekens invoeren.

Taal
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Functie selecteren

Functie openen

Instelling selecteren

Cijfers of letters invoeren via numeriek
toetsenbord invoeren

Gegevens bevestigen

Eén niveau teruggaan in het menu

Het instellingsproces stoppen en terugkeren naar
stand-by

Vaak worden de met de Hm-toets bevestigde gegevens nogmaals bevestigd met
een pieptoon.

Contactgegevens aanmaken: voorbeeld
Dit voorbeeld toont u hoe door het menu navigeert, bv. om contactgegevens aan te maken
(in de handset). Volg dit voorbeeld om ook andere instellingen in te voeren.

Hoofdmenu openen
Telefoonboek openen
Submenu selecteren en bevestigen

Naam invoeren (max. 12 tekens) en bevstetigen
Telefoonnummer 1 (mobiel nr.) invoeren (max. 24
cijfers) en bevestigen
Telefoonnummer 2 (vast nr.) invoeren
(max. 24 cijfers) en bevestigen

Beltoon toewijzen
Terug naar stand-by

Per naam of contact kunnen 2 telefoonnummers opgeslagen worden. Het eerste
vakje is aangeduid met een mobieltje, het tweede vakje met een huis. Daarom
raden we aan het eerste vak voor te behouden voor mobiele nummers en het
tweede vak voor vaste telefoonnummers.

Telefoonboek

Toevoegen

Naam invoeren

VIP-melodie
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5 Menustructuur
Ga naar het hoofdmenu door op   te drukken. Selecteer vervolgens met de toetsen
 een contact en bevestig uw keuze met de toets  . Meer informatie over

het menu vindt u inF hoofdstuk 4.

Intercom

Telefoonboek

Toevoegen

Naam invrn.

Nummer

Nummer

01 / 02 / ... / Uit

Bewerken

Naam invrn.

Nummer

Nummer

01 / 02 / ... / Uit

Wissen

Alles wissen

Kopiëren naar

Sneltoets 1

Sneltoets 2

GEHEUGEN

1 De cijfertoetsen zijn voorzien van letters. Door meermaals op een toets te drukken, kunt
u letters, cijfers en speciale tekens invoeren.
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Tijd/wekker

Wekker instlln

Eenmaal

Uit

Aan Tijd invrn.

Dagelijks

Uit

Aan Tijd invrn.

Datumformaat

TT.MM

Tijdformaat

24 uur

12 uur

Tijd instell.
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14

15

16

17

18

19

20
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HS-instell

Beltoon (HS)

Volume beltoon 05 / ... / 01 / Uit

Beltoon (ext) 12 / ... / 01

Beltoon (int) 12 / ... / 01

Toetsentoon Uit / Aan / Signl

accu leeg Aan / Uit

dekking Aan / Uit

Equalizer

Standaard

Hoog

Laag

LCD-contrast 06 / ... / 01

HS-naam 1

Autom opname Aan / Uit

Babyfoon

Uit

Aan Nr. invrn

Toetsenvergrendeling Aan / Uit

Taal (9 talen)
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Basis-instell

VMWI wissen

Aanmelden

Basis 1 PIN?2

Basis 2 PIN?2

Basis 3 PIN?2

Basis 4 PIN?2

Basis kiezen

Basis 1

Basis 2

Basis 3

Basis 4

Automatisch

Geav instell

Kiezen. MFV / IWV

Flashtijd Kort / Standaard / Lang

Netnr

Oproepvergrendeling
04 / ... / 01
Nr invrn

SOS-nr
04 / ... / 01 Nr
invrn

Afmelden handset

PIN wijzigen PIN?

Reset Bevestigen?

2 De pincode staat standaard ingesteld op "0000" ingesteld.
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6 Bediening
De telefoon in- en uitschakelen

Wanneer de telefoon uitgeschakeld is, komen geen oproepen
binnen.

Wanneer de telefoon uitgeschakeld is, kunt u hem niet gebruiken voor SOS-
oproepen. U moet dan eerst de telefoon inschakelen, wat tijd kan kosten.

2 sec. Telefoon inschakelen (in stand-by)
2 sec. Telefoon uitschakelen

Toetsenvergrendeling
De toetsenvergrendeling voorkomt dat functies per ongeluk geactiveerd worden
1 Sek. Toetsenvergrendeling inschakelen

Bij ingeschakelde toetsenvergrendeling kunt u binnenkomende oproepen zoals
gebruikelijk opnemen.

1 sec. Toetsenvergrendeling uitschakelen
Als de toetsenvergrendeling ingeschakeld is, dan verschijnt het pictogram   in de display.

U kunt de telefoon zo instellen, dat de toetsenvergrendeling na 90 seconden automatisch
inschakeltF blz. 26.

Telefoneren
Een oproep beantwoorden

Bij een binnenkomende oproep rinkelt de beltoon en brandt het rinkellampje.
Oproep aannemen

Houd de rinkelende telefoon niet te dicht tegen uw oor, want dat kan
gehoorschade veroorzaken!

Wanneer de automatische opname geactiveerd is, neemt u de oproep op door
simpelweg de handset uit het laadstation te nemenF blz. 25

Een gesprek beëindigen
Een gesprek beëindigen

Op het gesprek te beëindigen, kunt u ook simpelweg de handset terug in het
basisstation zetten.

Bellen

U kunt ook eerst op de knop J drukken of de hoorn opnemen om de kiestoon
te verkrijgen. De ingevoerde cijfers van het telefoonnummer (max. 48 cijfers)
worden onmiddellijk gekozen. Bij deze kiesmethode is het niet mogelijk cijfers
van het telefoonnummer te wijzigen.

Telefoonnummer invoeren (max. 24 cijfers)
Bij fout, laatste cijfer wissen met
Telefoonnummer kiezen
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Nummerherhaling
Uw telefoon slaat de 5 laatst gekozen telefoonnummers op met datum en tijd van de
oproep. Wilt u deze telefoonnummers opniew kiezen, bv. omdat de lijn voordien bezet was
of u niemand kon bereiken, gebruik dan de nummerherhaling:

                                            Nummerherhalingslijst openen en nummer selecteren

Verbinding maken

Automatisch wordt het telefoonnummer gekozen en de verbinding aangemaakt.

Binnengekomen oproepen terugbellen
Uw handset slaat de laatste 40 binnengekomen oproepen op in de oproeplijst.

Oproeplijst openen en nummer selecteren

                                                 Verbinding maken

Een telefoonnummer uit het telefoonboek bellen
U moet hiertoe telefoonnummers in het telefoonboek opgeslagen hebben, zieF blz. 21.

Telefoonboek openen en nummer selecteren
Verbinding maken

Om sneller door het telefoonboek te bladeren, drukt u bij geopend
telefoonboek op de toets met de eerste letter van de contactnaam. Het eerste
contact met deze letter verschijnt nu in de display en wordt gemarkeerd.

Een telefoonnummer kiezen via de snelkiestoetsen
Hiertoe moeten er telefoonnummers opgeslagen zijn in de snelkiestoetsen, zieF blz. 23.
 of Verbinding maken
Het opgeslagen telefoonnummer wordt automatisch gekozen.

Intern telefoneren
U moet twee of meer handsets (HS1, HS2, ...) hebben aangemeld op uw telefoon
(basisstation) om gratis intern te kunnen telefoneren.

Intern gesprek voeren

Intern gesprek starten

Intern nummer van gewenste handset kiezen

HS2: Intern gesprek op andere handset opnemen

HS1 / HS2: Intern gesprek beëindigen

Wanneer de handset naar waar u intern belt net bezig is met een extern
telefoongesprek, dan hoort u een pieptoon en verschijnt in de display Bezet.

Tijdens een extern gesprek een intern gesprek aannemen
Wanneer een externe oproep binnenkomt terwijl u een intern gesprek voert,
dan verschijnt een bericht daarover in de display.

Een externe gesprek aannemen
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Druk, op de handset waarop u het externe gesprek niet aangenomen hebt, op de toets J om
het interne gesprek te beëindigen.

Externe gesprekken intern doorverbinden

Tijdens het externe gesprek

  Intern nummer van gewenste handset kiezen

HS2: Intern gesprek op andere handset opnemen

HS1: Gesprek doorverbinden

of

3 sec. Tijdens het intern gesprek

Intern nummer van gewenste handset kiezen

Ruggespraak/schakelen

Tijdens het externe gesprek

  Intern nummer van gewenste handset kiezen

HS2: Intern gesprek op andere handset opnemen ,

Gesprekspartner wisselen

Een conferentiegesprek houden
Een extern gesprek kan met een derde interne gesprekspartner wordenomgezet in een
conferentiegesprek.

Tijdens het externe gesprek

Intern nummer van gewenste handset kiezen

HS2: Intern gesprek op andere handset opnemen

HS1: 2 sec. Conferentiegesprek starten

HS1 / HS2: Conferentiegesprek beëindigen

of

3 sec. Tijdens het intern gesprek

Intern nummer van gewenste handset kiezen

HS1: 2 sec. Conferentiegesprek starten

HS1 / HS2: Conferentiegesprek beëindigen

HS2: Intern gesprek op andere handset opnemen
HS1: Gesprek doorverbinden

schakelen

Confrentie

Conferentie
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Gespreksduur weergeven
Enkele seconden na het begin van een gesprek verschijnt in de display de huidige
gespreksduur in minuten en seconden.

Volume van hoorn instellen
U kunt tijdens een gesprek het volume in de hoorn in 5 trappen aanpassen.

Hoornvolume hoger/lager

Volume van beltoon
Volume van beltoon instellen

U kunt het volume van de beltoon aanpassen. U kunt het volume in 5 verschillende standen
zetten of uitschakelen.

Menu openen

HS-instell selecteren

Beltoon (HS) selecteren

Beltoonvolume selecteren

Beltoon uit- en inschakelen
3 sec. Beltoon uitschakelen

3 sec. Beltoon inschakelen

U kunt de beltoon ook via het menu uitschakelen.

Als de beltoon uitgeschakeld is, verschijnt in de display het pictogram .

Handsfree bellen
Gebruik deze functie om uw gesprekspartner via de luidspreker te horen.

Tijdens een gesprek: handsfree inschakelen

Tijdens een gesprek: handsfree uitschakelen

Als de handsfree-functie geactiveerd is, verschijnt in de display het pictogram .

Microfoon dempen
U kunt tijdens een telefoongesprek de microfoon van de handset uit- en aanschakelen
zodat uw gesprekspartner u niet hoort, bv. wanneer u met een andere persoon in de
kamer wilt overleggen.

2 sec. Tijdens een gesprek: Microfoon uitschakelen
(geluidsdemping)

2 sec. Tijdens een gesprek: Microfoon inschakelen

Als de microfoon gedempt is, verschijnt in de display het pictogram .

HS-instell

Beltoon (HS)

Beltoonvol

Beltoonvolume hoger/lager
Beltoon inschakelen
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Telefoonboek
In het telefoonboek kunt u 50 gesprekspartners met elk max. 2 telefoonnummers opslaan.

Voer bij elk telefoonnummer het netnummer in, zodat ook binnenkomende lokale
oproepen kunnen worden opgeslagen in het telefoonboeke.

 Als het geheugen vol is, dan verschijnt in de display het bericht Gehgn vol!   . Om
weer plaats te maken, moet u eerst een ander telefoonnummer wissen.
De namen van de contactpersonen zijn alfabetisch gerangschikt.

Als u zich in het telefoonboek bevindt, verschijnt in de display het pictogram .

Namen invoeren
De cijfertoetsen zijn voorzien van letters. Door meermaals op een toets te drukken, kunt u
letters, cijfers en speciale tekens invoeren.

Spatie invoeren

Speciaal teken

Wissen

 Cursor bewegen

Om dezelfde letter tweemaal na elkaar in te voeren, drukt u eerst eenmaal op
de toets. Wacht vervolgens totdat de cursor één plaats verdergesprongen is.
Voer nu de letter opnieuw in.

Contactgegevens aanmaken
OokF blz. 12

Telefoonboek openen

Submenu selecteren en bevestigen

Naam invoeren (max. 12 tekens) en bevestigen
Telefoonnummer 1 (mobiel nr.) invoeren
(max. 24 cijfers) en bevestigen
Telefoonnummer 2 (vast nr.) invoeren
(max. 24 cijfers) en bevestigen

Als de naaam langer is dan in de display past, dan verschijnen in de display de
pictogrammen � en �. Ze geven aan dat de naam rechts of links doorloopt.

Als het geheugen vol is, dan verschijnt het bericht Gehgn vol! . Om weer plaats te maken,
moet u eerst een ander telefoonnummer wissen.
Als de naam die u wilt invoeren reeds bestaat, dan verschijnt in de display het bericht
Dubbele naam .

Beltoon toewijzen

Toevoegen

Naam inv.

VIP-melodie
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Contactgegevens wijzigen
Telefoonboek openen

Contactgegevens uit het telefoonboek wissen
Individueel contact wissen

Om sneller door het telefoonboek te bladeren, drukt u bij geopend telefoonboek
op de toets met de eerste letter van de contactnaam. Het eerste contact met
deze letter verschijnt nu in de display en wordt gemarkeerd.

Telefoonboek openen

Nummer selecteren en bevestigen
Submenu selecteren en bevestigen

Naam invoeren (max. 12 tekens) en bevestigen

Telefoonnummer 1 (mobiel nr.) bewerken
(max. 24 cijfers) en bevestigen
Telefoonnummer 2 (vast nr.) bewerken
(max. 24 cijfers) en bevestigen

Beltoon toewijzen

Bewerken

Naam inv.

VIP-melodie

Telefoonboek openen
Menu openen
Submenu selecteren en bevestigen

Alle contacten wissen

Menu openen
Submenu selecteren en bevestigen

Wissen bevestigen

of

Wissen

Alles wissen

Bevestigen? Geen contact

Bevestigen? of Wissen stoppen

Het geheugen van het telefoonboek controleren
Raadpleeg hoeveel van de 50 geheugenvakken bezet zijn.

Telefoonboek openen
Menu openen
Submenu selecteren en bevestigenGEHEUGEN
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Snelkiestoetsen programmeren
U kunt 2 telefoonnummers uit het telefoonboek zo opslaan dat ze elk met slechts één druk op
toets  of   gekozen worden (snelkiezen).

Telefoonboek openen

Nummer selecteren en bevestigen
  Submenu selecteren en bevestigen

Een telefoonnummer kiezen via de snelkiestoetsenF blz. 18

Nummerherhalingslijst
Uw telefoon slaat de 5 laatst gekozen telefoonnummers op met datum en tijd van de oproep.

Een telefoonnummer van de nummerherhalingslijst opslaan in het telefoonboek

Nr invrn , Telefoonnummer bewerken indien nodig
(max. 24 cijfers)

/  ,   Aanduiden of het telefoonnummer een mobiel of
een vast nummer is, en bevestigen

Een telefoonnummer van de nummerherhalingslijst wissen
Nummerherhalingslijst openen

  Nummer selecteren en bevestigen

 Submenu selecteren en bevestigen

Alle telefoonnummers van de nummerherhalingslijst wissen

     Nummerherhalingslijst openen

Kopiëen naar

Snelkiestoets 1 Snelkiestoets selecteren bevestigen

Weergegeven telefoonnummer bevestigen

Nummerherhalingslijst openen
Nummer selecteren en bevestigen

Submenu selecteren en bevestigen

Naam invoeren (max. 12 tekens) en bevestigen

Nr. opslaan

Naam inv.

Nr invrn

Wissen

Menu openen

Submenu selecteren en bevestigen

Wissen bevestigen

Alles wissen

Bevestigen? Geen contact

of

of Wissen stoppen

Een telefoonnummer van de nummerherhalingslijst kiezen

F blz. 18
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Oproeplijst
Tijdens uw afwezigheid worden alle binnenkomende oproepen opgeslagen in een oproeplijst. In
totaal kunnen 40 nummers worden opgeslagen. Voor elke oproep worden de datum en tijd
weergegeven.
Als u zich in de oproeplijst bevindt, verschijnt in de display het pictogram  . In de oproeplijst
staat de laatst binnengekomen oproep op de eerste plek.
Als er tijdens uw afwezigheid oproepen binnengekomen zijn, dan knippert het oproeplampje en
verschijnt in de display het pictogram  . In de display wordt ook, voordat voordat u de
oproeplijst opent, aangegeven hoeveel oproepen binnengekomen zijn.

Telefoonnummers in de oproeplijst weergeven
Oproeplijst openen en nummer selecteren

Telefoonnummer uit de oproeplijst opslaan in telefoonboek
U kunt een telefoonnummer direct vanuit de oproeplijst opslaan in het telefoonboek.

Oproeplijst openen en nummer selecteren

Nr. eing. Telefoonnummer bewerken indien nodig
(max. 24 cijfers) en bevestigen
Aanduiden of het telefoonnummer een mobiel of

een vast nummer is, en bevestigen

Telefoonnummers uit de oproeplijst wissen
Individuele nummers wissen

Oproeplijst openen en nummer selecteren
Menu openen
Submenu selecteren en bevestigen

Alle nummers wissen

Oproeplijst openen

Wissen bevestigen

Wissen stoppen

Binnengekomen oproepen terugbellen
F blz. 18

Menu openen
Submenu selecteren en bevestigen

Naam invoeren (max. 12 tekens) en bevestigen

Nr. opslaan

Naam invrn.

Nr invrn.

Wissen

Menu openen
Submenu selecteren en bevestigenAlles wissen

Bevestigen? Geen cont.

of

Bevestigen? of
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Beltoon en weergave instellen
 U kunt verschillende opties aanpassen om de telefoon aan uw behoeften aan te passen:

Beltoon instellen
Stel een standaard beltoon voor externe en interne oproepen in. Er zijn in totaal 12
polyfone beltonen beschikbaar.
Beltoon instellen F menu blz. 15

Toetstoon
Toetstonen geven aan dat u een toets correct ingedrukt hebt. U kunt de telefoon zo
instellen, dat wanneer u op een toets drukt altijd dezelfde toetstoon luidt (instelling Toon
aan) of dat er verschillende toetstonen luiden (instelling Beltooon). Bovendien kunnen
de toetstonen uitgeschakeld worden.
Toetstonen instellen F menu blz. 15

Alarmsignaal batterijpeil
Een alarmsignaal geeft aan dat de batterij bijna leeg is. Alarmsignaal batterijpeil (Batterij
zwak) instellen F menu blz. 15

Alarmsignaal reikwijdte
Een alarmsignaal geeft aan dat u zich met de handset buiten de reikwijdte van het
basisstation bevindt.

Signaal reikwijdte (Alarm dekking) instellen F menu blz. 15

Equalizer
Pas de klank van de luidspeker naar wens aan. Laat de klank Natuurlijk of leg de nadruk op
de lage tonen of hoge tonen.
Equalizer instellen F menu blz. 15

Displaycontrast
F menu blz.

15

Naam van handset
U kunt de handset een individuele naam geven (HS-naam) F menu blz. 15

Formaat van tijd en datum
Selecteer in welke formaat en in welke volgorde de tijd en datum weergegeven worden,
zie F menu blz. 14.

Andere instellingen
Automatisch opnemen van oproep

Als deze functie geactiveerd is, wordt de oproep automatisch beantwoord wanneer de
handset uit het basistoestel wordt genomen. Het automatische beantwoorden van een
oproep wordt via het menu geactiveerd of gedeactiveerd.
Automatisch opnemen van oproep F menu blz. 15
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Toetsenvergrendeling
Als deze instelling geactiveerd is, dan schakelt de toetsenvergrendeling automatisch in
wanneer u 90 seconden lang op geen enkele knop drukt. Als de toetsenvergrendeling

ingeschakeld is, dan verschijnt het pictogram in de display.
Toetsenvergrendeling activeren F menu blz. 15

Netnummer
U kunt het netnummer opslaan (Netnr). Houd de toets  langere tijd ingedrukt
voordat of nadat u het telefoonnummer hebt ingevoerd, om het netnummer vooraan toe te
voegen.
Druk op de toets  om het telefoonnummer te bellen.
Netnummer wijzigen F menu blz. 16

Pincode wijzigen
De pincode is nodig om de handset aan te melden. De pincode staat standaard ingesteld op
"0000" ingesteld. Pincode wijzigenF menu blz. 16

Resetten
Met deze functie kunt u uw telefoon opnieuw instellen op de standaardinstellingen. Resetten
F menu blz. 16

Handset zoeken (paging)

Voorwaarden: De handset is ingeschakeld en bevindt zich binnen de reikwijdte
van het basisstation. De batterijen zijn niet leeg.

Zoektoon starten

Zoektoon stoppen
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Speciale functies
Wekker

Met deze functie kunt u zich door de handset laten wekken op een bepaalde tijd, of kunt u
zich aan een bepaalde gebeurtenis laten herinneren. Als de wekker ingeschakeld is, dan
verschijnt het pictogram  . Op de ingestelde wektijd speelt de handset de
geselecteerde beltoon gedurende 1 minuut af. In de display verschijnt de melding
  Wekker .

Wekker instellen
U kunt kiezen of de wekker u eenmalig (Eenmalig) of dagelijks op dezelfde tijd
(Dagelijks) moet wekken.
Wekker instellen (Wekker aan) F menu blz. 14

Wekker voortijdig uitzetten
Wekker uitzetten

Babyfoon
Met deze functie kunt u een bepaald telefoonnummer (max. 24 cijfers) opslaan die
bij het indrukken van om het even welke toets (behalve toetsen J en >) automatisch
worden gebeld.

Als deze functie is ingeschakeld, verschijn in de display de melding Babyfoon .
Babyfoon activeren F menu blz. 15

Oproepvergrendeling
De oproepvergrendeling verhindert dat via de handset die nummers worden gebeld die met
de door u opgeslagen cijfers beginnen. U kunt 4 nummers met telkens max. 8 cijfers
opslaan. Oproepvergrendeling activeren F menu blz. 16

SOS-nummer
U kunt tot 4 telefoonnummers opslagen die ondanks geactiveerde oproepvergrendeling
kunnen worden gebeld. Op blz. 16 vindt u de locatie in het menu.

Kiesproces
U kunt de handset gebruiken op zowel analoge telefoonlijnen (kiesproces met impuls /IWV)
als op digitale telefoonlijnen (met kiestoon/MFV). U kunt het kiesproces via het menu
instellen. Op blz. 16 vindt u de locatie in het menu.

Weergave binnenkomend nummer (CLIP)
De weergave van het binnenkomende nummer (CLIP) en de weergave van
datum en tijd zijn optionele diensten die door uw telefoonbedrijf worden
aangeboden. Voor meer informatie neemt u contact met hen op.

Als de CLIP-functie (CLIP=Calling Line Identification Presentation) op uw telefooninstallatie
beschikbaar is, dan verschijnt in de display het telefoonnummer van diegene die naar u belt,
op voorwaarde dat de beller daartoe de toestemming gegeven heeft.

Als u een bepaalde oproep niet aanneemt, dan blijft het nummer ongveer 6
seconden in de display staan voordat de display terugschakelt naar de tijd en
datum.
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7 Het telefoonsysteem uitbreiden
De internationaal geharmoniseerde GAP1-norm zorgt ervoor dat handsets en telefoons
(basisstations) van verschillende fabrikanten compatibel zijn. Dit maakt het mogelijk om SWITEL-
toestellen en toestellen van andere fabrikanten samen in één telefoonsysteem te gebruiken.
Toch kan het zijn dat bepaalde functies niet beschikbaar zijn.

Meerdere handset
U kunt in totaal 6 handset aanmelden in uw telefoon (basisstation).

Handsets aanmelden
De handset moeten via het menu van de telefoon (het basisstation) worden aangemeld. Op
blz. 16 vindt u vindt ude locatie in het menu.

ong. 10 sec. Om een handset aan te melden, houdt u de toets
ingedrukt totdat het rinkellampje van de telefoon
knippert.

De handset zoekt het basisstation. Dit proces kan tot 2 minuten duren.
Nadat de handset is aangemeld, wordt de handset een intern telefoonnummer toegewezen.
Dit interne nummer verschijnt in de display.

Om handsets van andere fabrikanten aan te melden, raadpleegt u hun
bedieningshandleiding.

Handsets afmelden
U kunt een handset van een telefoon (basisstation) alleen via een andere op
deze telefoon (dit basisstation) aangemelde handset aangemelde handset
afmelden.

De handset moeten via het menu van de telefoon (het basisstation) worden afgemeld.
Op blz. 16 vindt u de locatie in het menu.

Meerdere basisstations
U kunt de reikwijdte van uw handset vergroten door het op meerdere telefoons (basisstations)
aan te melden. Er kunnen gelijktijdig 4 verschillende telefoons (basisstations) aangemeld zijn.
Elke telefoon (elk basisstation) heeft een eigen telefoonaansluiting nodig. Dit kunnen
aansluitingen met hetzelfde maar ook met verschillende telefoonnummers zijn.

Lopende gesprekken kunnen niet vanuit de ene naar de andere telefoon
(basisstation) worden overgeschakeld.

1 GAP: Generic Access Profile = standaard voor het samenwerken van handsets en
basisstations van verschillende fabrikanten
2 De pincode staat standaard ingesteld op "0000" ingesteld.

Menu openen

Menu openen

Basis selecteren

Pincode2 invoeren en bevestigen

Basis-instell.

Aanmelden
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8 Telefooncentrale / Extra services
R-toets en extra services

Uw telefoon ondersteunt aanvullende services van uw telefoonbedrijf,  zoals schakelen
tussen gesprekken, aankloppen en conferentiegesprekken. U kunt deze aanvullende

services gebruiken via de toets  . Vraag uw telefoonbedrijf welke flashtijd nodig is
voor deze aanvullende services. Voor het activeren van de aanvullende services neemt
u contact op met uw telefoonbedrijf. Stel de flashtijd in via het menu. Op blz. 16 vindt u
de locatie in het menu.

R-toets op randapparaten
Als u telefoon op een telefooncentrale aangesloten is, dan kunt u met de toets functies
gebruiken zoals zoals het doorverbinden van oproepen en automatisch terugbellen. Raadpleeg
de bedieningshandleiding van uw telefooncentrale om te weten welke flash-tijd moet worden
ingesteld om deze functies te kunnen gebruiken. Raadpleeg de handelaar waar u de centrale
hebt gekocht, om te weten of uw telefoon compatibel is met uw telefooncentrale. Stel de
flashtijd in via het menu. Op blz. 16 vindt u de locatie in het menu.

Toegangscode (buitenlijnnummer)
Bij telefooncentrales is het nodig eerst een buitenlijnnummer te draaien om een kiestoon te
horen. Vaak is dit buitenlijnnummer een "0" of een "9". Voer eerst het buitenlijnnummer is en
wacht tot u de kiestoon hoort. Nu kunt u het eigenlijke telefoonnummer invoeren.

Als u de snelkiesfunctie van uw telefoon ook op uw telefooncentrale wilt
gebruiken, houd er dan bij het programmeren van de snelkiestoetsen
rekening mee dit buitenlijnnummer vooraan toe te voegen aan het
eigenlijke telefoonnummer. Tussen buitenlijnnummers en
telefoonnummers kunt u indien nodig nog een kiespauze programmeren
F hoofdstuk "Kiespauze".

Kiespauze
Bij telefooncentrales is het nodig eerst een buitenlijnnummer te draaien om een kiestoon te
horen. Bij enkele oudere telefooncentrales duurt het even voordat u de kiestoon hoort. Voor
deze telefooncentrale kan na het buitenlijnnummer een kiespauze toegevoegd worden, zodat
u niet hoeft te wachten op de kiestoon om het telefoonnummer te kunnen invoeren.
Deze kiespauze voegt u toe door de toets 3 seconden ingedrukt te houden.
Na het buitenlijnnummer wordt even gewacht en dan het eigenlijke telefoonnummer gebeld.

De kiespauze kan ook worden ingevoerd bij het opslaan van telefoonnummers
in het telefoonboek.
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Weergave binnenkomend nummer (CLIP1)
De weergave van het binnenkomende telefoonnummer is een service die door
uw telefoonbedrijf wordt aangeboden. Neem contact op met uw telefoonbedrijf
voor meer informatie.

Als deze functie op uw telefoonlijn beschikbaar is, dan ziet u het telefoonnummer van de
beller zodra de telefoon rinkelt. Als de beller de weergave van zijn/haar telefoonnummer
geblokkeerd heeft, dan wordt dit in een bericht gemeld. Het telefoonnummer kan niet
weergegeven worden en ook niet in de oproeplijst opgeslagen worden.

Antwoordapparaat van telefoonnet
Veel telefoonbedrijven bieden een antwoordapparaat in hun netwerk aan. Als uw telefoonbe
drijf u deze service aanbiedt, dan geeft een pictogram aan of u nieuwe berichten hebt
ontvangen (VMWI2). U kunt alleen van deze functie gebruik maken wanneer uw telefoonbedrijf
deze dienst aanbiedt. Neem contact op met uw telefoonbedrijf voor meer informatie.

1 CLIP: Calling Line Identification Presentation = Weergave van telefoonnummer van beller.
2 VMWI: Visual Message Waiting Indication = Optische aanduiding van nieuwe berichten
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9  Technische kenmerken

Conformiteitsverklaring
Dit toestel voldoet aan de voorschriften van de Europese Richtlijn:

1999/5/EG inzake radioapparatuur  en telecommunicatie-eindapparatuur
en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De conformiteit met de
bovenvermelde richtlijn wordt op het toestel aangegeven met het CE-teken.

Service-hotline
Hebt u problemen met uw telefoon, lees dan eerste de volgende tips. Bij technische
problemen, kunt u contact opnemen met onze service-hotline op tel. 0900 00 1675 in
Zwitserland (Swisscom-tarief bij ter perse gaan: CHF 2,60/min). Bij technische problemen
en garantieclaims neemt u contact op met uw winkelier. De garantie is 2 jaar geldig.

1 DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = standaard voor draadloze telefoons.
2 GAP: Generic Access Profile = standaard voor het samenwerken van handsets en
basisstations van verschillende fabrikanten.

Kenmerk Waarde

Standaard DECT1 GAP2

 Uitgang: 6 V, 500 mA
Reikwijdte Buiten: ong. 300 m
 Binnen: ong. 50 m
Standby-tijd Tot 110 uur
Max. Gespreksduur Tot 11 uur
Max. hoornvolume 30 dB
Oplaadbare batterijen 2 x 1,2 V 500 mAh NiMH, maat: AAA
Kiesproces Toonkiesproces (MFV) Impulskiesproces (IWV)
Flashtijd Kort, standaard, lang
Aantal beltonen 12 (polyfone)
Max. aantal contacten in telefoonboek 50
Max. aantal nummers in oproeplijst 40
Max. aantal nummers Nummerherhaling 5
Menutalen Duits, Frans, Italiaans, Engels, Spaans,
 Portugees, Nederlands, Pools, Turks.
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10 Storingen
Vragen Antwoorden

Geen telefoongesprek
mogelijk

- De telefoon of het basisstation  is niet correct aangesloten of
defect. Gebruik uitsluitend de meegeleverde
telefoonaansluitkabel.

- De adapter is niet aangesloten op het wandstopcontact, of er is
een algemene stroomuitval opgetreden.

- Test met een andere telefoon of uw telefoonaansluiting in orde
is.

- De telefoon (het basisstation) staat op een ongepaste plek.
- De oplaadbare batterijen zijn leeg of defect.
- U bent te ver weg van het basisstation.
- Kiesproces verkeerd ingesteldF blz. 16.
- Als meerdere handsets aangemeld zijn: er wordt een gesprek

gevoerd met een andere handset.
- Bij interne telefoongesprekken: de gebelde handset is buiten het

bereik van het basisstation.
- De toetsenvergrendeling staat aan.
- De handset is niet ingeschakeld.

Geen verbinding met telefoon
(basisstation) mogelijk.

- Controleer of u met de juiste pincode op de telefoon
(basisstation) aangemeld bentF blz 16.

Verbinding verbroken,
verbinding valt weg

- U bent te ver weg van het basisstation.
- De telefoon (het basisstation) staat op een ongepaste plek.

Tijdens het gesprek hoor ik
een pieptoon.

- U bent te ver weg van het basisstation.
- De oplaadbare batterijen zijn bijna leeg.

Het systeem reageert
niet meer

- Zet alle functies terug in op de standaardinstellingen,F blz. 16.
- Trek de adapter uit het wandstopcontact.

De batterijen zijn bijna
leeg

- De batterijen zijn leeg of defect.

- Zet de handset correct in het basistoestel/laadstation. Reinig
de contactvlakken van de handset en van het basis-
/laadstation met een zachte droge doek.

- Laat de handset 8 uur in het basis-/laadstation staan.

De batterijen laden niet
meer op.

- De batterijen zijn defect.

De weergave van het
binnenkomende
nummer (CLIP) werkt

- De weergave van het binnenkomende telefoonnummer is
een service die door uw telefoonbedrijf wordt aangeboden.
Neem contact op met uw telefoonbedrijf voor meer
informatie.

- De beller heeft de transmissie van zijn/haar telefoonnummer
geblokkeerd.
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11 Onderhoudsinstructies/Garantie
Onderhoudsinstructies

 Reinig de behuizing met een zachte, pluisvrije doek.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.
Buiten een sporadische reiniging van de behuizing is geen verdere verzorging nodig.

Garantie

SWITEL-apparaten worden met behulp van de meest moderne productieprocessen
vervaardigd en getest. Specifiek geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën
zorgen voor een storingsvrije werking en lange levensduur. De garantie geldt niet wanneer
de oorzaak van een defect van het apparaat bij het telefoonbedrijf of bij een
tussengeschakeld apparaat ligt. De garantie geldt niet voor de in de toestellen gebruikte
batterijen, accu's en accupacks. De garantietijd bedraagt 24 maanden, berekend vanaf
de dag van aankoop.
Binnen de garantieperiode worden alle defecten die terug te leiden zijn tot een fout in het
materiaal of in de productie, gratis gerepareerd. De garantie vervalt bij ingrepen door de
koper of door derde partijen. De garantie geldt niet voor schade als gevolg van
onrechtmatige hantering of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerd opstellen of bewaren,
onrechtmatige aansluiting of installatie, overmacht of andere externe invloeden. We
behouden ons het recht voor om in geval van claims de defecte onderdelen naar eigen
goeddunken te repareren, te vervangen of het toestel te vervangen. Ter vervanging
geretourneerde toestellen of onderdelen worden onze eigendom. Alle claims voor
schadevergoedingen zijn uitgesloten, in zover de schade niet met voorbedachte rade of
uit nalatigheid van de fabrikant veroorzaakt is.
Als er tijdens de garantieperiode toch nog een defect optreedt in uw toestel, neem dan
contact op met de winkel waar u uw SWITEL-toestel gekocht hebt en toon hen uw
ontvangstbewijs. Alle garantieclaims moeten bij uw winkelier worden ingediend. Twee jaar
na de aankoop en overhandiging van onze producten kunnen geen garantieclaims meer
worden ingediend.
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12  Index
A

Aanmaken,12
Aanmelden,28
Aantal nummers
nummerherhaling, 31
Aantal nummers oproeplijst, 31
Aantal nummers
telefoonboek, 31
Aanvullende services, 29
Adapter, 4
Afmelden, 28
Afvalverwijdering, 5
Alarmsignaal batterijpeil, 25

Alarmsignaal reikwijdte, 25
Alle gegevens wissen, 22
Alle telefoonnummers wissen, 24
Antwoordapparaat van
telefoonnet, 30

Automatisch opname van
oproep, 25

B
Babyfoon, 27
Basisstation aansluiten, 6
Basisstation, 10
Batterij plaatsen, 7
Batterijen opladen, 7
Batterijen, 5, 31
Batterijpeil, 7
Bediening, 17
Bedieningselementen, 8
Beltonen, 31
Beltoon en weergave
instellen, 25
Beltoon instellen, 25
Beltoon uit- en inschakelen, 20
Bijzondere functies, 27
Binnengekomen oproepen
terugbellen, 18, 24
Buitenlijnnummer, 29

C
CLIP, 27, 30
Compatibiliteit met gehoorapparaten, 5
Conferentiegesprek, 19
Conformiteitsverklaring, 31
Contactgegevens aanmaken, 21
Contactgegevens wijzigen, 22
Contactgegevens wissen, 22
Contactgegevens, 12

D
Datum instellen, 7
De handset in bedrijf stellen, 6
DECT, 31
Display, 9
Displaycontrast, 25
Displaypictogrammen, 9
Displaytaal instellen, 7
Doorverbinden,19

E

Een extern gesprek tijdens een
intern gesprek aannemen, 18
Equalizer, 25
Externe gesprekken intern
doorverbinden, 19

F
Flashtijd, 31
Formaat van tijd en datum, 25

G
GAP, 31
Garantie, 33
Geheugen, 12, 24
Geluidsdemping, 20
gesprek aannemen, 18
Gesprek beëindigen, 17
Gesprek doorverbinden, 19
Gespreksduur, 20, 31
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H

Handset aanmelden, 28
Handset afmelden, 28
Handset, 8
Handsetnaam, 25
Handsfree bellen, 20
Hoofdmenu, 13
Hoornvolume instellen, 20
Hoornvolume, 31

I

Inbedrijfstelling, 6

Individueel contact wissen, 22

Individuele nummers wissen, 24

Installatieplek, 4

Intern gesprek, 18

Intern telefoneren, 18

K

Kiesmethode, 27, 31

Kiespauze, 29

Kiezen, 18

M

Medische apparaten, 5

Meerdere basisstations, 28

Meerdere handsets, 28

Menunavigatie, 11

Menustructuur, 13

Menutalen, 31

Microfoon dempen, 20

N
Namen invoeren, 21
Netnummer, 26
Nummerherhaling, 18
Nummerherhalingslijst wissen, 23
Nummerherhalingslijst, 23

O
Onderhoudsinstructies, 33
Oproep aannemen, 17
Oproepen tijdens afwezigheid, 24
Oproepen, 17
Oproeplijst, 24
Oproepvergrendeling, 27

P
Paging, 26
Pictogrammen, 11
Pictogrammen, 9
Pincode wijzigen, 26

R
Rechtmatig gebruik, 4
Reikwijdte, 31
Reinigen, 33
Resetten, 26
R-toets, 29
Ruggespraak, 19

S
Schakelen tussen gesprekken, 19
Service-hotline, 31
Snelkiestoetsen programmeren, 23
Snelkiezen, 18
SOS-oproep, 27
Stand-by, 11
Standby-tijd, 31
Storingen, 32
Stralingsreductie, 7
Stroomuitval, 4
Stroomvoorziening, 31



Stichwortverzeichnis

36

T

Tekst invoeren, 21

Telefoneren, 17

Telefoon inschakelen, 17

Telefoon uitschakelen, 17

Telefoonboek, 18, 21

Telefoonboekgeheugen controleren,
22

Telefooncentrale, 7, 29

Telefoonnummer uit de
nummerherhalingslijs opslaan in
telefoonboek, 23

Telefoonnummer uit de
nummerherhalingslijst kiezen, 23

Telefoonnummer uit de
nummerherhalingslijst wissen, 23

Telefoonnummers uit de oproeplijst
wissen, 24

Telefoonsysteem uitbreiden, 28

Terugbellen, 18

Tijd instellen, 7

Toegangscode, 29

Toetsenvergrendeling, 17, 26

Toetstonen, 25

V

Veiligheidsinstructies, 4

Verpakkingsinhoud, 6

VMWI, 30

Volume van beltoon instellen, 20

W

Weergave binnenkomend nummer
(CLIP), 27

Weergave binnenkomend nummer,
24, 30

Wekker instellen, 27

Wekker voortijdig uitzetten, 27

Wekker, 27

Z
Zoeken, 26


