BLOCKY Telefoonnummer Blokkeerder

T-CID802

Met de Blocky telefoonblokkeerder

krijgt u eindelijk rust !
Dank u voor uw aankoop van de Blocky telefoonblokkeerder.
Voor het beste resultaat, adviseren wij u de gehele handleiding te lezen.
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VOEDING
Voeding: Plaatst u a.u.b. 2x AAA alkaline penlight batterijen (niet meegeleverd)
NB: In het batterijvak is plaats voor 3 batterijen; er zijn er evenwel slechts 2 vereist.
Let u wel op de polariteit zoals deze is aangegeven.

AANSLUITING
Aan de achterzijde van de Blocky vindt u twee modulaire aansluitingen:
PHONE
hierop wordt uw telefoontoestel aangesloten
TEL.LINE hierop wordt de telefoonlijn aangesloten

Aansluiting in-serie

Ontkoppel de telefoonlijn van uw telefoontoestel
Steek vervolgens deze telefoonkabel in de Blocky op aansluiting TEL.LINE
Steek het meegeleverde korte kabeltje in de aansluiting PHONE van de Blocky
Steek het andere uiteinde van het korte kabeltje in uw telefoontoestel

Parallel aansluiting
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INSTELLINGEN
Na het aansluiten op de telefoonlijn dient u nog een paar instellingen te doen.
De procedure is steeds hetzelfde:
Druk op SET, op de display verschijnt nu SET 1234567.
Neemt u vervolgens de hoorn van uw telefoontoestel op (u dient nu de kiestoon te horen).
Toets op uw telefoontoestel de gewenste onderstaande codes.
Na elke instelling drukt u wederom op SET om de instellingen vast te leggen.
NB: Indien u gedurende 20 sec. geen handelingen verricht, wordt het instellingenmenu beëindigd.

1 Instelling datum en tijd
SET
Hoorn opnemen; toets 1 op uw telefoontoestel
e
De cursor knippert nu onder het 3 cijfer van het jaar
Met ? of ? stelt u het juiste 10-tal jaren in
e
Druk op SET om naar het 4 cijfer van het jaar te springen
Met ? of ? stelt u het juiste jaar in; druk op SET om de ingave vast te leggen
Vervolgens gaat linksboven in de display het cijfer van de maand knipperen
Met ? of ? stelt u de juiste maand in; druk op SET om de ingave vast te leggen
Vervolgens gaat boven in de display het cijfer van de dag knipperen
Met ? of ? stelt u de juiste dag in; druk op SET om de ingave vast te leggen
Vervolgens gaat boven in de display het cijfer van het uur knipperen
Met ? of ? stelt u het juiste uur in; druk op SET om de ingave vast te leggen
Vervolgens gaat boven in de display het cijfer van de minuten knipperen
Met ? of ? stelt u het juiste tijdstip in; druk op SET om de ingave vast te leggen
Na alle datum / tijd-instellingen drukt u nogmaals op SET om het menu te verlaten en hangt
u
de hoorn weer op de telefoon.

2 Instelling helderheid LCD-scherm
SET
Hoorn opnemen; toets 2 op uw telefoontoestel
Met ? of ? stelt u de helderheid naar wens in (1/2/3/4)
Druk op SET en hang de hoorn weer op de telefoon

4

3 Blacklisting van geblokkeerde uitgaande telefoonnummers
SET
Hoorn opnemen; toets 3 op uw telefoontoestel
Nu verschijnt een blanco regel
Toets * (ster)
Toets het te blokkeren uitgaande telefoonnummer, toegangsnummer of kengetal in
Druk gelijktijdig op ? en ?, de programmering wordt bevestigd met SAVE en SUCCEED
Druk op SET en hang de hoorn weer op de telefoon
NB:
-- u kunt max 100 nummers blokkeren
-- u kunt na SAVE en SUCCEED meteen een volgend nummer programmeren
-- met REMOVE kunt u nummers verwijderen

4 Blacklisting van complete inkomende telefoonnummers
Procedure is als bij 3., maar nu met cijfer 4
U kunt max 1000 telefoonnummers van elk max 16 cijfers blokkeren

5 Blacklisting van voorloopcijfers van inkomende telefoonnummers
Procedure is als bij 3., maar nu met cijfer 5
U kunt max 10 sets nummers van elk max 10 cijfers blokkeren

6 Blacklisting van anonieme inkomende telefoonnummers
Blokkering van anonieme gesprekken staat af-fabriek ’uit’
SET
Hoorn opnemen; toets 6 op uw telefoontoestel
Nu verschijnt de actuele stand (OFF-uit of ON-aan)
Wijzig desgewenst met ? en ?
Druk op SET en hang de hoorn weer op de telefoon
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BLACKLIST
De Blacklist stopt alle ongewenste inkomende of uitgaande gesprekken op basis van het
telefoonnummer (‘nummerweergave’ dient geactiveerd te zijn op uw telefoonabonnement).
Een inkomend gesprek wordt automatisch aangenomen en meteen weer verbroken.
Afhankelijk van de wijze van aansluiting hoort u het volgende:
 bij een aansluiting in-serie: geen of 1 rinkel van de telefoon
 bij een parallel-aansluiting: 1 à 2 rinkels van de telefoon
NB: dit is een benadering, afwijkingen kunnen in sommige gevallen optreden

Nummers toevoegen aan de BLACKLIST:
Er zijn een aantal methoden:
a) de telefoon gaat over en u ziet op het display een ongewenst nummer, druk op
BLACKLIST.
b) u heeft het gesprek aangenomen, maar nog niet opgehangen: druk op * (ster) en
hang meteen op
c) u heeft het gesprek gemist, loop met de pijltjes toetsen door het nummerweergave
geheugen tot u het ongewenste nummer ziet en druk op BLACKLIST
d) de eerder beschreven handmatige methode (4)
NB: Let in alle gevallen op dat u de blokkering bevestigd ziet met SUCCEED.

Lijst inkomende- en uitgaande gesprekken
Lijst inkomende gesprekken (nummerweergave)
Met ? of ? loopt u door de lijst van inkomende gesprekken.
Lijst uitgaande gesprekken
Druk eerst op OUT
Met ? of ? loopt u door de lijst van uitgaande gesprekken (door u gekozen nummers)
Nummers op de Blacklist
Druk eerst op BLACKLIST
Met ? of ? loopt u door de lijst van geblokkeerde nummers
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Wissen
Wissen van nummers in de lijst inkomende gesprekken (nummerweergave)
Met ? of ? loopt u door de lijst van inkomende gesprekken.
Druk op REMOVE om een nummer te wissen / verwijderen.
Wissen van nummers in de lijst uitgaande gesprekken
Druk eerst op OUT
Met ? of ? loopt u door de lijst van uitgaande gesprekken.
Druk op REMOVE om een nummer te wissen / verwijderen.
Wissen van nummers op de Blacklist
Druk eerst op BLACKLIST
Met ? of ? loopt u door de lijst van geblokkeerde nummers.
Druk op REMOVE om een nummer te wissen / verwijderen.

Display
'NEW' u bent gebeld; nummerweergave
'REP' telefoonnummer staat al in het geheugen.
'P'

privacy.

'O'

out-of-range / incorrect.

'E'

fout in nummerweergave.

Lock/ unlock
Blokkeren
SET
Hoorn opnemen; toets *61806180# op uw telefoontoestel
Nu verschijnt LOCK
De-blokkeren
SET
Hoorn opnemen; toets *123456# op uw telefoontoestel
LOCK verdwijnt
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