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Analoog telefoontoestel
COMfort 200

Gebruikershandleiding analoog telefoontoestel COMfort 200

c Hoorn
d Basiseenheid
e Toetsenklavier
f Haak
g Krulsnoer
h Aansluiting krulsnoer

i Lijnsnoer
j Aansluiting lijnsnoer

Eerste gebruik
Verbindt het krulsnoer g met de krulsnoer aansluiting h op de basiseenheid.
Sluit vervolgens één uiteinde van het lijnsnoer i aan op aansluiting j van de basiseenheid
en het andere uiteinde op uw wanddoos met een analoge lijn.
Let op dat u het telefoontoestel niet verbindt met een ISDN lijn !!!
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Veiligheidsrichtlijnen
•
•
•
•
•
•
•
•

Lees de handleiding eerst grondig en bewaar deze ter referentie. Indien u nog
bijkomende vragen heeft zal uw dealer deze met plezier beantwoorden. Open nooit zelf
het toestel maar laat het herstellen door een vakman.
Raak de contacten van de aansluitplug niet aan met scherpe, metalen of natte
voorwerpen.
Plaats het toestel niet in direct zonlicht of nabij een andere warmtebron.
Bescherm het toestel tegen vocht, vuil, bijtende vloeistoffen of stoom.
Plaats het toestel niet in sterke elektromagnetische velden (elektrische motoren, mobiele
telefoons, televisieapparaten, videorecorders, radio’s en huishoudtoestellen).
Sluit de aansluitkabels van het toestel enkel aan op de daarvoor geschikte wanddozen.
Verander nooit de aansluitpluggen van de bijgeleverde kabels.
Het apparaat mag niet opgetild worden met de aansluitkabels.
Het apparaat mag niet gebruikt worden in vochtige omgevingen (badkamer).

Omschrijving
Dit telefoontoestel heeft de volgende kenmerken: mute (micro uitschakelen), één directe
geheugentoets en 10 indirecte geheugentoetsen voor het opslaan van nummers. Daarnaast
beschikt het toestel over 3 verschillende volumes en 3 verschillende melodieën.

Leveringsomvang
•
•
•
•
•

Basisgedeelte telefoontoestel,
hoorn met krulsnoer,
lijn aansluitsnoer en 5-polige stekker,
schroeven en pluggen voor muurbevestiging,
gebruikershandleiding.

Plaatsing en reiniging
Plaats de telefoon op een slipvrije ondergrond. Het is mogelijk dat sommige plastics of
kleuren die gebruikt worden in meubels schade kunnen toebrengen aan de voetjes van het
toestel. Deze chemische reactie kan ook schade toebrengen aan het oppervlak van uw
meubel. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor dit soort schade.
Gebruik voor het reinigen geen corrosieve of schurende reinigingsmiddelen maar een droge
doek.

Een gesprek starten/beëindigen
Neem de hoorn en vorm het nummer met het toetsenklavier.
Om het gesprek te beëindigen legt u de hoorn terug op de haak.
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Store/Mute toets
deactiveert de microfoon in de hoorn tijdens een gesprek, zo heeft
De Store/Mute toets
u de kans om met iemand te overleggen in uw bureau. De luidspreker blijft hierbij
ingeschakeld en u blijft uw gesprekpartner horen. Als u de Mute toets opnieuw indrukt dan
wordt de microfoon opnieuw geactiveerd. De Store toets wordt ook gebruikt voor het opslaan
van nummers onder geheugentoetsen.

R toets (makel/doorschakeltoets bij gebruik na een centrale)
Als u in gesprek bent kunt u een gesprek doorschakelen door de R toets in te drukken
gevolgd door het nummer waarnaar u wilt doorschakelen.

Directe geheugentoets VIP (vormen van opgeslagen nummer)
Hiermee kunt u vlug een nummer vormen dat is geprogrammeerd onder deze toets. Neem
de hoorn van de haak, wacht op kiestoon en druk vervolgens op de VIP toets. Hoe u dit
nummer opslaat kunt u vinden onder “Nummers opslaan onder geheugentoetsen”.

Indirecte geheugentoetsen (vormen van opgeslagen nummer)
Om een nummer te vormen uit het indirecte geheugen neemt u de hoorn van de haak, wacht
u op kiestoon en drukt u de toets , gevolgd door een cijfer 0 tem 9. Hoe u een nummer
opslaat kunt u vinden onder “Nummers opslaan onder geheugentoetsen”.

Redial/Pauze toets (het laatste nummer opnieuw vormen)
Om het laatste nummer (maximum 31 cijfers) opnieuw te vormen neemt u de hoorn van de
haak en drukt u de Redial toets
. De pauze toets kan gebruikt worden om een pauze te
programmeren onder een geheugentoets.

Nummers opslaan onder geheugentoetsen
Met uw telefoon kunt u 11 veelgebruikte nummers onmiddellijk via één (direct geheugen) of
twee toetsen (indirecte geheugens) vormen.
c Neem de hoorn van de haak.
.
d Druk de Store/Mute toets
e Druk de directe VIP geheugentoets
of druk de toets
gevolgd door een nummer 0 t.e.m. 9.
f Geef nu het telefoonnummer (21 cijfers maximaal, zoniet zal het nummer niet worden
opgeslagen).
g Leg de hoorn terug op de haak.
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De rinkelmelodie en het rinkelvolume instellen
Het toestel beschikt over 3 verschillende volumes en 3 verschillende rinkelritmes waaruit u
kan kiezen.
Als u niet wil gestoord worden dan kunt u ook nog de bel van het toestel uitschakelen. In zo’n
geval volstaat het om de hoorn even op te nemen en dicht te leggen om de bel terug in te
schakelen. De bel wordt terug ingesteld op de laatst gebruikte melodie.
c
d
e
f

Neem de hoorn van de haak.
.
Druk de Store/Mute toets
Druk de hekjes toets “#”.
Geef een nummer tussen 0 en 9.
c Melodie laag volume
f Standaard laag volume
i Snel laag volume
d Melodie normaal volume g Standaard normaal volume j Snel normaal volume
e Melodie hoog volume
h Standaard hoog volume
k Snel hoog volume
b Uitschakelen van de bel

g Leg de hoorn terug op de haak.

Hulp bij problemen
Mijn telefoon werkt niet!
c Zorg ervoor dat alle pluggen van zowel het krulsnoer als het lijnsnoer goed zijn
aangesloten.
d Druk op de haak van het toestel en wacht op kiestoon.
e Sluit een andere telefoon aan op dezelfde wanddoos, indien het probleem blijft is er
waarschijnlijk een probleem met uw telefoonlijn.
Mijn telefoon rinkelt niet!
c Misschien heeft u de bel van het toestel uitgeschakeld! Om de bel terug in te schakelen
neemt u de hoorn even van het toestel en leg u terug op. Meer informatie hierover is te
vinden onder “de rinkelmelodie en het rinkelvolume instellen”.
d Zorg ervoor dat het lijnsnoer goed is aangesloten op het toestel.
De geheugentoetsen werken niet zoals verwacht!
c Zorg ervoor dat u geen telefoonnummers langer dan 21 cijfers heeft geprogrammeerd
onder deze toetsen.
d Als uw telefoon verbonden is met een centrale dan kan het nodig zijn om na het nemen
van een buitenlijn (meestal met 0) een pauze te programmeren in de geheugentoets.
e Als het toestel langer dan 15 minuten wordt afgekoppeld van de telefoonlijn dan gaan alle
geprogrammeerde nummers onder de geheugentoetsen verloren. In zo’n geval moet u
de toetsen opnieuw programmeren.
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Bevestiging aan de muur

Uw telefoon kan aan de muur worden bevestigd. De benodigde schroeven en pluggen
evenals een boormal (zie originele handleiding) zijn bijgeleverd.
Verwijder de voet van de basiseenheid.
Hou de boormal op de plaats waar het toestel moet bevestigd worden en markeer de
boorgaten op de muur. Zorg ervoor dat zich rond de merktekens geen buizen of bekabeling
in de muur bevindt.
Boor de gaten en plaats hierin de pluggen. Draai de schroeven in de muur totdat deze nog
ongeveer 3 mm uit de muur uitsteken.
Nu kunt u de telefoon over de schroeven plaatsen en het toestel tegen de muur, zover als
mogelijk, naar beneden trekken.
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