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VOORWOORD

OPMERKING VOOR DE GEBRUIKER

Deze apparatuur is bedoeld voor aansluiting op Vox SOPHO iS3000-systemen.

Deze apparatuur wordt geleverd met een kabel voorzien van RJ45-aansluitingen.

Hierbij verklaart Philips Business Communications dat het product Vox SOPHO ErgoLine 
model 1+ voldoet aan de essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de 
desbetreffende Verklaring van Conformiteit kan worden verkregen via het adres dat vermeld 
staat op de omslag van deze handleiding.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

• Lees de instructies van deze handleiding en houdt u zich er aan.
• Maak het telefoontoestel niet open.
• Zorg ervoor dat uw telefoontoestel niet aan direct zonlicht of andere warmtebronnen 

wordt blootgesteld.
• Installeer of gebruik uw telefoon niet in gebieden of ruimtes met explosiegevaar.
• Stel uw telefoontoestel niet bloot aan vocht, overmatige stof of bijtende vloeistoffen of 

dampen.
• Plaats uw telefoontoestel niet in de nabijheid van elektromagnetische velden (zoals van 

elektromotoren, huishoudelijke apparaten), aangezien dit de geluidskwaliteit nadelig kan 
beïnvloeden.

• Vermijd plaatsen dichtbij radio's, televisietoestellen of videoapparatuur.
• Sluit de telefoonkabel alleen aan op een daarvoor bestemde aansluiting. 
• Wijzig of vervang de connector van de kabel niet.
• Gebruik uw telefoontoestel nooit in de nabijheid van water.
• Reinig uw apparaat alleen met een zachte, licht-vochtige of anti-statische doek.
• Gebruik voor het reinigen van de apparatuur geen schoonmaak- of chemische middelen.
• Gebruik de telefoon alleen bij temperaturen tussen + 5 °C en ongeveer + 35 °C.

AANVULLENDE INFORMATIE

• Uw telefoontoestel is geschikt voor gebruik onder normale omstandigheden.
• Moderne meubels zijn vaak voorzien van diverse afwerklagen en worden met 

verschillende poetsmiddelen behandeld. Sommige van deze middelen kunnen 
componenten bevatten die de kunststofpootjes van uw telefoontoestel aantasten en zacht 
maken. In dergelijke gevallen kunnen de pootjes markeringen op de oppervlakte van het 
meubilair achterlaten. Voor dergelijke schadegevallen kan de fabrikant niet aansprakelijk 
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worden gesteld. Om deze reden raden wij u aan uw telefoontoestel op een anti-slip matje 
te plaatsen tegen het glijden, zeker als uw meubels nieuw zijn of behandeld zijn met 
speciale afwerklagen of poetsmiddelen.

• Bij een langdurige spanningsonderbreking gaat alle informatie die in de Vox SOPHO 
ErgoLine model 1+ is opgeslagen, verloren.
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1. INLEIDING

De Vox SOPHO ErgoLine model 1+ is een Vox SOPHO iS3000-telefoontoestel, waarmee u 
gemakkelijk toegang verkrijgt tot de voorzieningen van de Vox SOPHO iS3000 PABX.

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe de ErgoLine model 1+ geïnstalleerd, ingesteld en 
gebruikt kan worden.

Voordat u verder iets doet kunt u het beste eerst dit hoofdstuk lezen, om u van de 
bedieningselementen van dit toestel en de functies ervan op de hoogte te stellen.

• Voor het installeren en instellen van het toestel verwijzen wij u naar het hoofdstuk 2. 
"INSTALLATIE VAN HET TELEFOONTOESTEL".

• Als u alleen in het gebruik van het telefoontoestel bent geïnteresseerd, kunt u dit 
hoofdstuk overslaan en rechtstreeks naar het hoofdstuk 3. "GEBRUIK VAN DE 
TELEFOON" gaan.

1.1. Bedieningselementen en displays

De ErgoLine model 1+ is voorzien van de volgende bedieningselementen en displays:

1

0R

2 ABC

5 JKL

8 TUV

3 DEF

6 MNO

9 WXYZ

4 GHI

7 PQRS

BellersTelGids

00:01 20.05.01

Mute-toets

Laatst gekozen nummer

Luidspreker toets

Ruggespraak toets

Het display: 
toont telefoonnummers, 
teksten en menu's
Softkey (Menu afhankelijke toets)

Cursortoetsen

Numeriek toetsenbord
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• Display met twee regels
• Numeriek toetsenbord
• Functietoetsen
• Cursortoetsen
• Softkeys. De softkeys worden gebruikt voor de bediening van de diverse functies en 

speciale voorzieningen van de ErgoLine model 1+ en uw Vox SOPHO iS3000-aansluiting. 
De softkeys worden behandeld in het hoofdstuk 3.1. "Bediening menu's". 

De overige toetsen van uw ErgoLine model 1+ hebben vooraf gedefinieerde functies en 
worden op relevante plaatsen in de handleiding omschreven. De * en # toetsen functioneren 
als deel van het numerieke toetsenbord. De bedieningselementen en de displays worden in de 
volgende paragrafen verder uitgewerkt.

1.2. Over het display

Op het display van uw ErgoLine model 1+ kunt u de volgende informatie zien:

• Cijfers, zoals bijvoorbeeld telefoonnnummers of de huidige tijd.
• Berichten, zoals bijvoorbeeld teksten.
• Menu's met de functies van het telefoontoestel.
• Statusinformatie. Als u bijvoorbeeld het gesprekskosten-display inschakelt, laat de 

onderste regel van het display ook de totale gesprekskosten zien.

*) De informatie die op de onderste regel van het display getoond wordt is afhankelijk van de 
bedieningsmodus van het toestel. Bijvoorbeeld:

• Tijdens een gesprek worden aan de softkeys andere functies toegekend dan wanneer de 
telefoon niet in gebruik is.

• Als op het display van uw telefoontoestel een boodschap verschijnt (bijvoorbeeld een 
foutmelding), dan zullen de menu-specificaties (softkey-toekenningen) gedurende 2 
seconden over de boodschapstekst geplaatst worden. Vervolgens verdwijnt de boodschap 
weer en kunt u opnieuw de standaard softkey-toekenningen zien.

Merk op dat in deze handleiding de namen van menu's en menuopties voorzien zijn van een 
speciaal lettertype. Bijvoorbeeld: Navigeer naar het Prog menu en selecteer de optie MSN1.

BellersTelGids

00:01 · 20.05.01

MWI (Message Waiting Indicator) *
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De "soft-LED" toont de bestaande boodschappen in de Vox SOPHO iS3000 PABX.

1.3. Over de toetsen

  
De cursortoetsen om door de menu's te scrollen.

  
Softkeys voor het oproepen van de aangegeven functie bij de desbetreffende toets. 
Getoond in het display als tekst, bijvoorbeeld OK.

  
Numeriek toetsenbord voor het invoeren van cijfers/telefoonnummers en letters/
namen.

  
Ruggespraak-toets.

  
Laatst gekozen nummer(s)-toets om de laatste vijf gebelde telefoonnummers 
opnieuw te bellen.

  
Met de Mute-toets schakelt u de microfoon uit.

  
Met de Luidspreker-toets zet u de luidspreker/handenvrij-bellen aan.

R
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2. INSTALLATIE VAN HET TELEFOONTOESTEL

2.1. Belangrijk

De ErgoLine model 1+ wordt niet voorgeprogrammeerd voor uw aansluiting geleverd, 
daarom "weet" hij niet bij welke nummers van uw Vox SOPHO iS3000-aansluiting een signaal 
moet laten horen *. Voordat u gaat bellen dient u de acties uit te voeren zoals omschreven in 
het hoofdstuk 9.3. "Programmering van MSN's". Natuurlijk kunt u uw ErgoLine model 1+ 
onmiddellijk in gebruik nemen voor het ontvangen van gesprekken, zonder dat u klaar bent 
met programmeren.

Alle functies en voorzieningen worden via geïntegreerde menu's aangestuurd en ingesteld. 
Lees het hoofdstuk 3.1. "Bediening menu's".

2.2. Wat werd er bij uw toestel geleverd?

Controleer of de verpakking de volgende onderdelen bevat:

• Telefoontoestel ErgoLine model 1+.
• Handset.
• Aansluitkabel voor de handset.
• ISDN-aansluitkabel.

2.3. Aansluiten van de handset

De gekrulde kabel met aan beide uiteinden de (kleine) RJ45 connectoren dient om de handset 
aan te sluiten.

• Steek een zijde in de aansluiting van de handset en de andere zijde in de aansluiting op het 
telefoontoestel.
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3. GEBRUIK VAN DE TELEFOON

Op de volgende bladzijden worden de basisfuncties van uw telefoontoestel uitgelegd. De 
geavanceerde functies worden uitgelegd in hoofdstuk 8.3. "Speciale voorzieningen".

3.1. Bediening menu's

De ErgoLine model 1+ werkt met een interactief menusysteem. Dit maakt het mogelijk dat 
met slechts vier toetsen toegang tot alle ISDN-functies kan worden verkregen. De menu's 
worden bediend met softkeys en door vooruit en terug te scrollen (toetsen  ).

In deze handleiding worden menunamen en menuopties in een ander lettertype afgedrukt, 
bijvoorbeeld 

TelGids en OK.

Bijvoorbeeld: In " U kunt ook een nummer uit de TelGids oproepen of door de toets voor 
laatst gekozen nummers in te drukken" wordt verwezen naar de softkey TelGids en de toets 
voor laatst gekozen nummers.

Met de softkeys worden de beide toetsen bedoeld die zich onder het display bevinden. Aan 
deze toetsen worden verschillende functies toegekend, afhankelijk van de bedrijfssituatie.

Opmerking: de functienaam verschijnt in de onderste regel van het display, bijvoorbeeld Menu.

Met de cursortoetsen kunt u de beschikbare functies over de onderste regel van het display 
"verplaatsen" (softkey-toekenning).

Elke keer als u op één van de cursortoetsen drukt veranderen de softkey-functies. Op deze 
wijze "scrollt" u door het menu.

Tijdens een gesprek heeft u bijvoorbeeld niet de functies voor het bellen van een nummer 
nodig.

BellersTelgids

BellersTelgids Menu

00:01 20.05.01

Cursor (links) Cursor (rechts)

Softkeys
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4. IEMAND OPBELLEN

4.1. Automatisch bellen

U kunt zonder de handset op te nemen een telefoonnummer invoeren. Het proces van het 
feitelijke zenden van de nummers begint op het moment dat u de handset opneemt (of de 
Luidspreker-toets indrukt).

Voer een telefoonnummer in.

U wist het laatst-ingevoerde cijfer door te drukken op   .

U kunt ook een telefoonnummer uit de telefoongids of het bellersgeheugen oproepen. Neem 
de handset op.

Het nummer wordt nu gebeld.

U kunt telefoonnummers uit het bellersgeheugen of het geheugen van nummer-herhalen 
alleen automatisch bellen. Selecteer een telefoonnumer en begin automatisch te bellen door 
de handset op te nemen of druk op de Luidspreker-toets.

Voordat u belt kunt u de volgende menu-items selecteren:

• StopID/StuurID: Aan/uitfunctie, uw telefoonnummer wordt wel of niet meegestuurd naar 
de persoon die u belt.

• SubAdr: mogelijkheid om een subadres aan het telefoonnummer toe te voegen, zie 
hoofdstuk 4.6. "Bellen met SubAdres".

• Terug: ga terug naar het vorige menu in de hiërarchie.

4.2. Bellen terwijl de handset op de haak ligt

U kunt automatisch bellen zonder de handset op te nemen.

Selecteer een telefoonnummer uit de telefoongids of het herhaal-geheugen, of voer handmatig 
een nummer in.

Het nummer wordt gebeld als u op de Luidspreker-toets drukt (automatisch bellen).

U kunt ook eerst op de Luidspreker-toets drukken en daarna het nummer rechtstreeks 
intoetsen (handmatig bellen).
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4.3. Toets voor laatst gekozen nummers

U kunt met uw ErgoLine model 1+ een gesprek beginnen door de handset op te nemen en 
een telefoonnummer in te toetsen.

U kunt ook een gesprek op de gebruikelijke manier beantwoorden door de handset op te 
nemen.

Neem de handset op en druk op de toets voor laatst gekozen nummers.

De ErgoLine model 1+ belt nu het laatste telefoonnummer dat u hebt ingevoerd.

OF :

Druk herhaaldelijk op de toets voor laatst gekozen nummers (terwijl de handset zich op de 
haak bevindt).

U ziet nu na elkaar de laatste vijf gebelde telefoonnummers verschijnen.

Als u de handset opneemt, wordt het nummer gebeld dat op dat moment wordt getoond.

4.4. MSN-selectie tijdens automatisch bellen

Steeds als u een gesprek begint zendt uw ErgoLine model 1+ uw telefoonnummer (één van 
uw MSN's) mee naar de persoon die belt. Bij automatisch bellen kunt u kiezen welke MSN u 
mee wilt zenden. (De MSN's dienen in uw toestel te zijn ingevoerd en opgeslagen, zie 
hoofdstuk 9.3. "Programmering van MSN's". Als Onderdrukken is geprogrammeerd, kan voor 
dat gesprek de MSN van de verbinding worden geselecteerd).

Voer het te bellen nummer in (of selecteer dit uit de telefoongids, het herhaal-geheugen of de 
bellerslijst).

Druk op de softkey MSN.

Selecteer met de    en   toetsen de MSN die u naar die persoon wilt meesturen.

Druk op de softkey OK.

De MSN die het eerst werd geprogrammeerd wordt meegestuurd.

4.5. Verbergen van uw MSN voor de persoon die u aan het bellen bent

Steeds als u een gesprek begint zendt uw ErgoLine model 1+ uw telefoonnummer (één van 
uw MSN's) mee naar de gebelde persoon. Het kan zijn dat u in bepaalde situaties het nummer 
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niet wilt meezenden. In een dergelijk geval kunt u het meezenden van uw telefoonnummer 
onderdrukken.

Voer eerst het nummer van de persoon in die u wilt bellen, of selecteer een nummer uit de 
telefoongids, het herhaal-geheugen of de bellerslijst.

Druk vervolgens op de softkey StopID/StuurID om het meezenden van uw 
telefoonnummer te onderdrukken.

Druk op de Luidspreker-toets of neem de handset op om met automatisch bellen te starten.

4.6. Bellen met SubAdres

Om bepaalde diensten te gebruiken kan het nodig zijn een subadres met het telefoonnummer 
mee te zenden. Tijdens het bellen wordt het subadres dan naar het toestel dat u belt 
meegezonden. Deze kan dit dan verder evalueren.

Voer het telefoonnummer in.

Druk op de softkey Sub-Ad. (subadres).

Voer het subadres in.

De letter 'S' verschijnt in het display tussen het telefoonnummer en het subadres.

Druk op de Luidspreker-toets of neem de handset op om met automatisch bellen te starten.

Het subadres kan maximaal 20 tekens bevatten. De ErgoLine model 1+ kan alleen 
subadressen sturen die uit cijfers bestaan, er kunnen geen letters worden verstuurd.

4.7. Ruggespraak

Tijdens een gesprek kunt u eventueel een tweede gesprek aangaan. Het oorspronkelijke 
gesprek wordt dan in de wachtstand gezet. Deze functie staat bekend als Ruggespraak.

U voert een gesprek en u wenst nu een tweede informatief gesprek te voeren.

Druk op de softkey Wacht of op de    toets.

Uw huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet en u kunt nu een tweede gesprek beginnen.

Bel het gewenste nummer

OF :

R
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Selecteer het gewenste nummer uit de telefoongids.

Beëindig het tweede gesprek door op de softkey Verbreek te drukken, niet op de verbreek-
toets van het toetsenbord.

4.8. Volume instellen van uw handset

Neem de handset op en druk op de softkey Volume Volume .

Stel met de cursortoetsen het gewenste volume in.

Druk op OK.

Als u de handset op de haak plaatst, wordt het volume weer op het originele niveau 
teruggezet.

Merk op dat u alleen het volume van de handset bij uitgeschakelde luidspreker in kunt stellen.

Als de luidspreker is geactiveerd kunt u alleen het volume van de luidspreker instellen.

Het volume van de handset kan niet blijvend worden ingesteld.

4.9. Het instellen van het luidsprekervolume

Zet de Luidspreker-toets aan en druk vervolgens op de softkey Volume.

Stel met de cursortoetsen het gewenste volume in.

Druk op OK.

De volume-instelling wordt nu aangepast. Als u de handset weer op de haak plaatst, krijgt de 
luidspreker weer het originele volume.

OF :

Als u de volume-instelling wilt bewaren, kunt u op de softkey Bewaren drukken.

4.10. Gesprekken beantwoorden

Met de ErgoLine model 1+ kunt u op de gebruikelijke wijze een binnenkomend gesprek 
beantwoorden door opnemen van de handset1 ). U kunt een gesprek ook weigeren.

Als het toestel gebeld wordt, kunt u het telefoonnummer van de beller in het display zien 2 ) 3).
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Als dit telefoonnummer ook in de telefoongids van uw ErgoLine model 1+ staat, bevat de 
tweede regel van het display tevens de naam van de beller, overeenkomstig de telefoongids.

Als u het gesprek beantwoordt, wordt uw telefoonnummer naar de beller gezonden. De 
beller kan dan zien wie hij aan het bellen is.

1 ) U kunt het zenden van uw nummer voorkomen, als u voordat u de handset opneemt, de 
softkey StopID/StuurID indrukt.

2 ) U ontvangt het nummer van de beller alleen als deze gebruik maakt van een digitaal netwerk 
en het sturen van zijn MSN niet onderdrukt. Zie hoofdstuk 4.5. "Verbergen van uw MSN voor 
de persoon die u aan het bellen bent".

3) Indien de ErgoLine model 1+ wordt gebruikt als 'toestel' voor de Vox SOPHO SuperVisor 
60E, worden de inkomende gesprekken alleen hierop weergegeven : in het display van de 
ErgoLine model 1+ verschijnt 'Onbekend'

4.11. Telefoongesprekken weigeren

U kunt een binnenkomend gesprek ook weigeren.

Uw telefoon gaat over en u besluit niet op te nemen.

Druk op de softkey Weigeren.

Het gesprek wordt geweigerd en de telefoon stopt met bellen.

Als u een gesprek weigert, zal het nummer ervan niet aan de bellerslijst worden toegevoegd.

4.12. Wisselgesprek

Als u een gesprek voert terwijl een ander gesprek in de wachtstand staat, kunt u tussen de 
gesprekken wisselen (Wisselgesprek).

U voert een gesprek.

Een tweede gesprek staat in de wachtstand.

Druk op de softkey Wissel of op de    toets.

Nu kunt u met de tweede beller praten.

Met de Wissel softkey kunt u tussen de beide bellers wisselen.

R
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Als u op de softkey Verbreek drukt, wordt het gesprek dat op dat moment voert verbroken.

U gaat dan verder met het gesprek van de andere beller die in de wachtstand stond.

Als u de handset neerlegt, worden beide gesprekken verbroken.
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5. TELEFOONGIDS

Uw ErgoLine model 1+ is voorzien van een telefoongids.

5.1. Opbellen vanuit uw telefoongids

Als uw ErgoLine model 1+ niet in gebruik is:

Druk op de softkey TelGids.

U ziet nu het eerste ingevoerde nummer van de telefoongids. Scroll met de cursortoetsen via 
opeenvolgende nummers door de telefoongids.

OF :

Voer de eerste letter van een naam in door op de juiste toets te drukken.

Druk op OK.

U kunt het nummer nu bellen door de handset op te tillen, of u kunt het telefoonnummer 
uitbreiden door meer cijfers in te voeren (bijvoorbeeld een toestelnummer). Nadat u een 
nummer uit de telefoongids heeft geselecteerd en nadat u op de OK softkey heeft gedrukt, 
kunt u selecteren of u uw nummer tijdens het maken van de verbinding wilt meezenden of 
verbergen. Als u geen optie selecteert, zal het eerste door u geprogrammeerde nummer altijd 
naar de bestemming worden meegezonden.

5.2. Tijdens de verbinding zenden van nummers uit de telefoongids

U kunt ook handmatig of vanuit de telefoongids naderhand tijdens de verbinding delen van 
telefoonnummers zenden. Dit kan nuttig zijn als u regelmatig gesprekken voert naar 
verschillende gebruikers van een telefoonsysteem.

U kunt de toestelnummers van de individuele gebruikers vervolgens in de telefoongids 
opslaan.

De handset is van de haak, en u heeft de eerste cijfers van een telefoonnummer reeds gebeld.

Druk op de softkey TelGids.

Selecteer met de cursortoetsen een nummer.

Bevestig uw keuze door op Kiesnr. te drukken.

Als u het eerste gedeelte van een telefoonnummer uit de telefoongids met de handset op de 
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haak heeft geselecteerd, tilt u nu de handset op en toetst u met de numerieke toetsen het 
toestelnummer in.
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6. BELLERSLIJST

Steeds wanneer een binnenkomend gesprek niet wordt beantwoord, bewaart uw ErgoLine 
model 1+ het telefoonnummer ervan in de bellerslijst, indien het nummer werd 
meegezonden. Als het nummer niet werd meegezonden, verschijnt in het display de tekst 
"onbekend". U kunt de nummers die zijn opgeslagen in de lijst terugbellen.

6.1. Bellen vanuit de bellerslijst

Druk op de softkey Bellers.

Het laatste nummer in de bellerslijst wordt zichtbaar. Als het nummer ook in de telefoongids 
staat, wordt de naam van de beller getoond.

Scroll met de    en    cursortoetsen door de nummers in de bellerslijst.

Met de softkey Opties kunt u onder andere de datum en het tijdstip waarop met dat nummer 
werd gebeld zichtbaar maken.

Om het telefoonnummer in de telefoongids op te slaan, kunt u op de softkey TelGids 
(telefoongids) drukken. Het telefoonnummer van de beller wordt dan in de telefoongids 
opgeslagen en kunt u er een naam aan toevoegen.

Als u een invoer uit de bellerslijst wilt verwijderen, kunt u op de softkey Wissen drukken.

Raadpleeg voor meer informatie over het invoeren van namen in de telefoongids het 
hoofdstuk 10.2. "Het invoeren van een nummer in de telefoongids". In de bellerslijst kunnen 
maximaal 10 nummers worden opgeslagen. Gesprekken die door een ander toestel van uw 
Vox SOPHO iS3000-installatie worden beantwoord, worden niet in de bellerslijst opgeslagen.

6.2. Iemand uit de bellerslijst terugbellen

Als u een gesprek heeft gemist, kunt u de persoon via het nummer in de bellerslijst terugbellen.

Druk op de softkey Bellers.

Het laatste nummer in de bellerslijst wordt zichbaar.

Als het nummer ook in de telefoongids staat, wordt de naam van de beller getoond.

Neem de handset op of druk op de Luidspreker-toets.

Scroll met de    en    toetsen door de nummers in de bellerslijst.
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Het nummer dat nu in het display staat wordt gebeld.

U kunt tijdens het bellen van een nummer uit de bellerslijst geen subadres toevoegen.



18

7. KLADBLOK

Met deze functie kunt u tijdens een gesprek een telefoonnummer noteren. Dit nummer wordt 
vervolgens ingevoerd in de telefoongids. U kunt deze invoer later voltooien door er een naam 
aan toe te voegen. U kunt ook het telefoonnummer van een beller in het kladblok bewaren.

7.1. Noteer een telefoonnummer

U voert een gesprek en u wilt een telefoonnummer noteren.

Druk op de softkey Kladbl.

Voer nu het gewenste telefoonnummer in. Als u zich vergist, kunt u het laatste cijfer met de  
  toets wissen. Als u het telefoonnummer van een beller in de telefoongids wilt bewaren, 

drukt u op de Laatst gekozen nummer-toets in plaats van het telefoonnummer in te voeren.

Druk op OK.

Het genoteerde telefoonnummer (zonder naam) wordt in de telefoongids opgeslagen. Een 
nieuwe invoer in het kladblok zal het laatst-bewaarde telefoonnummer overschrijven.

De notitie wordt als het laatste ingevoerde nummer in de telefoongids geplaatst en er kan een 
naam aan worden toegevoegd.



19

8. SPECIALE FUNCTIES

8.1. Het zenden van DTMF-tonen / het afluisteren van een 
antwoordapparaaat

Tijdens een gesprek kunt u de cijfertoetsen en de * en # toetsen gebruiken om standaard 
DTMF-tonen te zenden, bijvoorbeeld voor het bedienen van voicemail-systemen of 
antwoordapparaten.

U voert een gesprek en wilt DMFT-tonen zenden, bijvoorbeeld om berichten van een 
antwoordapparaat af te luisteren. Druk op de desbetreffende cijfertoetsen, en de 
overeenkomstige DTMF-tonen worden gegenereerd.

8.2. Keypad-protocol

Als u tijdens een gesprek het toetsenbord gebruikt, genereert uw ErgoLine model 1+ de 
overeenkomstige standaard DTMF-tonen. Deze tonen worden gebruikt om 
antwoordapparaten te bedienen of om boodschappen aan semafoondiensten te zenden.

U kunt echter ook overschakelen naar het zgn. 'keypad-protocol'. Dit kan wenselijk zijn als u 
bijvoorbeeld via het toestel nieuwe ISDN-diensten wilt besturen.

Druk terwijl u een gesprek voert, op de softkey DTMFuit.

De toetsen van het toetsenbord zenden niet langer DTMF-tonen, maar in plaats daarvan 
toetsenbord-protocolcodes.

Druk op de softkey DTMFaan om weer DTMF-transmissie (druktoets) te verkrijgen.

8.3. Speciale voorzieningen

Uw ErgoLine model 1+ en uw Vox SOPHO iS3000-aansluiting kennen vele speciale 
voorzieningen. Enkele hiervan zijn netwerkvoorzieningen, zoals doorschakelen, conferentie, 
het tonen van telefoonnummers van bellers, enz. Met uw telefoon kunt u hiervan 
gebruikmaken.

Andere zijn functies van uw ErgoLine model 1+ zelf, zoals belfilter, het meezenden van uw 
telefoonnummer tijdens het bellen, het tonen van gesprekskosten, telefoonslot, enz.

Hierna worden de meer speciale voorzieningen van ISDN in combinatie met uw ErgoLine 
model 1+ beschreven.
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8.4. Belfilter

Als het belfilter is ingeschakeld, gaat uw telefoon alleen over als de binnenkomende beller via 
uw telefoongids kan worden geïdentificeerd.

Het filter is van toepassing op alle binnenkomende gesprekken, zelfs gesprekken die tijdens 
een ander gesprek binnenkomen (zoals bij wisselgesprek).

Druk op de softkey Menu.

Selecteer het Toestel-menu door op de softkey Toestel te drukken.

Druk op de softkey FiltAan of FiltUit.

Het belfilter wordt overeenkomstig aan- of uitgeschakeld.

Als het filter is ingeschakeld, wordt de softkey FiltUit getoond en vice versa

Op deze wijze kunt u altijd weten of het filter al dan niet is ingeschakeld en kunt u deze 
instelling wijzigen.

Gesprekken van mensen die hun nummer hebben verborgen kunnen niet via de telefoongids 
worden geïdentificeerd en gaat de telefoon in dat geval ook niet over als het filter is 
geactiveerd.

Om te bepalen welke voorziening actief is, kunt u eenvoudig op de rechtercursortoets    
drukken.

8.5. Het aan- of uitschakelen van de telefoonkostenweergave

Als u gesprekskosten ontvangt, kunt u de gesprekskostenweergave op uw ErgoLine model 1+ 
tijdens of na een gesprek uitschakelen.

Druk op de softkey Menu.

Ga met de cursortoetsen in het display naar de Toestel-functie en druk vervolgens op de 
desbetreffende softkey om dit te activeren.

Selecteer het gesprekskostenmenu door op de softkey Kosten te drukken.

Voer de PIN-code in. Deze stap is alleen nodig als u een PIN-code heeft ingesteld.

Activeer of deaciveer de automatische gesprekskostenweergave door respectievelijk op de 
softkeys KostAan of KostUit te drukken.
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Als de gesprekskostenweergave is ingeschakeld, wordt de softkey KostUit getoond, als de 
gesprekskostenweergave is uitgeschakeld, wordt de softkey KostAan getoond.

8.6. Telefoonslot

Om het gebruik van uw telefoontoestel tegen te gaan of te beperken kunt u het toestel 
blokkeren.

U kunt uw ErgoLine model 1+ op verschillende manieren blokkeren:

• Blokkering met een vooraf ingesteld direct nummer, te weten één nummer dat wordt 
gebeld zodra een willekeurig cijfer wordt ingedrukt.

• Gedeeltelijke blokkering, waarbij u maximaal drie cijfercombinaties kunt selecteren. U 
kunt nu alleen nummers bellen die met deze combinaties beginnen.

Stel de telefoonblokkering in door op de softkey Menu te drukken.

Kies vervolgens het Toestel-menu door te drukken op de softkey Toestel.

Selecteer de softkey Slot.

Voer uw PIN-code in. (Deze stap is alleen nodig als u een PIN-code heeft ingesteld).

De volgende tekst legt uit hoe de drie verschillende soorten blokkeringen moeten worden 
ingesteld.

8.7. Blokkeren met Direct Oproepen

Met de direct-oproepen-voorziening programmeert u een telefoonnummer dat uw ErgoLine 
model 1+ bij geactiveerd slot automatisch belt, zodra u een willekeurige toets indrukt.

Druk op de softkey Dir.Opr.

Als het nummer voor direct oproepen reeds is opgeslagen, wordt dit in de eerste regel van 
het display getoond.

Voer nu het telefoonnummer voor direct oproepen in, of wijzig het bestaande nummer.

Met de    toets kunt u het bestaande nummer wissen.

Om direct oproepen te activeren, drukt u op de softkey Aan.

Direct oproepen is nu geactiveerd.
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Zodra een willekeurige toets wordt ingedrukt, toont de eerste regel "Direct Oproep!"

Druk op de softkey Zet uit als u direct oproepen wilt uitschakelen.

Voer vervolgens uw PIN-code in.

Voor het uitzetten van direct oproepen moet uw PIN-code ingevoerd worden, ook als dit de 
standaardinstelling ("0000") is.

8.8. Gedeeltelijk slot

Bij Gedeeltelijke slot worden ook uitgaande gesprekken geblokkeerd, echter u heeft nu de 
mogelijkheid uitzonderingen te specificeren.

Druk op de softkey Deelslt (Gedeeltelijk).

Voer nu maximaal drie uitzonderingen in.

Breng met de    toets een scheiding tussen de individuele nummers aan.

Druk tenslotte op OK .

Het telefoontoestel is geblokkeerd.

Druk op de softkey Zet uit om het telefoontoestel weer vrij te geven.

Voer vervolgens uw PIN-code in.

Als het Gedeeltelijke slot is geactiveerd, kunt u alleen nummers bellen die beginnen met de 
cijfers die u als uitzonderingen op de blokkering hebt ingevoerd. U kunt maximaal drie zulke 
uitzonderingen invoeren.
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9. PROGRAMMEREN VAN UW TELEFOONTOESTEL

9.1. Algemeen

Uw ErgoLine model 1+ is fabrieksmatig voorgeprogrammeerd zodat u het toestel meteen 
kunt gebruiken.

Om echter gebruik te kunnen maken van het gehele spectrum aan voorzieningen van ISDN en 
uw ErgoLine model 1+, moet u waarschijnlijk een aantal instellingen uitvoeren, die vervolgens 
in het geheugen van het telefoontoestel worden opgeslagen. De procedure voor het instellen 
wordt "programmeren" genoemd.

De meeste programmeringen worden uitgevoerd als de telefoon niet in gebruik is, d.w.z. als 
de handset zich op de haak bevindt.

Sommige instellingen kunnen beveiligd zijn via een PIN-code (Persoonlijk Identificatie-
Nummer).

Alleen mensen die op de hoogte zijn van deze PIN-code, kunnen deze instellingen wijzigen. 
De standaard PIN-code is "0000" en wordt door de fabriek ingesteld (alle instellingen kunnen 
worden gewijzigd). De individuele instelmogelijkheden worden uitgelegd op de komende 
pagina's.

9.2. ISDN-functies

Uw ISDN-verbinding heeft meerdere telefoonnummers (Multiple Subscriber Numbers of 
meervoudige abonneenummers, MSN's), meestal drie. Elk nummer heeft dezelfde 
toegangsrechten.

U kunt maximaal drie MSN's in uw ErgoLine model 1+ programmeren, zodat uw 
telefoontoestel "weet" welke telefoonnummers eraan zijn toegekend.

Bij het instellingen van uw telefoontoestel kunt u aangeven bij welke geprogrammeerde 
MSN('s) uw telefoontoestel moet overgaan (zie 9.5. "MSN-beltonen").

9.3. Programmering van MSN's

ADVIES : Neem contact op met uw systeembeheerder alvorens MSN's te programmeren.

Druk op de softkey Menu .

Roep met de cursortoetsen de ISDN-functie in het display op en druk op de desbetreffende 
softkey om het te activeren.
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Druk op de softkey MSNpr. (MSN's programmeren). Als u voor dit toestel een PIN-code hebt 
ingesteld, voer deze code dan in.

Druk op de softkey van de MSN die u wilt wijzigen of invoeren.

Als de geselecteerde MSN reeds is geprogrammeerd, verschijnt het opgeslagen 
telefoonnummer in de eerste regel van het display.

Voer met het numerieke toetsenbord een door u gewenste MSN in. Laat hierbij voorvoegsels 
of kengetallen achterwege.

Als u zich heeft vergist, kunt u het laatste cijfer met de  toets wissen.

Druk op de softkey OK om uw instellingen op te slaan

OF :

Druk op de softkey Naam.

U kunt nu voor deze MSN een naam invoeren, bijvoorbeeld "Zaak", "Prive", enz.

Druk op de softkey OK om uw instellingen op te slaan.

U kunt aan elk van de drie MSN's een andere naam toekennen.

MSN1 speelt een bijzondere rol. Steeds als u iemand belt, stuurt de iS3000 dit 
telefoonnummer mee naar degene die u belt. Indien nodig kunt u het meezenden 
onderdrukken, zie hiervoor hoofdstuk 4.5. "Verbergen van uw MSN voor de persoon die u 
aan het bellen bent").

Met de ErgoLine model 1+ kunt u selecteren welk van de geprogrammeerde MSN's moet 
worden meegezonden. Als u geen MSN selecteert voor het zenden of geen gebruik maakt van 
automatisch bellen, zal uw ErgoLine model 1+ MSN1 zenden.

De namen die u aan de MSN's heeft toegekend zullen worden gebruikt voor het tonen van de 
gemaakte telefoonkosten. De gemaakte telefoonkosten worden altijd bijgeteld bij de kosten 
van de MSN die tijdens het bellen wordt meegezonden.

9.4. Toestelfuncties

Als u minimaal één MSN aan uw ErgoLine model 1+ hebt toegekend (zie hoofdstuk 9.3. 
"Programmering van MSN's"), kunt u specificeren of bij deze MSN een belsignaal moet 
overgaan, en welke beltoon gebruikt moet worden.
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9.5. MSN-beltonen

Druk op de softkey Menu.

Ga met de cursortoetsen naar de Toestel-functie en druk vervolgens op de desbetreffende 
softkey om het te activeren.

Druk op de softkey Melodie.

Selecteer met de cursortoetsen de MSN die u wilt instellen, en druk op de softkey OK.

Bepaal nu op welke wijze bij deze MSN een toont dient over te gaan.

Stel met de cursortoetsen het volume in. Stel met de cijfers 0 - 9 en de    toets de toon in.

Sla uw instellingen op met de OK.

Nadat u uw instellingen voltooid hebt, hoort u een toon ter bevestiging.

Als een MSN aan uw ErgoLine model 1+ is toegewezen, maar u wilt niet dat uw ErgoLine 
model 1+ overgaat op binnenkomende gesprekken voor deze MSN (bijvoorbeeld als deze 
MSN is gereserveerd als faxnummer), kunt u het volume eenvoudig op nul instellen. Ook als 
de beltoon is uitgeschakeld, kunt u nog steeds via deze MSN bellen.

9.6. Het verwijderen van het telefoonkostengeheugen

Uw ErgoLine model 1+ bewaart alle telefoonkostengegevens die via de iS3000 vanuit ISDN 
zijn ontvangen.

De telefoonkosten worden in vier geheugens opgeslagen. Een voor elke MSN (indien 
geprogrammeerd), en een "niet toegewezen" geheugen indien u geen MSN heeft 
geprogrammeerd. U kunt van elk van deze geheugens de inhoud apart wissen.

Het totaal van alle gemaakte telefoonkosten wordt vanuit de individuele geheugens berekend, 
en u kunt dit totaal bekijken als u op de softkey Totaal drukt. Als u van het display 
telefoonkosten-eenheden overschakelt naar het display telefoonkosten, moet u het 
telefoonkostengeheugen wissen.

Druk op de softkey Menu.

Ga met de cursortoetsen naar de Toestel-functie en druk vervolgens op de desbetreffende 
softkey om het te activeren.

Druk op de softkey Kosten.

R
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Deze stap is alleen nodig als u een PIN-code heeft ingesteld

Druk op de toets Wissen.

Selecteer met de    toetsen het geheugen dat u wilt wissen en druk opnieuw op  Wissen.

De inhoud van het desbetreffende geheugen wordt nu gewist.

9.7. Het instellen van het tarief per telefoontik

Uw ErgoLine model 1+ slaat het totaal aan telefoonkosten op voor alle gesprekken die met 
dit toestel zijn gemaakt.

Druk op de softkey Menu.

Ga met de cursortoetsen naar de Toestel-functie en druk vervolgens op de desbetreffende 
softkey om het te activeren.

Druk op de softkey Kosten.

Voer uw PIN-code in. Deze stap is alleen nodig als u een PIN-code heeft ingesteld.

Druk op de softkey Factor (telefoonkostenfactor = tarief per telefoontik). 

Voer het tarief per telefoontik in dat voor de berekening van de telefoonkosten dient te 
worden gehanteerd en druk vervolgens op OK .

Als u de factor met de    toets wist, toont uw ErgoLine model 1+ de telefoonkosten.

9.8. De PIN-toekenning

Door volgens de onderstaande procedure een PIN-code (Persoonlijk Identificatie-Nummer) 
in te voeren, kunt u een aantal telefooninstellingen die u hebt gemaakt beveiligen tegen 
ongeautoriseerde wijzigingen.

Druk op de softkey Menu.

Ga met de cursortoetsen naar de Toestel-functie en druk vervolgens op de desbetreffende 
softkey om het te activeren.

Druk op de softkey NwePIN.

Voer de oude PIN-code in.
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Voer nu de nieuwe PIN-code in.

Bevestig uw invoer door opnieuw de nieuwe PIN-code in te voeren.

De nieuwe PIN-code wordt nu opgeslagen.

De PIN-code bestaat altijd uit vier cijfers. Nadat u uw PIN-code hebt ingevoerd hoeft u niet 
de OK softkey in te drukken. Zodra u het vierde cijfer hebt ingevoerd, evalueert uw ErgoLine 
model 1+ automatisch uw PIN-code. Als de invoer en bevestiging van uw nieuwe PIN-code 
niet met elkaar overeenkomen, verschijnt er een foutmelding. In dit geval blijft de oude PIN-
code gelden.

Uw ErgoLine model 1+ heeft als standaard PIN-code "0000". De ErgoLine model 1+ vraagt 
alleen om invoer van uw PIN-code als de fabrieksinstelling is gewijzigd. Als u het gebruik van 
een PIN-code wilt stoppen, voer dan in en bevestig vervolgens als nieuwe PIN-code "0000". 
Het gebruik van een PIN-code wordt dan gedeactiveerd.

9.9. Het aan en uitschakelen van de kliktoon

U kunt elke keer dat u op uw ErgoLine model 1+ een toets indrukt, een korte toon in de 
luidspreker laten horen. Deze terugkoppeling kan u helpen bij het invoeren van gegevens.

Druk op de softkey Menu.

Ga met de cursortoetsen naar de Toets-functie en druk vervolgens op de desbetreffende 
softkey om het te activeren

Druk op de softkey KlikAan.

OF :

Druk op de softkey KlikUit.

Als u momenteel de toetsklik aan heeft staan, wordt de softkey KlikUit getoond en vice 
versa.

9.10. Het selecteren van de displaytaal

Uw ErgoLine model 1+ is uitgerust met displayteksten in meerdere talen. Standaard is de taal 
Engels.

Druk op de softkey Menu.

Ga met de cursortoetsen naar de Toets-functie en druk vervolgens op de desbetreffende 
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softkey om het te activeren.

Druk op de softkey Taal.

Selecteer de gewenste taal.

De volgende keuzes zijn mogelijk: Engels, Nederlands en Duits.

9.11. Het instellen van de beltoon

U kunt het geluid en volume van de beltoon instellen. Er zijn twee speciale geluidsmelodieën  
voor dit toestel beschikbaar.

Druk op de softkey Menu.

Ga met de cursortoetsen naar de Toets-functie en druk vervolgens op de desbetreffende 
softkey om het te activeren

Druk op de softkey Melodie.

U zult een MSN in het display zien.

Bevestig met OK of selecteer een andere MSN.

Selecteer een melodie, waarbij u het numerieke toetsenbord 0 tot9 en # gebruikt.

Stel met de cursortoetsen het volume in.

Bevestig met OK.

9.12. Toestel resetten

U kunt aan uw toetsel weer de standaard-fabrieksinstellingen toekennen.

Druk op de softkey Menu.

Ga met de cursortoetsen naar de Toestel-functie en druk vervolgens op de desbetreffende 
softkey om het te activeren.

Druk op de softkey Reset.

Opmerking

Als u de instellingen weer naar de standaardwaarden terugzet, worden alle door u gemaakte 
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instellingen gewist. De display-taal wordt op Engels ingesteld. De telefoongids wordt gewist. 
De MSN-programmering wordt gewist.
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10. PROGRAMMEREN

10.1. Telefoongids

De telefoongids van uw ErgoLine model 1+ is voorzien van een geheugen voor maximaal 35 
namen en telefoonnummers.

U kunt de nummers in de telefoongids op drie manieren gebruiken. In de eerste plaats kunt u 
gemakkelijk nummers vanuit de telefoongids bellen. In de tweede plaats toont uw ErgoLine 
model 1+ de naam van de beller, indien u aan het desbetreffende telefoonnummer een naam 
hebt toegekend.

In de derde plaats kunt u met de telefoongids gebruik maken van een belfilter. Als dit filter 
actief is, zal de telefoon alleen overgaan als de beller via de telefoongids kan worden 
geïdentificeerd.

10.2. Het invoeren van een nummer in de telefoongids

Druk op de softkey Menu.

Ga met de cursortoetsen naar de TelGids functie en druk vervolgens op de desbetreffende 
softkey om het te activeren.

Druk op de softkey Nieuw.

Voer nu het telefoonnummer in of druk op de toets voor laatst gekozen nummers om het 
nummer uit het bellersgeheugen op te roepen, en druk vervolgens op de softkey  Naam.

Voer nu de naam in die bij dit telefoonnummer hoort.

Druk op de softkey OK om uw instellingen op te slaan.

Als u een subadres bij het telefoonnummer wilt invoeren, drukt u op de softkey Subadr.

Voer het subadres in en druk op de softkey OK.

Het met subadres gecombineerde telefoonnummer mag niet meer dan 27 tekens omvatten.

10.3. Het invoeren van cijfers en letters

Met het numerieke toetsenbord kunt u namen in de telefoongids invoeren. Als u een 
herhaaldelijk een nummertoets indrukt, verschijnen achtereenvolgens de letters, volgens de 
onderstaande tabel. U kunt tussen de beide groepen tekens (hoofd- en kleine letters) 
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schakelen, door de toets gedurende ongeveer 1 seconde ingedrukt te houden.

Als u het laatst ingevoerde teken wilt wissen, drukt u op de  toets.

10.4. Wissen / wijzigen van een invoer in de telefoongids

Druk op de softkey Menu.

Ga met de cursortoetsen naar de TelGids functie en druk vervolgens op de desbetreffende 
softkey om het te activeren.

Druk voor het wissen of wijzigen van een nummer op de softkey Wissen of Wijzig.

Selecteer of u het telefoonnummer of de naam wilt wijzigen.

Voer de PIN-code in. Deze stap is alleen nodig als u een PIN-code hebt ingesteld.

Voor het wissen van een invoer in de telefoongids, drukt u op de softkey Naam/Nr softkey.

Het eerste nummer in de telefoongids wordt getoond.

Scroll door de nummers totdat u het nummer bereikt dat u wilt wissen en druk vervolgens op 
de softkey Wissen. Het getoonde nummer wordt dan gewist.

10.5. Het wissen van alle ingevoerde nummers van de telefoongids

U kunt alle nummers uit de telefoongids als volgt wissen:

Druk op de softkey Menu.

TOETS HOOFD LETTERS KLEINE LETTERS

1 1-?!,.  &()$£ @
2 ABC2ÄÅÀÁÃÂÆÇ abc2äåàáãâæç
3 DEF3ÈÉËÊ def3èéëê
4 GHI4 Ì Í Î ghi4 ì í î
5 JKL5 jkl
6 MNO6ÑÖÒÓÔ mno6ñöòóô
7 PQRSß pqrs7
8 TUV8ÜÙÚÛ tuv8üùúû
9 WXYZ9 wxyz9
0 0
# (Spatie)
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Ga met de cursortoetsen naar de TelGids functie en druk vervolgens op de desbetreffende 
softkey om het te activeren.

Druk op de softkey Wissen.

Voer de PIN-code in.

Druk op de softkey Alles (alle ingevoerde nummers wissen).

Druk op de softkey Ja.

Alle ingevoerde nummers in de telefoongids worden gewist. Het geheugen van het Kladblok 
wordt eveneens met de telefoonnummers gewist, aangezien dit deel uitmaakt van de 
telefoongids. Het bellersgeheugen blijft intact.

10.6. Het leegmaken van het bellersgeheugen

U kunt de inhoud van het bellersgeheugen als volgt wissen.

Volgens deze procedure worden alle vijf nummers tegelijkertijd gewist.

Druk op de softkey Menu.

Ga met de cursortoetsen naar de TelGids functie en druk vervolgens op de desbetreffende 
softkey om het te activeren.

Druk op de softkey Wissen.

Deze stap is alleen nodig als u een PIN-code hebt ingesteld.

Druk op de softkey Herhaal.

Het bellersgeheugen wordt nu gewist.
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A . BIJLAGE

De volgende tabellen laten het menusysteem zien dat u kunt gebruiken om naar de 
desbetreffende softkeyfuncties te gaan, uitgaande van een toestel dat niet in gebruik is. (Bij 
andere gebruikssituaties zijn de menuopties of de softkeys verschillend). De opties bij 
verschillende gebruikssituaties worden getoond in de tabellen op de volgende pagina. Totdat 
u eraan gewend bent om door het menusysteem te navigeren voor het vinden van de functies 
die u zoekt, kan het gewenst zijn een kopie van deze pagina's te maken en te gebruiken als 
snelle referentie. De eerste (linkse) kolom van de eerste tabel toont de opties van het 
hoofdmenu. Deze zijn de drie opties op het hoogste niveau die bij de softkeys verschijnen. De 
tweede kolom geeft een opsomming van softkeys die beschikbaar zijn als u een optie uit het 
"hoofdmenu" van de eerste kolom selecteert.

De tweede tabel toont bijvoorbeeld de menuopties die beschikbaar zijn als u de haak opneemt 
(bellen zonder handmatig cijfers in te toetsen). Bijvoorbeeld, in ongebruikte toestand, als u op 
de softkey Bellers drukt, gevolgd door de softkey Opties , dan zijn de softkeys StuurID/
StopID, MSN, Wissen en TelGids beschikbaar.

Voor de duidelijkheid en om de eerste tabel in deze handleiding op een enkele pagina te 
houden, zijn de softkeys  Ja, Terug en OK van de eerste tabel weggelaten.

Hoofdmenu
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Bellers Opties Wissen 
TelGids 

MSN 
 
TelGids 
 
Menu ISDN MSNpr. MSN1

MSN2 Naam 
MSN3

 
Toestel Kosten KostUit/KostAan 

VraagOp 
Wissen 
Factor 

 
Melodie 

 
Slot Dir.Opr

DeelSlt OK/Zet uit 
 

NwePIN 
Reset 
KlikAan/KlikUit 
Taal Nederlands

Engels
 

FiltAan/FiltUit 
 

TelGids Wissen Naam/Nr 
Kladblok 
Alles 
Herhaal 

Nieuw Naam 
SubAdr Naam 

Wijzig Naam 
SubAdr Naam 

 

StuurID/StopID
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Haak opnemen (geen cijfers gekozen)

Luidsprekend (geen cijfers gekozen)

Nakiezen

Nummer voorbereiden

Gesprekken ontvangen

TelGids Kiesnr.
Terug 

Volume OK 

DTMF uit/bellen

TelGids Kiesnr. 
Terug 

Volume OK 
Bewaar 

DTMF uit/bellen

 

TelGids Kiesnr.
Terug

StopID/StuurID

MSNOK 
Terug

Subadr
Terug

Weigeren

StopID/StuurID
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Verbinding

B-partij in wachstand

Ruggespraak

Wacht
 
Volume OK 

Terug
 
Kladblok OK 

Terug
 
DTMFuit/DTMFaan 

Terug
 
StopID/StuurID

Wissel
 
Verbreek
 
Volume OK 
 
Kladblok OK 

Terug
 
DTMF /DTMFuit aan

 


