Call Blocker Jumbo
Handleiding
FEATURES:
•

Blokkeert 1,000 ongewenste telefoonnummers

•

Blokkeert tot 5 netnummers

•

Blokkeert gesprekken van gesprekken
“OUT OF AREA” (--- O ---)(buiten regio) of
“PRIVATE” (--- P ---)

•

Blokkeert ANONIEME gesprekken

•

Eenvoudig te installeren

•

Extra groot display (12,5 x 7 cm) met blauwe
achtergrondverlichting, instelbaar op 4
helderheidsniveaus.

•

•
•

Telefoonnummers worden opgeslagen in een
niet-vluchtig permanent geheugen, en blijven bij

BELANGRIJK:

spanningsuitval bewaard

NUMMERWEERGAVE IS

NUMMERWEERGAVE van de 100 laatste

VEREIST om dit apparaat

inkomende telefoonnummers

correct te laten werken; vraag uw

FSK nummerweergave, geschikt voor bijv,

provider naar deze dienst.

Ziggo en modems met instelbare nummerweergave
•

Opslag van de laatste 50 uitgaande gesprekken

•

Visuele indicatie van een inkomend gesprek

•

Voeding: Lichtnet-adapter of batterijen

•

Instelbare displaysteun

Inhoud:
(1) Call Blocker

(1) Telefoonaansluitsnoer (~ 3 m)

(1) Handleiding

INGEBRUIKNAME:
Met gebruik van batterijen:
De Call Blocker kan gebruik maken van batterijvoeding.
Plaats hiertoe 4x AAA batterijen (niet-meegeleverd) in het batterijvak aan de achterzijde; wij adviseren u
alkaline batterijen te gebruiken. Let u aub. op correcte plaatsing (+ en -).
Neemt u een eventueel geplaatste lichtnet-adapter uit de electra alvorens u batterijen plaatst of vervangt.
Met gebruik van lichtnet-adapter:
De Call Blocker kan worden voorzien van een optionele lichtnet-adapter 9 v DC 250 mA +(-

(let op

polariteit!). Steek de uitgang van de lichtnet-adapter in de bovenzijde van de Call Blocker en steek
vervolgens de adapter in een electra-wandcontactdoos.

AANSLUITING IN-SERIE:
Ontkoppel de telefoonkabel van uw telefoontoestel en steek deze in de “LINE”-aansluiting van de Call
Blocker. Steek vervolgens het meegeleverde telefoonkabeltje enerzijds in de “PHONE”-aansluiting van de
Call Blocker en anderzijds in uw telefoontoestel. Test u even of u kiestoon krijgt zodra u de hoorn opneemt?

PARALLEL-AANSLUITING:
U kunt de Call Blocker parallel aan uw telefoontoestel aansluiten middels een optionele splitter
(NB: Eenvoudig splittertje; ook wel T-adapter genoemd. Een ADSL-splitter is niet geschikt)

ATTENTIE: Bij gebruik van de parallel-aansluiting, dient u voor programmering van de Call Blocker een
telefoontoestel (al dan niet tijdelijk) aan te sluiten op de PHONE-aansluiting.
PROGRAMMERINGEN:
VOORBEREIDING:
Een telefoontoestel dient aangesloten te zijn op de PHONE-aansluiting van de Call Blocker.
Controleer of u kiestoon krijgt bij het opnemen van de hoorn van het toestel.

TIJD- en DATUMINSTELLING
1

Druk op de [SET] toets (display: set 123456)

2

Neem de hoorn op (krijgt u kiestoon?), en druk op cijfer [1] van het telefoontoestel.

3

Druk op de [DWN] toets om het ‘’jaar’’ in te stellen
(NB: er is geen ‘’UP’’-mogelijkheid; meerdere malen [DWN] leidt evenwel tot een goed resultaat).

4

[SET]

5

Druk op de [DWN] toets om de ‘’maand’’ in te stellen

6

[SET]

7

Druk op de [DWN] toets om de ‘’dag’’ in te stellen

8

[SET]

9

Druk op de [DWN] toets om het ‘’uur’’ in te stellen

10

[SET]

11

Druk op de [DWN] toets om de ‘’minuten‘’ in te stellen

12

[SET]

De dag van de week hoeft u niet in te stellen; deze wordt automatisch berekend.
Let de hoorn terug op het toestel. Klaar!
HELDERHEID VAN HET DISPLAY INSTELLEN
Af-fabriek staat de helderheid op ‘’2’’. U kunt dit als volgt aanpassen:
1

Druk op de [SET] toets (display: set 123456).

2

Neem de hoorn op en druk op cijfer [2] van het telefoontoestel.
Op het scherm verschijnt “LCD 2”.

3

Druk op de [DWN] toets om tussen helderheid 1 / 2 / 3 / 4 te schakelen.

4

Druk op de [SET] toets of hang op en wacht 15 seconden.

BLOKKERING AAN / UIT
Af-fabriek staat blokkering “AAN”.
Volg de volgende stappen voor aan / uitzetten:
1
2

Druk op de [SET] toets (display: set 123456)
Neem de hoorn op (krijgt u kiestoon?), en druk op cijfer [3] van het telefoontoestel
Op het display verschijnt “On”.

3

Druk op de [DWN] toets om “OFF(uit)” / “ON(aan)” zo nodig in te stellen.

Let de hoorn terug op het toestel. Klaar!
Uw Call Blocker is nu gereed ongewenste nummers te blokkeren.
Wacht tot de telefoon rinkelt en druk op de [DWN] toets om het inkomende nummer te zien.
Wenst u deze te blokkeren? Druk dan op de BLOCK] toets!. Zo eenvoudig is het!

BLOKKERING van NETNUMMERS
U kunt tot 5 netnummers of voorloopcijferreeksen (met 1 tot 5 cijfers) blokkeren.
Volgt u de volgende stappen voor programmering:
1
2

Druk op de [SET] toets (display: set 123456).
neem de hoorn op en druk op cijfer [4] van het toestel.
Op de display verschijnt BLOCKCODE1 - - - - -.
Nu kunt u via het telefoontoestel het te blokkeren kengetal ingeven (1 tot 5 cijfers).

3

Druk op [SET] om het op te slaan.
Op de display verschijnt BLOCKCODE2 - - - - -.
Programmering identiek.

4

Druk op [SET] om naar de volgende BLOCKCODE te gaan. Er zijn max 5 BLOCKCODES

Gereed? hang op.
Gebruik de [REMOVE] toets om kengetallen te wissen of correcties te maken.

BLOKKERING van NUMMERS “PRIVATE” (—P—) of “OUT OF AREA” (—O—)
Af-fabriek is de instelling voor “O of P” is “OFF” (uit).
Om in te schakelen volgt u de volgende stappen:
1

Druk op de [SET] toets (display: set 123456).

2

Neem de hoorn op en druk op cijfer [5] van het toestel.
Op het display verschijnt “OFF” (uit),
Druk op de [DWN] toets om te wisselen tussen “OFF” / “ON” (aan)
Druk op de [SET] toets om op te slaan.

3

Ontvangt u een inkomende oproep aanduiding “O of P” druk dan op de [BLOCK] toets om deze
te blokkeren.

BLOKKEREN van inkomende gesprekken ZONDER TELEFOONNUMMER (ANOMIEM)
De Call Blocker kan inkomende gesprekken zonder telefoonnummer blokkeren. Deze gesprekken worden
aangeduid met “UNKNOWN” (onbekend), “000-000-0000”, “UNAVAILBLE” (niet beschikbaar), “----------“ of
met helemaal niets.
Een veelgebruikte toepassing van de Call Blocker is het weren van ongewenste telefoontjes van alle
mogelijke telefonische verkopers, welke doorgaans ‘’anoniem’’ bellen.
De Call Blocker is hier zeer geschikt voor, maar u moet hem hiervoor wel eerst even ‘’aan’’ zetten.
Af-fabriek staat deze instelling op “OFF” (uit).
Om in te schakelen volgt u de volgende stappen:
1
2

Druk op de [SET] toets (display: set 123456).
Neem de hoorn op en druk op cijfer [6] van het toestel.
Op het display verschijnt “OFF” (uit),
Druk op de [DWN] toets om te wisselen tussen “OFF” (uit) en “ON” (aan)
Druk op de [SET] toets om op te slaan.

NUMMERWEERGAVE (inkomende nummers)
Druk op de [DWN] toets om de lijst van inkomende gesprekken te bekijken; de laatste 100 nummer worden
bewaard. Op de display verschijnt het telefoonnummer (max 16 cijfers) plus de dag en tijd van de oproep.
NB: Alleen telefoonnummers worden getoond; geen namen.

GEKOZEN NUMMERS (uitgaande gesprekken)
Druk op de [OUT] toets om de lijst van uitgaande gesprekken te bekijken.
Druk op de [DWN] toets om door de lijst te lopen.
NB: De laatste 50 nummers worden bewaard; “NO CODE” betekent geen gesprekken.
Elk nummer kan maximaal 16 cijfers lang zijn.

WERKING BLOKKADE
De Call Blocker zal bij een inkomende gesprek waarvan het nummer
-- in de blokkade lijst (BLOCK-LIST) staat, of
-- anoniem is (vooropgesteld dat u deze geblokkeerd heeft)
het gesprek aannemen en meteen verbreken (neemt gesprek aan en hangt op).
NB: Het kan bij een ‘’goed’’ inkomend gesprek 1 à 2 rinkels duren voor uw telefoon ook daadwerkelijk overgaat.

Toevoegen van nummers aan de blokkade lijst (BLOCK list)
Er zijn 4 manieren om ongewenste nummers toe te voegen aan de blokkade lijst (BLOCK list):
1

Vóór aannemen van het gesprek:
zodra een ongewenste oproep ontvangen wordt, drukt u op de [BLOCK] toets terwijl de
telefoon rinkelt.

2

Tijdens het gesprek:
Druk op *0 op het toetsenbord; op het display verschijnt “SAVE” als het telefoonnummer succesvol is
opgeslagen. Bij een volgende oproep zal het nummer geblokkeerd worden.

3

Ná het gesprek:
druk na afloop van het gesprek op de [DWN] toets om het te blokkeren nummer in de nummerweergavelijst op te zoeken en druk vervolgens op de [BLOCK] toets om het aan de BLOCK-list toe te
voegen.

4

U kunt ook een ongewenste nummer zelf via uw toestel bellen (kies het nummer en hang meteen op).
Druk vervolgens op de [OUT] toets om het nummer in de lijst van uitgaande gesprekken op te zoeken;
met de [BLOCK] toets voegt u het toe aan de BLOCK-list.

Controle van nummers in de blokkade lijst (BLOCK list)
Druk op de [BLOCK] toets en vervolgens op de [DWN] toets om door de lijst te lopen.
U kunt het ook via de programmering doen:
1
2

Druk op de [SET] toets (display: set 123456)
Neem de hoorn op, en druk op de [3] van uw toestel
Op het display verschijnt nu het eerste geblokkeerde nummer.

3

Druk op de [DWN] toets om door de geblokkerde nummers te lopen.

NB: indien er geen nummers in de BLOCK-list staan dan verschijnt op de display ‘’NO CODE’’

Verwijderen van nummers uit de blokkade lijst (BLOCK-list); de-blokkering
Druk op de [BLOCK] toets en vervolgens op de [DWN] toets om door de lijst te lopen.
Druk op [REMOVE] om een nummer te verwijderen uit de blokkadelijst
PAS OP Druk niet langer dan 3 seconden op de [REMOVE] toets, anders worden alle nummers gewist!
Een nummer verwijderen uit de nummerweergave lijst (INCOMING call list)
Druk op de [DWN] toets om door de lijst te lopen.
Druk op [REMOVE] om een nummer te verwijderen uit de nummerweergavelijst.
Een nummer verwijderen uit de lijst van gekozen nummers (OUT list)
Druk op de [OUT] toets en vervolgens op de [DWN] toets om door de lijst te lopen.
Druk op [REMOVE] om een nummer te verwijderen uit de lijst van gekozen nummers.
Wilt u de gehele lijst wissen, druk dan langer dan 3 seconden op de [REMOVE]-toets
Unlock en Lock Feature
Staat op de display van de Call Blocker “LOCK”(geblokkeerd), sluit dan een telefoontoestel aan op de
‘’PHONE’’-aansluiting, neem de hoorn op en toets [ 123456 #] om te de-blokkeren.
Om de Call Blocker te blokkeren, doet u hetzelfde, maar toets [ 000111 #].

Display Meldingen / Icons
“NEW” – Er zijn nieuwe, inkomende gesprekken welke nog niet zijn bekeken.
“REP” – U tracht een nummer toe te voegen aan de BLOCK-list, welke er al in staat.
- verschijnt indien u door de lijst van inkomende of uitgaande gesprekken loopt én het getoonde nummer
staat in de BLOCK-list.
- Voicemail-melding. U heeft een voicemailbericht. De melding hiervan werkt niet bij alle providers.

Voeding:
9 volt DC 250 mA +(-, of
4 x AAA batterijen van 1,5 volt

