Gebruikershandleiding Doro PhoneEasy
Record 327cr
Big button telefoon met antwoordapparaat
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Gebruik van telefoon
Opmerking! Vergeet niet om uw meldtekst in te spreken.

Een gesprek starten
Normaal kiezen
1. Neem de hoorn op.
2. Vorm het gewenste telefoonnummer.

Laatst gevormde nummer opnieuw kiezen
Indien het nummer waarnaar u belt bezet is of u wenst het laatste nummer opnieuw te
vormen dan dient u de hoorn op te nemen en

te drukken.

Geheugentoetsen
Het toestel beschikt over 3 directe geheugentoetsen met foto.
Wanneer een nummer in het geheugen is opgeslagen dient u slechts 1 toets in te drukken
om een oproep te maken. Een foto of afbeelding kan onder de geheugentoetsen worden
geplaatst zodat u eenvoudig kunt zien van wie het opgeslagen nummer is.

Directe geheugentoetsen gebruiken
1. Neem de hoorn op en wacht op kiestoon.
2. Druk op de gewenste geheugentoets met foto of afbeelding, het opgeslagen nummer
wordt nu gevormd.

Volumeregeling hoorn
Het volume van de hoorn kan tijdens een gesprek worden bijgeregeld met behulp van
draaischakelaar
.

Compatibel met hoorapparaten
Deze telefoon is compatibel met hoorapparaten, selecteer de T mode op uw hoorapparaat.
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Gebruik van antwoordapparaat
Het antwoordapparaat dient ingeschakeld te worden om boodschappen op te nemen.
Schakel het antwoordapparaat in/uit via de
toets onder het dekseltje. Indien het
antwoordapparaat is uitgeschakeld, wordt -- in het display getoond, indien het
antwoordapparaat is ingeschakeld wordt het aantal ingesproken berichten getoond. Als geen
meldtekst werd ingesproken dan zal de display knipperen tussen 00 en --. Indien het
antwoordapparaat is ingeschakeld dan zullen inkomende oproepen beantwoord worden door
het antwoordapparaat, indien het antwoordapparaat werd uitgeschakeld zullen geen
oproepen worden beantwoord.
Als het toestel rinkelt zullen oproepen beantwoord worden na het aantal ingestelde beltonen
(zie instellingen antwoordapparaat). Wanneer het antwoordapparaat opneemt dan wordt
de door u ingestelde meldtekst afgespeeld. Na de meldtekst hoort de beller een korte beep
waarna een boodschap kan worden ingesproken van maximaal 2 minuten.
Het toestel heeft een opnamecapaciteit van ongeveer 15 minuten, inclusief de meldtekst.

Afspelen van boodschappen
Het afspelen begint altijd bij de nieuwe boodschappen. Als er zich bijvoorbeeld drie oude
boodschappen en twee nieuwe boodschappen op het toestel bevinden dan zullen enkel de
twee nieuwe boodschappen worden afgespeeld, vervolgens keert het toestel terug naar de
stand-by weergave. Druk nogmaals de afspeeltoets om alle boodschappen te beluisteren, te
beginnen bij de oudste boodschap.
om het afspelen te starten.
1. Druk
2. Wanneer alle boodschappen zijn afgespeeld dan hoort u twee korte beeps en keert het
toestel terug naar de stand-by mode. Alle boodschappen blijven opgeslagen (tenzij u
deze wist tijdens het afspelen, zie hieronder) en nieuwe boodschappen zullen worden
opgenomen na de oude.
Tijdens het afspelen kan u volgende toetsen gebruiken:
Toets Functie

C
+/-

Herhaal of houd ingedrukt totdat u een beep hoort om naar de vorige boodschap
terug te keren (toets bevindt zich onder het dekseltje).
Ga naar de volgende boodschap (toets bevindt zich onder het dekseltje).
Afspelen stoppen (toets bevindt zich onder het dekseltje).
De boodschap die op het moment wordt afgespeeld wissen.
Het afspeelvolume verhogen of verlagen (toets bevindt zich onder het dekseltje).
Pauzeren tijdens het afspelen (max. 7 seconden). Druk
opnieuw om verder af te
spelen.

Boodschappen wissen
Als u een enkele boodschap wilt wissen druk dan C tijdens het afspelen.
Alle boodschappen gelijktijdig wissen is enkel mogelijk na het afspelen: druk C en blijf dit
ingedrukt houden totdat u een lange beep hoort.
Merk op dat nieuwe berichten niet kunnen verwijderd worden zolang ze niet zijn beluisterd.
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Meeluisteren
Inkomende berichten kunnen worden beluisterd via de luidspreker van het toestel terwijl
deze worden ontvangen. Als u niets hoort dient u het volume bij te stellen met +/-.
U kunt ook de hoorn opnemen en direct met de beller communiceren. Als het opnemen niet
automatisch stopt dan dient u
op het toestel in te drukken of * te vormen.

Antwoordapparaat inschakelen vanop afstand
Het antwoordapparaat kan vanop afstand worden geactiveerd door uw eigen
telefoonnummer van uw vaste lijn te bellen en de onderstaande instructies te volgen:
1. Bel uw eigen telefoonnummer, na 10 beltonen zal het toestel antwoorden met een lange
toon.
2. Geef de afstandscode in, zie hieronder. Indien u de correcte code ingeeft dan zal u twee
korte beeps horen.
3. Druk 9#, vervolgens hoort u de bevestigingstoon (twee beeps) waardoor u weet dat het
antwoordapparaat is ingeschakeld. Leg de hoorn terug op.

Antwoordapparaat bedienen vanop afstand
U kan het apparaat vanop afstand bedienen via de toetsen van een ander telefoontoestel
door het sturen van DTMF tonen. Om het antwoordapparaat te bedienen vanop afstand dient
u uw eigen telefoonnummer van uw vaste lijn te bellen en terwijl u de meldtekst hoort geeft u
de afstandscode in. Indien u de correcte code ingeeft, kan u verschillende commando’s
(afspelen, wissen, …) van op afstand gebruiken.

Afstandscode
Een 3-cijferige afstandscode is nodig om uw toestel vanop afstand te bedienen. Deze code
kan u terugvinden op een sticker die zich onderaan het toestel bevindt.

Bediening vanop afstand
1. Bel het antwoordapparaat.
2. Geef de afstandscode in terwijl de meldtekst wordt afgespeeld. Als de code correct is dan
zal u twee korte beeps horen (bevestigingstoon).
3. Geef een commando voor afstandsbediening binnen de 10 seconden, zie onderstaande
tabel.
Commando
25
2#

Functie
Speel nieuwe boodschappen af
Speel alle boodschappen af

Tijdens afspelen
3#
Wis huidige boodschap tijdens het afspelen
6#
Ga naar vorige boodschap
7#
Ga naar volgende boodschap
8#
Boodschap herhalen
##
Afspelen stoppen
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Na afspelen
3#
Alle boodschappen gelijktijdig verwijderen
7#
Nieuwe meldtekst opnemen. U kan de opname stoppen door nogmaals 7# te
drukken.
8#
Een MEMO opnemen. U kan de opname stoppen door nogmaals 8# in te drukken.
9#
Antwoordapparaat in/uitschakelen. Indien u twee beepjes hoort is het
antwoordapparaat ingeschakeld, als u drie beepjes hoort is het antwoordapparaat
uitgeschakeld.
0#
Ruimtebewaking gedurende 30 seconden. Druk 5# om te beeindigen.
Opmerking!
Als het antwoordapparaat niet reageert op de commando's die u ingeeft, probeer dan om de
toetsen korter of langer in te drukken. In normale omstandigheden reageert het toestel op
tonen van ongeveer 0,5 tot 1 seconde in lengte, langere tonen kunnen nodig zijn bij sommige
providers!
Als geen afstandscode wordt ingegeven dan zal het toestel de verbinding verbreken na een
paar seconden.
Als u langer dan 2 minuten en 40 seconden luistert naar boodschappen zal een toon te
horen zijn. U dient nu gelijk welke toets in te drukken om verder te kunnen luisteren.

Stemdetectie
Het antwoordapparaat zal een boodschap opnemen zolang de beller blijft spreken (maximum
120 seconden). Wanneer de beller stopt met spreken dan zal het antwoordapparaat na een
paar seconden de verbinding verbreken.

Geheugen vol
De maximale geheugencapaciteit van het antwoordapparaat bedraagt ongeveer 15 minuten.
Dit geheugen wordt zowel gebruikt voor de meldtekst en de boodschappen die worden
opgenomen. Als het geheugen vol is dan zullen geen nieuwe boodschappen meer
opgenomen worden totdat de bestaande boodschappen zijn afgespeeld en gewist.
U kunt zien dat het geheugen vol is als het display “FL” aangeeft. Het antwoordapparaat zal
ook antwoorden na 10 beltonen om afstandsbediening (afspelen en wissen van
boodschappen) mogelijk te maken.

Stroomonderbrekingen
De PhoneEasy Record 327cr gebruikt een type geheugen dat niet zal worden gewist in het
geval van een stroomonderbreking of wanneer de voedingsadapter wordt afgekoppeld indien
u het toestel wilt verplaatsen. De voedingsadapter dient te worden aangesloten opdat het
antwoordapparaat nieuwe boodschappen zou ontvangen.
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Algemene instellingen
In gebruikname
1. Verbind het telefoonsnoer met de aansluiting
op de achterkant van het toestel en met
uw telefoonaansluiting.
2. Verbind de bijgeleverde voedingsadapter met de aansluiting
op de achterkant van
het toestel en plaats de voedingsadapter in het stopcontact.
aan de zijkant van het
3. Verbind het krulsnoer met de hoorn en met de aansluiting
toestel.
4. U hoort een klik wanneer de RJ aansluitingen correct zijn ingeplugd.
5. Stel de flashtijd in op 100 ms (zie technische info).
6. Neem de hoorn, u hoort nu de kiestoon.

Belvolume
Het belvolume kan worden aangepast met de schakelaar
toestel.

aan de rechterkant van het

Geheugentoetsen
Directe geheugentoetsen opslaan
1.
2.
3.
4.
5.

Zorg ervoor dat de R/
schakelaar op de achterkant van het toestel is ingesteld op
Neem de hoorn op en druk
(R) (negeer de kiestoon die u hoort in de hoorn).
Vorm het telefoonnummer (tot 16 cijfers) dat moet opgeslagen worden. Druk
(R).
Druk de gewenste geheugentoets door de foto of afbeelding te selecteren.
Leg de hoorn terug op. Het nummer is nu opgeslagen.

.

Vergeet niet om de schakelaar R/
op de achterkant van het toestel terug in de stand R te
plaatsen wanneer alle geheugentoetsen zijn opgeslagen.
Druk

als u een pauze in het telefoonnummer wilt opslaan.
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Instellingen van het antwoordapparaat
Meldtekst
De meldtekst wordt afgespeeld naar de beller bij een inkomende oproep.
In deze tekst kan u de beller meedelen dat hij of zij een boodschap kan achterlaten na de
beeptoon, die te horen is na de meldtekst.
Een voorbeeld van een meldtekst:
"Hallo en welkom bij de familie Peeters. We kunnen uw oproep momenteel niet
beantwoorden, spreek een boodschap in na de beep en we zullen u zo spoedig mogelijk
terug contacteren."

Een meldtekst opnemen
1. Druk
en blijf dit ingedrukt houden (onder het dekseltje). U hoort een korte beep en
het display knippert.
2. De meldtekst wordt nu opgenomen. Spreek duidelijk op een afstand van 15-20 cm van
het toestel.
3. Laat de knop
los om het opnemen te stoppen.
4. De boodschap zal opnieuw worden afgespeeld na een paar seconden. Herhaal de
bovenstaande procedure als u de meldtekst wil aanpassen. De voorgaande meldtekst
wordt steeds automatisch gewist wanneer een nieuwe meldtekst wordt opgenomen.

De meldtekst controleren
Druk kort op

en laat deze los. De meldtekst wordt nu afgespeeld.

Aantal belsignalen
Via de 2/6/TS schakelaar aan de rechterkant van het toestel kan u instellen na hoeveel
beltonen het antwoordapparaat zal opnemen.
2 = oproepen worden beantwoord na 2 beltonen.
6 = oproepen worden beantwoord na 6 beltonen.
TS = activeert de Toll Save functie.
De Toll Save functie beantwoordt oproepen na 6 belsignalen wanneer geen nieuwe
boodschappen op het antwoordapparaat werden ingesproken. Wanneer nieuwe
boodschappen zijn ingesproken dan zal het antwoordapparaat opnemen na 2 belsignalen.
Dit is nuttig bij afstandsbediening: wanneer er niet wordt opgenomen na 3 belsignalen dan
zijn er geen nieuwe berichten en kan u ophangen zonder dat er communicatiekosten zijn. Als
het antwoordapparaat opneemt na 2 belsignalen dan zijn er nieuwe boodschappen
ingesproken.
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Technische informatie
Aan de rechterkant van de telefoon is er een schakelaar voor het instellen van de Flashtijd.
Flashtijd (100 / 300 / 600 ms), 100 ms is de standaard instelling.

Problemen oplossen
Controleer of het snoer van de telefoonlijn niet beschadigd is en zorg ervoor dat dit correct is
aangesloten. Koppel eventuele toestellen die parallel op de telefoonlijn zijn geplaatst af, als
het probleem nadien is opgelost dan ligt het probleem bij het ander toestel.
Controleer uw toestel op een andere telefoonlijn. Als het toestel werkt dan ligt de fout
waarschijnlijk bij de telefoonlijn. Raadpleeg de leverancier van de telefoonlijn.

Het antwoordapparaat neemt niet op
•
•

Controleer of het antwoordapparaat is ingeschakeld.
Controleer of de telefoonkabel en de voedingsadapter correct zijn aangesloten.

Het antwoordapparaat reageert niet bij afstandssturing
•
•
•

Controleer of het toestel dat u gebruikt om het antwoordapparaat vanop afstand in te
stellen een toestel is dat tonen stuurt (DTMF).
Sommige telefoontoestellen genereren enkel een korte beeptoon wanneer de knoppen
worden ingedrukt. Gebruik een afzonderlijke toon transmitter in deze gevallen.
Probeer ook om de knoppen langer ingedrukt te houden, ongeveer 1 seconde per cijfer.

Het volume van de meldtekst is te laag
•
•

Neem een nieuwe meldtekst op.
Spreek dichter bij de microfoon bij het opnemen. De microfoon bevindt zich onder de
hoorn aan de voorkant van het toestel.

De lijn wordt verbroken wanneer iemand een bericht nalaat
•
•

Een inkomende boodschap kan tot 120 seconden duren. Hierna wordt het gesprek
automatisch afgebroken.
Als de beller pauzeert gedurende 7 seconden of meer kan het gesprek worden
afgebroken daar de stemdetectie denkt dat de beller heeft opgehangen.

Bij het drukken op toets “afspelen” is enkel een toon te horen
•

Er zijn geen boodschappen ingesproken op het antwoordapparaat.

Als het toestel nog steeds niet werkt, neemt u best contact op met het verkooppunt waar u
het toestel aankocht.
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Conformiteitverklaring
Doro verklaart dat de PhoneEasy Record 327cr voldoet aan de nodige vereisten en andere
relevante richtlijnen zoals beschreven in de 1999/5/EC en 2002/95/EC richtlijnen. Een kopie
van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.doro.com/dofc

Garantie
Dit product heeft een garantieperiode van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Een
aankoopbewijs met vermelding van het serienummer van het toestel dient voorgelegd te
worden tijdens de garantieperiode. De garantie is niet van toepassing bij beschadiging,
waterschade, abnormaal gebruik, slecht onderhoud of eender welk onoordeelkundig gebruik.
Bovendien is de garantie niet van toepassing bij een defect veroorzaakt door een
blikseminslag of eender welke overspanning. Als voorzorg is het aangeraden om de
telefoonlijn af te koppelen tijdens een onweer.
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