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SLECHTHORENDEN TELEFOON
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1.0 INLEIDING
De CL400 telefoon is een modieus toestel speciaal ontworpen voor slechthorenden. De
hoorn van de telefoon is standaard voorzien van een ringleiding zodat u via de T-stand
(coil/ringleiding) het geluid versterkt in uw gehoorgang krijgt!
Als u deze telefoon in combinatie met een hoorapparaat wenst te gebruiken, schakel
dan uw hoorapparaat op "T"!
Daarnaast biedt de CL400 de mogelijkheid om het hoorvolume met maximaal 38dB te
versterken! Tevens is het toestel voorzien van een aansluiting voor een trilelement,
headset/koptelefoon en neklus. Tenslotte beschikt de CL400 over een strobe-lichtindicatie
die u attendeert op inkomende gesprekken.
In de verpakking dient u de volgende onderdelen aan te treffen:
•
•
•
•
•
•

telefoonhoorn en –krulsnoer;
basisstation;
doorkoppel stekker;
telefoonsnoer;
adapter;
gebruiksaanwijzing.

Let op: Uw CL400 telefoon gebruikt voor het geheugen van opgeslagen data 4 alkaline
batterijen (type AAA 1,5V, niet inbegrepen). Gebruik geen oplaadbare batterijen!
Tenslotte willen wij u attenderen op het volgende.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De CL400 is ontworpen voor een netspanning van 230V 50Hz.
(Geclassificeerd "gevaarlijke spanning" volgens norm EN60950).
Het basisstation is niet voorzien van een ingebouwde aan-/uitschakelaar. Om de
netspanning van het basisstation te halen dient u de netvoedingadapter uit het
stopcontact te halen.
Het basisstation dient op een stevige en vlakke ondergrond geplaatst te worden.
Zorg bij installatie van het toestel dat de netvoedingadapter op een goed toegankelijk
en degelijk stopcontact wordt aangesloten.
Maak het toestel schoon met enkel een zachte doek.
Haal voor het schoonmaken allereerst de netvoedingadapter uit het stopcontact!
Beslist geen agressieve/schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
Het apparaat tijdens onweer en gaslekken niet gebruiken.
Tijdens onweer alle elektrische apparatuur afsluiten van het elektriciteits- en
telefoonnet.

Wij wensen u veel plezier toe met gebruik van de CL400!
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2.0 BESCHRIJVING TOESTEL

Figuur 1: top aanzicht CL400
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Toon regeltoets
Hoorvolume regeltoets
Toets voor activeren
toon- en volumeversterking

Toets M1 t/m M8:
geheugentoetsen
voor direct bellen

Herhaaltoets
laatste gekozen
nummer

Geheugentoets
Hands free toets
Hands free
microfoon
Headset toets

“Time break recall” toets

Mute toets

Strobe-licht bij
inkomend gesprek
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LED-indicatie: bericht
ontvangen / nieuw bericht
(n.v.t. binnen Nederland)

Figuur 2: linker zij aanzicht CL400

Clip bij wandmontage
voor telefoonhoorn
Extra versterker toets
(binnenkant telefoonhoorn)
Speaker

Telefoonkrulsnoer

Volumeregelaar
luidspreker

Figuur 3: rechter zij aanzicht CL400
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Figuur 4: voorbeeld display weergave

Uren

Minuten

voedingsbron

Dag

Maand

OK / bevestiging toets
Annuleringstoets

Scroll toetsen
(omhoog / omlaag)

Opmerkingen
•
•

•
•

De OK-toets dient gebruikt te worden om een actie en/of keuze te bevestigen.
De C-toets wordt, generiek gesproken, gebruikt om een actie en/of een keuze af te
breken. Echter, de C-toets kan in enkele gevallen ook worden gebruikt om een keuze
te bevestigen (bijvoorbeeld: ter bevestiging van het verwijderen van een opgeslagen
nummer in het telefoonboek).
De toetsen
en dienen voor het bladeren (“scrollen”) door een menu.
Voorts kunnen onderstaande symbolen op de display verschijnen.
: batterijen zijn de voedingsbron van de CL400
: netspanning is de voedingsbron van uw CL400
: geheugeninvoer is vereist
: contrast niveau van de display

: mute functie is geactiveerd
: telefoongesprek m.b.v. luidspreker
: telefoongesprek m.b.v. telefoonhoorn
: nieuwe invoer
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2.1 AANSLUITEN VAN HET TOESTEL
U sluit uw CL400 toestel als volgt aan.
•
•
•
•

Sluit het telefoon krulsnoer aan op de telefoonhoorn en het basisstation.
Plaats 4 alkaline batterijen (type AAA 1,5V, niet inbegrepen) in het
batterijencompartiment. Let hierbij op de juiste polariteit en gebruik geen oplaadbare
batterijen!
Sluit het telefoonsnoer aan op het toestel en vervolgens in de PTT aansluiting met
behulp van de doorkoppel stekker (zie figuur 5).
Stop het snoer van de netvoedingadapter in de daarvoor bedoelde ingang aan de
achterzijde van het basisstation en steek vervolgens het andere uiteinde van het
snoer in het stopcontact (zie figuur 5).

OPMERKING: De 4 batterijen zorgen ervoor dat bij stroomuitval (of: afsluiting van het
elektriciteitsnetwerk) de geheugeninstellingen van uw toestel bewaard blijven.
Bij stroomuitval kunt u slechts bellen en gebeld worden! De overige functies
kunnen niet worden uitgevoerd.
Figuur 5: achter aanzicht CL400
Automatische activering toonen volumeregeling

Aansluiting voor
adapter

Aansluiting voor
neklus

Aansluiting voor
head set /
koptelefoon

Aansluiting voor
telefoonsnoer
Aansluiting voor
trilelement

2.2 WANDMONTAGE
Om uw toestel verticaal aan de wand te monteren, gaat u als volgt te werk. Schuif de clip (zie
figuur 7) naar buiten, draai hem om en plaats de clip weer terug. (Deze handeling zorgt er
voor dat de hoorn goed op zijn plaats blijft wanneer het toestel vertikaal aan de wand is
gemonteerd.)
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Boor vervolgens twee gaten in de wand 80mm uit elkaar (zie figuur 6), steek pluggen in de
geboorde gaten en draai vervolgens schroeven erin. Laat de schroeven 6 tot 7 mm uitsteken.
Plaats het toestel over de schroef(koppen) en schuif het toestel omlaag tot het niet verder
kan. Het toestel is nu gemonteerd.
Figuur 7: bevestigingsclip telefoonhaak

Figuur 6: onder aanzicht CL400

M
U
U
R

80 mm

Batterijencompartiment

3.0 INSTELLING BELSIGNAAL
Met de volumeregelaar aan de rechterzijkant van uw CL400 (zie figuur 3) kunt u het
belsignaal (volume) instellen op HOOG, LAAG of UIT.
: UIT
: LAAG
: HOOG
Bij aflevering van uw toestel is het belsignaal (volume) standaard ingeschakeld op HOOG.
Naast het volume kunt u eveneens de melodie van het belsignaal wijzigen. U heeft hierbij
keuze uit 4 verschillende melodieën. Om een belmelodie te wijzigen handelt u als volgt.
- Plaats de telefoonhoorn op de haak.
-

Druk op de
toets.
Selecteer met behulp van de toetsen
en het menu “SET PHONE”.
Druk ter bevestiging op de OK-toets.
Selecteer “SET RING”.
Druk op OK ter bevestiging.
Bepaal nu de melodie overeenkomstig uw wens.
Ter bevestiging drukt u wederom op OK.
De gekozen belmelodie zal thans klinken.
Druk 3 maal op de C-toets om terug te keren naar het hoofdscherm.

3.1 INSTELLING ALARM EN BELTOON
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Met de drie-standenschakelaar aan de rechterzijde van het toestel (zie figuur 3) kunt u
kiezen uit de drie volgende opties:
: beltoon en flitslicht zijn geactiveerd;
: beltoon en trilelement zijn geactiveerd;
: beltoon, flitslicht en trilelement zijn geactiveerd.
3.2 INSTELLING KEUZESCHAKELAAR KIESTOON
In de fabriek is de keuzeschakelaar voor toon of puls ingesteld op TONE (T). Als u niet kunt
bellen met uw toestel is deze waarschijnlijk nog aangesloten op een oudere (privé)-centrale
(PBX). In dat geval dient u de keuzeschakelaar op PULSE (P) te zetten.
3.3 INSTELLING TAAL
De informatie op de display van de CL400 kunt u in 16 verschillende talen laten weergeven,
waaronder Nederlands.
Om de door u gewenste taal te selecteren, handelt u als volgt.
-

Plaats de hoorn op de haak en druk op de
toets.
Gebruik de toetsen
en om “SET PHONE” te selecteren en druk na selectie op de
OK toets ter bevestiging van uw keuze.
Selecteer vervolgens “SET LANGUAGE” en bevestig uw keuze met de OK-toets.
Selecteer de door u gewenste taal en druk op OK.
Druk vervolgens tweemaal op de C-toets om terug te keren naar het hoofdscherm.

3.4 INSTELLING DATUM EN TIJD
Om de gewenste datum en tijd in te stellen, handelt u als volgt.
-

Vergewist u dat de hoorn op de haak ligt en druk vervolgens op de
toets.
Gebruik de toetsen
en om “SET TIME” te selecteren en druk vervolgens op de
OK-toets ter bevestiging van uw keuze.
Hierna kunt u eveneens met behulp de toetsen
en de gewenste positie van de
tijdsweergave (uren, minuten) wijzigen. Druk per juiste positie op de OK-toets.
Om terug te keren naar het hoofdscherm drukt op op de C-toets.

3.5 WIJZIGEN DATUM EN TIJDSWEERGAVE
De display van uw CL400 geeft onder meer de datum en tijd weer. Voor gebruik dient u
allereerst de instellingen van de datum- en tijdsweergave te bepalen. Dit gaat als volgt.

Datum weergave
-

Plaats de hoorn op de haak.

-

Druk op de

toets.
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-

Gebruik de toetsen
en om “SET PHONE” te selecteren en druk na selectie op de
OK-toets ter bevestiging van uw keuze.
Selecteer nu “Date Format” en bevestig dit met de OK-toets.
Selecteer vervolgens één van de twee datum instellingen en bevestig uw keuze met
de OK-toets.
Druk tweemaal op de C-toets om in het hoofdscherm te geraken.

Tijdsweergave
-

Plaats de hoorn op de haak.
Druk op de
toets.
Gebruik de toetsen
en om “SET PHONE” te selecteren en druk na selectie op de
OK-toets ter bevestiging van uw keuze.
Selecteer “HOUR FORMAT” en bevestig dit met de OK-toets.
Selecteer vervolgens één van de twee tijdsinstellingen en bevestig uw keuze met de
OK-toets.
Druk tweemaal op de C-toets om in het hoofdscherm te geraken.

3.6 CONTRAST DISPLAY INSTELLEN
Om de lichtintensiteit van achtergrondverlichting van de display in te stellen, handelt u als
volgt.
-

Plaats de hoorn op de haak en druk op de
toets.
Gebruik de toetsen
en om “SET PHONE” te selecteren.
Druk vervolgens op de OK-toets ter bevestiging van uw keuze.
Selecteer vervolgens “LCD CONTRAST” en bevestig uw keuze met de OK-toets.
en eveneens om de lichtintensiteit in te stellen.
Gebruik de toetsen
Druk vervolgens op de C-toets of OK-toets om terug te keren naar het hoofdscherm.

3.7 AUTO ON HOOK FUNCTIE
Indien u een telefoonnummer tracht te bellen dat in gesprek is, dan zorgt de auto on hook
functie er voor dat de lijn na 8 seconden weer wordt vrijgemaakt. Volg onderstaande
instructies om de auto on hook functie te (de)activeren.
-

Plaats de hoorn op de haak en druk op de
toets.
Gebruik de toetsen
en om “SET PHONE” te selecteren. Druk hierna ter
bevestiging op de OK- toets.
Selecteer vervolgens “AUTO ON HOOK” en bevestig uw keuze met de OK-toets.
Gebruik de toetsen
en om “ON” (auto on hook functie geactiveerd) of “OFF”
(auto on hook functie niet geactiveerd) te selecteren.
Druk op de OK-toets om uw keuze te bevestigen.
Druk vervolgens tweemaal op de C-toets om terug te keren naar het hoofdscherm.

3.8 DIM:X--->x
Indien de functie DIM:X--->x is geactiveerd, dan kunnen maximaal 18 karakters van een
telefoonnummer worden getoond op de display van uw CL400 (anders “slechts” 8 karakters).
Wij adviseren u dan ook om deze functie te activeren! Dit gaat als volgt.
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-

Plaats de hoorn op de haak en druk op de
toets.
Gebruik de toetsen
en om “SET PHONE” te selecteren en druk op de OK-toets.
Selecteer vervolgens “DIM:X--->x” en bevestig deze keuze met de OK-toets.
Gebruik de toetsen
en om “ON” (functie geactiveerd) of “OFF” (functie niet
geactiveerd) te selecteren.
Druk op de OK-toets om uw keuze te bevestigen.
Druk vervolgens tweemaal op de C-toets om terug te keren naar het hoofdscherm.

3.9 TIME BREAK RECALL (TBR) INSTELLING
Voor het Verenigd Koninkrijk is de TBR-instelling van uw CL400 toestel in de fabriek
ingesteld op 100ms ten behoeve van (huis)centrales. Voor andere locaties of PBX-centrales
dient u de TBR-instelling op 300ms te zetten. Hiervoor handelt u zoals hieronder
beschreven.
-

Plaats de hoorn op de haak en druk op de
toets.
Gebruik de toetsen
en om “SET PHONE” te selecteren en druk op de OK-toets.
Selecteer vervolgens “SET FLASH” en bevestig deze keuze met de OK-toets.
Selecteer nu de gewenste instelling: 100ms, 300ms of 600ms.
Druk op de OK-toets om uw keuze te bevestigen.
Druk vervolgens tweemaal op de C-toets om terug te keren naar het hoofdscherm.

4.0 BELLEN EN GEBELD WORDEN
Afhankelijk van uw instellingen (zie paragraaf 3.1) wordt u bij een inkomend gesprek
geattendeerd door de volgende signaleringen: geluid, licht en/of trilvibraties. Indien nummerweergave is geactiveerd dan verschijnt eveneens het telefoonnummer op de display van uw
CL400.
U wordt gebeld
Neem de hoorn (handset) van de haak en begin uw telefoongesprek.
Het gesprek kan worden beëindigd indien één van de twee partijen de hoorn weer op de
haak legt.
De CL400 beschikt eveneens over een hands free functie. Indien deze functie is geactiveerd
kunnen de u omringende mensen eveneens het telefoongesprek volgen! Om een inkomend
gesprek hands free aan te nemen handelt u als volgt.
-

Druk eenmalig kort op toets

-

Om het gesprek te beëindigen drukt u nogmaals op toets
de haak.

om het gesprek hands free aan te nemen.
of u neemt kort de hoorn van

U wilt bellen
U kunt, naast bellen via de speciale geheugentoetsen en/of telefoonboek, op 3 verschillende
manieren bellen naar een andere persoon.
Mogelijkheid 1
-

Neem de hoorn van de haak en wacht op de kiestoon.
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-

Toets het gewenste nummer in dat u wilt bellen (het nummer verschijnt op de display).
Het gesprek kan worden beëindigd door de hoorn weer op de haak te leggen.

Mogelijkheid 2 (pre-dialling)
-

-

Voer het gewenste nummer in met de hoorn op de haak. Uw nummerinvoer kunt u op de
display van de CL400 terugzien. Met behulp van de C-toets kunt u foutieve invoer
corrigeren.
Wanneer de hoorn van de haak wordt genomen zal het toestel automatisch het
telefoonnummer draaien dat u zojuist heeft ingevoerd.
Om het gesprek te beëindigen plaatst u de hoorn weer op de haak.

Mogelijkheid 3 (hands free)
-

-

Laat de hoorn op de haak en voer het gewenste nummer in met behulp van de
cijfertoetsen.
Foutieve nummerinvoer kunt u corrigeren met behulp van de C-toets.
Na nummerinvoer drukt u op toets en het nummer wordt gedraaid.
Nadat de verbinding tot stand is gekomen kunt u spreken.
Het microfoontje bij hands free bellen is gesitueerd rechtsonder op het basisstation (zie
figuur 1).
,
Het volume van de luidspreker kunt u regelen met behulp van de schuifschakelaar (
zie figuur 2).
Na beëindiging van uw telefoongesprek kunt u de lijn weer vrij maken door éénmaal op
toets

te drukken.

Opmerking: U kunt te allen tijde gedurende een telefoongesprek de hands free functie
deactiveren door de hoorn van de haak te nemen. U kunt vervolgens het
gesprek voortzetten met behulp van de telefoonhoorn. Wanneer de hands free
functie is gedeactiveerd zal op de display het symbool verdwijnen en
verschijnt het symbool
. Om gedurende een telefoongesprek de hands free
functie te activeren, drukt u op de

toets waarbij u tegelijkertijd de hoorn op de
“loslaten”.

haak legt. Hierna kunt u de toets
4.1 GEBRUIK VAN LUIDSPREKERVOLUME

Indien u hands free belt, dan kunt u gedurende uw telefoongesprek met behulp van
volumeregelaar (zie figuur 2) aan de linker zijkant van uw CL400 toestel het volume
bijstellen naar uw wensen.

4.2 LAATST GEKOZEN NUMMER KIEZEN
Met behulp van deze functie kunt u het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen.
-

Neem de hoorn van de haak.
Wacht op de kiestoon, druk op de knop
(zie figuur 1).
Het nummer, dat u als laatste heeft gebeld, wordt automatisch opnieuw gekozen.
(Let op: dit geldt niet voor telefoonnummers die zijn vastgelegd in het geheugen!)
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Tevens is het mogelijk om de laatste 30 gebelde nummers op de display van uw CL400 te
laten verschijnen en rechtstreeks 1 van deze 30 nummers te bellen.
Vergewist u ervan dat de hoorn op de haak ligt en druk vervolgens op de OK-toets.
Op de display verschijnt nu de tekst “KIEZEN” met achtereenvolgens de diverse
telefoonnummers, data en tijdsaanduidingen.
Blader vervolgens met behulp van de toetsen
en door de nummers heen en
selecteer het gewenste nummer.
Indien u het geselecteerde nummer wilt bellen dan pakt u de hoorn van de haak (of:

-

in geval van hands free bellen, drukt u op de toets ).
Om één van de laatste 30 gebelde nummers te verwijderen, handelt u als volgt.
Vergewist u ervan dat de hoorn op de haak ligt en druk vervolgens op de OK-toets.
Op de display verschijnt nu wederom de tekst “KIEZEN” met achtereenvolgens de
diverse telefoonnummers, data en tijdsaanduidingen.
Blader vervolgens met behulp van de toetsen
en door de nummers heen en
selecteer het nummer dat u wilt verwijderen.
Indien u het geselecteerde nummer daadwerkelijk wilt verwijderen drukt u vervolgens
op de C-toets. Op de display verschijnt nu de tekst “WISSEN?”.
Druk ter bevestiging nogmaals op de C-toets. Het nummer is nu verwijderd.
Druk op de OK-toets om terug te keren naar het hoofdscherm.

-

4.3 MUTE TOETS
Houdt de mute-toets ( ) ingedrukt als u liever niet heeft dat degene met wie u belt uw stem
voor enkele ogenblikken kan horen. U hoort zelf wel de stem van de degene met wie u belt!
Laat de mute-toets los om het gesprek te hervatten.
Indien de mute functie is geactiveerd verschijnt ter bevestiging op de display het symbool
.
4.4 FUNCTIE VAN TOETSEN R, * en #
Deze toetsen worden gebruikt voor (nieuwe) digitale diensten, bijvoorbeeld voicemail. Neem
voor meer gegevens hierover contact op met uw netwerkbeheerder.

5.0 HET OPSLAAN VAN TELEFOONNUMMERS
De CL400 beschikt over 11 speciale geheugentoetsen (maximaal 30 karakters per nummer)
om een telefoonnummer op te slaan.
Met de 3 gekleurde voorkeurtoetsen P1, P2, en P3 kunt u de drie voor u belangrijkste
nummers opslaan, bijvoorbeeld:
- politie;
- huisarts;
- familielid.
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Wij adviseren u deze nummers direct bij installatie van het toestel vast te leggen!
Om een nummer vast te leggen gaat u als volgt te werk:
- Neem de hoorn van de haak.
- Druk op toets
.
- Voer het gewenste nummer in.
- Druk op één van de toetsen M1 tot en met M8 of op één van de drie gekleurde voorkeurtoetsen.
- Op de display verschijnt vervolgens de tekst “SAVE OK” ter bevestiging.
Opmerking: Als u een nieuw nummer over een bestaand nummer invoert, komt het bestaande nummer automatisch te vervallen. Als u uw telefoon uit het stopcontact haalt,
worden de nummers na enkele uren uit het geheugen gewist tenzij u 4 batterijen (alkaline batterijen type AAA 1,5V) heeft geplaatst in uw CL400.
5.1 OPGESLAGEN NUMMERS BELLEN
Om de telefoonnummers achter één van de 11 speciale geheugentoetsen te bellen, handelt
u als volgt.
-

Neem de hoorn van de haak (of druk op voor hands free) en wacht op de kiestoon.
Druk op een geheugentoets (M1 tot en met M8 dan wel P1, P2, of P3 voor het
gewenste nummer).
Het opgeslagen nummer wordt automatisch gekozen.

5.2 BELLEN MET HEADSET VOORZIEN VAN MICROFOON
Indien gewenst kunt u ook bellen met een headset. Plug het uiteinde van het snoer van de
headset in de daarvoor bestemde ingang van het basisstation ( , zie figuur 5).
Druk vervolgens op de toets
nummer in dat u wilt bellen.

om een kiestoon te verkrijgen en toets dan het gewenste

Opmerking: Gedurende het bellen met headset kunt u het hoorvolume en –toon naar uw
wensen aanpassen met behulp van de regeltoetsen voor volume en toon op de

bovenkant van het basisstation (zie figuur 1 en paragraaf). Deze twee functies
dient u wel allereerst te activeren met behulp van de knop
(zie figuur 1).
Tevens kunt u uw spreekvolume opvoeren middels de spreekvolume regelaar
(zie figuur 3).
5.3 GEBRUIK VAN EEN NEKLUS
U kunt een neklus aansluiten op de CL400. Steek hiertoe het uiteinde van het neklus snoer
in de daarvoor bestemde ingang van het basisstation (
, zie figuur 5).
Opmerking: U dient wel de netvoedingadapter aangesloten te hebben op uw CL400 indien u
een neklus wilt gebruiken!
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Bij het bellen en gebeld worden met een aangesloten neklus op een CL400 beschikt u over
drie mogelijkheden.
Mogelijkheid 1
Druk op toets
om zowel de neklus functie als de headset functie te activeren. U kunt
spreken door de microfoon van de headset.
Mogelijkheid 2
Druk op toets om de neklus en hands free functie te activeren. U kunt spreken door de
microfoon van het basisstation.
Mogelijkheid 3
Neem de hoorn van de haak en spreek door de hoorn.
5.4 GEBRUIK VAN EEN TRILELEMENT
De CL400 beschikt over een aansluiting (
, zie figuur 5) voor een trilelement. Indien een
trilelement is aangesloten op uw CL400 toestel dan zal bij een inkomend gesprek het
trilelement gaan trillen.
U dient hiervoor wel allereerst de trilfunctie van uw CL400 geactiveerd te hebben. Zie
hiervoor paragraaf 3.1.
6.0 SPRAAKVOLUME INSTELLEN
Als u een zachte stem heeft of als de door u gebelde personen u moeilijk kunnen verstaan,
dan kunt u het spreekvolume verhogen door de schakelaar aan de rechter zijkant van uw
toestel op een andere stand te zetten (zie figuur 8 op navolgende bladzijde).
Figuur 8: spraakvolume regelaar

6.1 HOORVOLUME INSTELLEN
Naar gelang uw individuele wensen kunt u het hoorvolume en de mate van “treble/bass”
(TONE) instellen. U kunt deze functies activeren met behulp van knop
. Indien toets
rood is opgelicht betekent dit dat het hoorvolume dan wel het niveau van “treble/bass”
in enige mate wordt versterkt. Door nogmaals op toets
te drukken deactiveert u de
versterking van het hoorvolume (toets is niet meer rood opgelicht).
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Wanneer de versterking niet is geactiveerd, kunt u
het hoorvolume variëren van 0 tot 15dB. Nadat de
versterking is geactiveerd, kunt u het hoorvolume
vervolgens laten toenemen van 15dB tot 28dB.

Figuur 9

Bass
+10dB

Treble
+10dB

Indien knop , gesitueerd aan de achterkant van uw
toestel, op ON staat, worden bovenstaande hoor- en
toon functies automatisch geactiveerd bij ieder
telefoongesprek dat u voert. Wanneer knop niet op
ON staat, dan dient u bij ieder gesprek de hoor- en
.
toonfuncties elke male te activeren middels knop

Normaal

0dB

15dB

uit

15dB

28dB

aan

Onafhankelijk van het bovenstaande, kunt u met
behulp van de knop aan de binnenkant van de
telefoonhoorn (zie figuur 2) het hoorvolume vergroten
met een extra 10dB.

Opmerking: indien u gebruikt maakt van de extra 10dB versterking met behulp van de knop
aan de binnenzijde van de telefoonhoorn, dient u er rekening mee te houden
dat u de knop loslaat wanneer u zelf spreekt.
7.0 TELEFOONBOEK
In het telefoonboek (maximaal 99 telefoonnummers) kunt u namen en telefoonnummers
opslaan. U kunt in het telefoonboek een telefoonnummer koppelen aan een zelf gekozen
naam. Indien u door deze persoon wordt gebeld, verschijnt zowel telefoonnummer alsmede
naam van deze persoon op de display van uw telefoon. Nummerherkenning en -weergave
dienen uiteraard wel geactiveerd te zijn bij uw netwerkoperator.
Volg onderstaande instructies op de navolgende pagina om een telefoonnummer en/of naam
in een telefoonboek op te slaan.
-

druk op toets .
Gebruik de toetsen
en
om het menu “PHONE BOOK” te selecteren.
Na selectie van PHONE BOOK drukt u op toets OK.

-

Selecteer “TOEVOEGEN” en druk vervolgens op OK.
Voer nu het telefoonnummer (maximaal 30 karakters) in.
Foutieve invoer kunt u corrigeren met behulp van de C-toets .
Na correcte invoer van het telefoonnummer, drukt u op de OK-toets.
Voer vervolgens de gewenste naam in bij het telefoonnummer (zie onderstaande
tabel).

Toets

Karakter

1
2
3
4
5

1.,?– “ ’ <
ABCabc2ÆØ
DEFdef3
GHIghi4
JKLjkl5
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6
7
8
9
0
•
•
•
•
•

M N O m n o 6 ÖØ
PQRSpqrs7
TUVtuv8Ü
WXYZwxyz9
0+&@/$%

Om een spatie in te voegen, drukt u twee maal op de OK-toets.
Indien de volgende letter gelijk is aan voorafgaande of indien de volgende letter
onder dezelfde toets valt, druk dan eerst op de OK-toets alvorens de volgende
letter in te voeren.
Gebruik de C-toets om een foutieve letter invoer te corrigeren.
Indien alle invoer compleet en correct is, druk dan gedurende 3 seconden op de
OK-toets om uw invoer definitief op te slaan in het telefoonboek.
Een volgende invoer kan nu plaatsvinden of u kunt met behulp van de C-toets uit
het telefoonboekmenu komen.

Opmerking: Indien gewenst, kunt u een pauze inlassen bij het invoeren van een telefoonnummer door het indrukken van toets
(een P zal verschijnen op de display).
Bijvoorbeeld indien u 0 (nul) dient in te voeren voor het verkrijgen van een
buitenlijn.
7.1 TELEFOONNUMMER VERWIJDEREN UIT TELEFOONBOEK
U volgt hiervoor onderstaande instructies.
-

-

Om nummer te verwijderen dient u allereerst de hoorn op de haak te leggen.
Druk op toets
.
Blader met behulp van toetsen
en door het menu om de “PHONE BOOK” functie
te selecteren en vervolgens “OVERZICHT”.
Blader met behulp van toetsen
en door de lijst van telefoonnummers om het
juiste nummer te selecteren dat u wenst te verwijderen.
Na selectie van het telefoonnummer drukt u vervolgens op de C-toets. Op het
displayscherm verschijnt nu “WISSEN?”.

Druk ter bevestiging van het verwijderen nogmaals op de C-toets. Hierna is het
telefoonnummer verwijdert uit het telefoonboek.
Druk op OK om naar het hoofdmenu terug te keren.

7.2 WIJZIGEN VAN TELEFOONBOEKGEGEVENS
-

Om wijzigingen in uw telefoonboekgegevens door te voeren dient u allereerst de
hoorn op de haak te plaatsen.

-

Druk op toets
.
Blader vervolgens met behulp van toetsen
en
door het menu om de
telefoonboekfunctie te selecteren en vervolgens “OVERZICHT”.
Blader eveneens met behulp van toetsen
en
door de lijst van telefoonnummers
om het nummer te selecteren dat u wenst te wijzigen.
Nadat u het telefoonnummer, zoals hierboven beschreven heeft geselecteerd, houdt
u de OK-toets ingedrukt totdat het laatste getal van het nummer knippert.
Om het nummer aan te passen drukt u op de C-toets en daarna op de OK-toets.

-
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-

Nu kunt u de eerdere invoer aanpassen.
Druk op de C-toets om een karakter te verwijderen.
Nadat u alle wijzigingen heeft doorgevoerd, houdt u de OK toets 3 seconden
ingedrukt ter bevestiging van de mutaties.
Om uit het menu te komen drukt u op de C-toets.

7.3 BELLEN VIA HET TELEFOONBOEK
Om een persoon te bellen uit één van de telefoonboeken gaat u als volgt te werk:
-

Plaats allereerst de hoorn op de haak en vervolgens drukt u op de
toets.
Blader met behulp van toetsen
en
door het menu om “PHONE BOOK” te
selecteren en vervolgens “OVERZICHT”. Druk op de OK-toets.
Blader eveneens met behulp van toetsen
en
door de lijst van telefoonnummers
om het nummer te selecteren dat u wenst te bellen.
Om snel naar het gewenste nummer te geraken kunt u ook de eerste letter van de
door ingevoerde naam (behorende bij het telefoonnummer) intoetsen.
Nadat u het telefoonnummer heeft geselecteerd, zal het nummer automatisch worden
gedraaid bij het opnemen van de hoorn dan wel wanneer de hands free functie of
headset functie wordt geactiveerd.

---
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