
GEEMARC CL10 +         VERKORTE HANDLEIDING

VOLUME REGELING 
Waarschuwing

Het toestel kan op een hoog luistervolume gezet worden. Maken meerdere mensen gebruik van het toestel? Schakelt u dan 
na gebruik van het toestel het volume terug naar de lage stand, ter bescherming van het gehoor van de volgende gebruiker!

Links onderin vindt u de luistervolumeregeling                               Hoog / Middel / Normaal 
                                                  

Bij hoog-volume én klank-instelling op 'hoge-tonen' kan een rondzing-effect ontstaan. Houdt u het toestel goed tegen uw hoofd. 
Helpt dat onvoldoende, schakelt u dan het volume terug.

KLANK REGELING 
Rechts onderin vindt u de klankregeling.                      Lage tonen        Hoge tonen 
 

TELEFOONGEHEUGENS
Het toestel heeft:
--  3 directe geheugens (M1 / M2 / M3)
-- 10 verkortkiesgeheugens (cijfers 0-9)

NB: Geprogrammeerde geheugens kunnen verloren gaan bij ontkoppeling van de telefoonaansluiting of bij telefoonlijnproblemen

PROGRAMMEREN van GEHEUGENSNUMMERS
Directe geheugens (M1 / M2 / M3)
Neem de hoorn op
Druk op    Geef het telefoonnummer in
Druk op    Druk op de gewenste geheugentoets M1, M2 of M3
Leg de hoorn neer 

Verkort kies geheugens
Neem de hoorn op
Druk op    Geef het telefoonnummer in
Druk op    Druk op de gewenste geheugentoets 0 ~ 9
Leg de hoorn neer

Bij aansluiting op een telefooncentrale kan een 0 voorloopnul noodzakelijk zijn.
Geef na de voorloopnul tevens een kiespauze in, middels de  toets. 

KIEZEN van GEHEUGENNUMMERS

Directe geheugens
Neem de hoorn op en wacht op de kiestoon
Druk op de geheugenlocatie M1, M2 of M3

Verkortkies geheugens
Neem de hoorn op en wacht op de kiestoon
Druk op MEM linksonder + cijfertoets (0 ~9) 

 HERKIESGEHEUGEN  ('Redial') 
Druk op de herkiesgeheugentoets om het laatste nummer opnieuw te kiezen

 

 



 RUGGESPRAAK-TOETS ('Mute')

Het indrukken (en ingedrukt houden) van de ruggespraaktoets schakelt de microfoon uit. 
Zo kunt u iets tegen elkaar zeggen zonder dat de persoon aan de 'andere-kant' dat hoort. 

INSTELLING BEL-VOLUME 
Aan de zijkant van het toestel treft u de belvolume instelling aan. 

Hoog volume

Laag volume

Uit

R-toets (Recall / Flash)
Doorverbind-toets voor gebruik van het toestel op een telefooncentrale.

WANDMONTAGE
Het toestel is zeer geschikt voor wandmontage, maar valt standaard meteen uit de wandhouder.

Om goed te blijven hangen dient in het basisdeel het houdertje uitgenomen te worden en omgedraaid 
weer gemonteerd te worden. Nu blijft de handset prima hangen!

Een boormal vindt u in de Engelstalige handleiding (pag.9; afstand boorgaten 10 cm).


