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1. BELANGRIJKE 
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

!!! We verwijzen u naar onze website (www.geemarc.com) voor een bijgewerkte 
handleiding, want er kunnen belangrijke wijzigingen zijn die van belang zijn !!! 

LET OP: Gebruik alleen de meegeleverde batterij. Er kan explosiegevaar zijn als een 
verkeerd type batterij voor de ouderunit wordt gebruikt. De batterij kan tijdens gebruik, 
opslag of transport niet worden blootgesteld aan hoge of lage extreme temperaturen en 
lage luchtdruk op grote hoogte. Het weggooien van de batterij in het vuur of een hete 
oven, of het mechanisch pletten of snijden of de batterij kan leiden tot een explosie. 
Als de batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen wordt achtergelaten, 
kan dit leiden tot een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas. Een batterij die 
wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of 
lekkage van ontvlambare vloeistof of gas. Gooi gebruikte batterij weg volgens de 
instructies. 

Normale bedrijfstemperatuur voor het product (bijv. 0 oC ~ 40oC). 
Gebruik alleen de hieronder vermelde adapters en batterij.  

 Informatie stroomadapter: (Basis) uitgang: 6V DC 0.6A, 3.6W. Ten Pao. 
Model: S005BNV0600060(EU), S005BNB0600060(UK) 
(Lader) uitgang: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Telecommunications Limited. Model: 
VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK) 

 Oplaadbare batterij: Model: KH-AAAJ600-D x 3 st. 1.2V DC, 600mAh. 
Corun. 

Wanneer u de telefoonapparatuur gebruikt, moet u altijd de voorzorgsmaatregelen 
m.b.t. de veiligheid in acht nemen om gevaren van brand, elektrische schokken en 
verwonding te minimaliseren waaronder het volgende: 
1. Lees en begrijp alle instructies. 
2. Neem alle op het product aangegeven waarschuwingen en instructies in acht. 
3. Neem de verbinding van dit product uit het stopcontact voordat u het 

schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of schoonmaakmiddelen 
in spuitbussen. Gebruik een vochtige doek voor het schoonmaken. 

4. Gebruik dit product niet vlakbij water (bijv. vlakbij een badkuip, gootsteen of 
zwembad). 

5. Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht of extreem koude temperaturen. 
Plaats de telefoon niet vlakbij een warmtebron zoals radiatoren, fornuizen, enz. 

6. Stopcontacten en verlengsnoeren mogen niet overbelast worden vanwege het 
gevaar van brand of elektrische schokken. 

7. Neem de verbinding van dit product uit het stopcontact en neem contact op met de 
distributeur voor reparaties in de volgende omstandigheden: 
 Wanneer de stroomtoevoerkabel of stekker beschadigd of rafelig is. 
 Als het product niet normaal werkt terwijl u de bedieningsinstructies volgt. 
 Als het product gevallen en het omhulsel beschadigd is. 
 Als het product een opvallende prestatieverandering vertoont. 

8. Vermijd het gebruik van een telefoon (behalve een daadloos type) tijdens onweer. 
Er kan een geringe kans op elektrische schokken vanwege bliksem bestaan. 

9. Gebruik de telefoon niet in de buurt van een gaslek om een gaslek te melden. 
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10. Gebruik alleen maar de meegeleverde NiMH (Nickel Metal Hydride) batterij. De 
werkingsperioden voor de handsets gelden alleen voor de standaard 
batterijcapaciteiten. 

11. Het gebruik van andere batterijtypes of niet-oplaadbare batterijen/primaire cellen 
kan gevaarlijk zijn. Deze kunnen storing en/of schade aan het apparaat 
veroorzaken. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade 
vanwege niet-naleving. 

12. Gebruik geen oplaadstations gemaakt door derden. Dit kan de batterij 
beschadigen. 

13. De batterij mag niet blootgesteld worden aan overmatige hitte (zoals fel 
zonlicht of vuur) en mag niet ondergedompeld worden in water. 

14. Een stopcontact (voedingsadapter) moet geïnstalleerd worden vlakbij 
stekkerapparatuur en moet gemakkelijk te bereiken zijn. 

 
Waarschuwingen m.b.t. afvalverwijdering 

1. Als dit symbool van een doorgekruiste afvalcontainer op wielen op een product zit, 
betekent dit dat het product onder de Europese Richtlijn 2001/96/EU valt. 

2. Alle elektrische en elektronische producten/batterijen moeten apart van het 
gemeentelijke afval weggegooid worden via inzamelcentra aangesteld door de 
regering of de lokale overheid. 

3. Correcte afvalverwijdering van uw oude apparaat/batterij zal potentiële negatieve 
consequenties voor de gezondheid van mensen en het milieu voorkomen. 

Voor gedetailleerdere informatie over afvalverwijdering van uw oude apparaat/batterij 
neemt u contact op met uw gemeente, afvalstoffendienst of de winkel waar u het 
product gekocht hebt. 
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2. DE TELEFOON INSTALLEREN

2.1 Inhoud van de verpakking 
De verpakking bevat het volgende: 

 1 basisstation 

 1 Draadloze handset 

 1 Wisselstroom voedingsadapter 

 3 NiMH oplaadbare batterij 

 1 Telefoonaansluitsnoer 

 1 Gebruikshandleiding 
 
2.2 Plaats 
Hier zijn enkele te overwegen richtlijnen voor maximale dekking en een geringere kans 
op storing wanneer u een plaats zoekt voor het basisstation: 

- Plaats het binnenshuis in een gemakkelijk bereikbare, hoge en centrale plaats 
zonder obstakels tussen de handset en het basisstation. 

- Plaats het ver weg van elektronische apparaten zoals televisies, magnetrons, 
dere draadloze telefoons. 

- 
mobiele telefoonstations. 

- Vermijd het aan te sluiten op hetzelfde circuit als andere huishoudelijke elektrische 
apparaten vanwege mogelijke storing. Verplaats het basisstation of het apparaat 
naar een ander stopcontact. 

 
Als de ontvangst is niet tot tevredenheid voor het basisstation, verplaats het dan naar 
een andere plek voor een betere ontvangst. 
 
Afhankelijk van zowel de omgevingsomstandigheden als 
ruimtelijke en structurele factoren kan het bereik verminderd 
worden. Het bereik binnenshuis is doorgaans minder dan 
buitenshuis. 
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2.3 Het bedrade basisstation verbinden

NB:
Gebruik alleen de met het basisstation meegeleverde voedingsadapter.

Steek het grote 
uiteinde van de 
voedingsadapter in 
een elektrische 
contactdoos zonder 
schakelaar.

Leidt de kabels door 
de gleuven.

Steek het andere 
uiteinde van het 
telefoonaansluitsnoer in 
TEL. LINE contact 
onderop de telefoon.

Steek een uiteinde van het 
telefoonaansluitsnoer in 
het wandcontact voor de 
telefoon of een DSL filter.

Een DSL filter (niet 
meegeleverd) is nodig als u 
hoge snelheid DSL internet 
service heeft. Het DSL filter 
moet in het wandcontact 
voor de telefoon gestoken 
worden.

Steek het kleinere 
uiteinde van de 
voedingsadapter in het 
contact voor de voeding 
onderop de telefoon.
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2.4 De Batterij van de Handset Installeren en Opladen
1. Schuif het batterijdeksel naar beneden.

Zet de drie batterijen op de aangegeven plaats; let op de juiste polariteit (+ / -).

2. Zorg ervoor dat het deksel plat tegen het batterijvakje ligt en schuif het daarna 
omhoog totdat u een klik hoort.

3. Laad de handset op door het in de oplader te zetten met de voorkant naar voren 
gericht. U hoort een pieptoon als de handset in de oplader opgeladen wordt.

4. Laadt de batterijen minstens 12 uur op als u deze voor de eerste keer oplaadt.

Opmerkingen:

Gebruik alleen maar de meegeleverde NiMH oplaadbare batterijen.
Als u de handset voor langere tijd niet gebruikt, haalt u de batterij uit het 
batterijvakje om eventuele lekkage te voorkomen.
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3. UW TELEFOON LEREN KENNEN

3.1 Overzicht van de Handset (HS)

1. OORDOPJE

2. LCD DISPLAY

3. OPLAADLAMPJE ( )
Is constant AAN als de handset in de oplader opgeladen wordt.

4. SOFTKEY MENU/OK ( )
In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.
In de submenu stand: Druk hierop om uw keuze te bevestigen.
Tijdens een gesprek: Druk hierop om toegang te krijgen tot het internet / 
telefoonboek / lijst van laatst gedraaide nummers / oproeplijst.

5. OMHOOG/OPROEPLIJST ( )
In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de oproeplijst.
In de menu stand: Druk hierop om door het menu omhoog te scrollen. 
In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop 
om door een van de lijsten omhoog te scrollen. 
In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar links te 
verplaatsen. Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verhogen.
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6. SPREKEN AAN Speakertelefoon ( )
In de inactieve / voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een oproep 
te maken met het oordopje in uw oor.
In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop 
om een oproep naar het uit de lijst gekozen nummer te maken met het oordopje in 
uw oor.
Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om een oproep te beantwoorden met 
het oordopje in uw oor.
Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om een oproep te maken met de 
luidspreker aan.

7. OMLAAG / TELEFOONBOEKLIJST ( )
In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de oproeplijst.
In de menu stand: Druk hierop om door het menu omlaag te scrollen. 
In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop 
om door een van de lijsten omlaag te scrollen. 
In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar rechts te 
verplaatsen.
Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verlagen.

8. MICROFOON

9. VERSTERKER SOS TOETS
Tijdens een gesprek: Druk hierop om de VOLUMEVERSTERKER functie te 
activeren/deactiveren.
In de inactieve stand: Druk hierop en houdt het 1 seconde ingedrukt om de in uw 
handset geprogrammeerde reeks noodoproepen te activeren.
Tijdens het alarmeren: Druk hierop en houdt het 1 seconde ingedrukt om de in uw 
handset geprogrammeerde reeks noodoproepen te stoppen.

10. TOONTOETS
Druk op deze knop om de toon te veranderen (hoge, standaard of lage frequentie).

11. INT/STILMODUS/WISSEN ( )
In de hoofdmenu stand: Druk op deze knop om terug te keren naar het inactieve 
scherm.
In de submenu stand: Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.
In de te bewerken / voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop om een teken/getal 

te wissen.

In de te bewerken / voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop en houdt deze 
ingedrukt om alle tekens/getallen te wissen.
Tijdens een gesprek: Druk hierop om de microfoon te dempen / te hervatten.
In de inactieve stand: Druk hierop om een andere handset intern op te roepen.

12. SPREKEN UIT ( )
Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om een gesprek te beëindigen en terug 
te keren naar het inactieve scherm.
In de te bewerken/menu stand: Druk op deze knop om terug te keren naar het 
inactieve scherm.

13. ALFANUMERIEK TOETSENBORD, HEKJE, R of 0
In de te bewerken of voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een 
getal / teken / 0 / R toe te voegen.
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In de inactieve stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om Flash (Opnieuw 
bellen) te activeren. 
Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om een nieuwe oproep te beantwoorden 
als u geabonneerd bent op Oproep in de Wachtstand bij uw dienstverlener. 
 
0 knop in de inactieve/voorgeprogrammeerde/nummer bewerken stand: Druk 
op deze knop en houdt deze ingedrukt om een pauze in te lassen. 
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3.2 Overzicht van het Basisstation (BS)

1. /HANDSET OPZOEKER
Druk op deze knop om alle handsets op te roepen terwijl de telefoon inactief is.

2. IN GEBRUIK
Het staat AAN wanneer een handset wordt gebruikt of als het antwoordapparaat 
een binnenkomende oproep beantwoordt.
Het staat AAN wanneer een handset aangemeld wordt.
Knippert wanneer er een binnenkomende oproep is of als het in de Oppiepen 
stand staat.
Knippert wanneer er een andere handset bezig is met een gesprek.

3. FOTO TOETSEN
Tien (10) grote fotogeheugentoetsen om een nummer te draaien vanaf het 
basisstation.

4. FLASH / PROG 
Telefoon is actief: Druk op deze knop om een gedraaid nummer te herhalen.
In de inactieve stand: Druk hierop om de fotogeheugentoetsen te programmeren.

5. MICROFOON 

6. INDICATOR VOOR DE LUIDSPREKERSTAND
Het staat AAN als de luidspreker aan staat.

7. LUIDSPREKERTOETS 
NB: Wacht 2 seconden voordat u een nummer draait.

8. VOL ( )
Tijdens de luidspreker stand drukt u op deze knop om het luidsprekervolume te 
verlagen.
Terwijl de telefoon inactief is, drukt u op deze knop om het belvolume van het 
basisstation te verlagen.
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9. VOL ( ) 
Terwijl de telefoon inactief is, drukt u op deze knop om het belvolume van het 
basisstation te verhogen. 
Tijdens de luidspreker stand drukt u op deze knop om het luidsprekervolume te 
verhogen. 
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3.3
De display informeert u over de huidige status van de telefoon.

Geeft de huidige signaalsterkte aan. Meer balkjes betekent meer 
signaalsterkte. Als de handset te ver verwijderd is van het basisstation, 
dan zal dit pictogram verdwijnen.

Staat constant AAN wanneer er een oproep of intercom gaande is.

Het knippert wanneer er een binnenkomende oproep is.

Staat constant AAN als de luispreker stand aan staat.

Staat constant AAN als de batterij volledig is opgeladen. Is in beweging 
als de batterij aan het opladen is.

Piept en knippert als er een lage batterijvoeding ontdekt wordt om aan te 
geven dat de batterij opgeladen moet worden.

Staat constant AAN als het antwoordapparaat van de telefoon (TAM) aan 
staat. Knippert als er een nieuw bericht op het antwoordapparaat 
ontvangen is.

Staat constant AAN als het alarm ingesteld is.

Knippert als de ingestelde alarmtijd nog niet bereikt is.

Staat constant AAN als er nog ongelezen nieuw ontvangen 
spraakberichten (VMWI) in de wachtstand staan.

Verdwijnt als alle spraakberichten gelezen zijn.

geactiveerd is.

De geblokkeerde oproep verschijnt in de oproeplijst.

Staat constant AAN als de bel uit staat.

Staat constant AAN als er nieuwe oproepen in de oproeplijst zijn.Staat constant AAN als er nieuwe oproepen in de oproeplijst zijn.

Staat constant AAN wanneer de versterkerfunctie geactiveerd is.
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3.4 Menustructuur van de Handset
Een druk op de LINKER SOFTKEY toets in de inactieve stand geeft u toegang tot het 
menu. Raadpleeg de nu volgende tabel voor de menustructuur.

LINKER SOFTKEY 
OPROEPLOG FOTO-GEHEUGEN TELEFOONBOEK OPROEPEN 

BLOKKEREN
INTERCOM

Bekijk de oproeplijst

Onder een gekozen 
boeking uit de 
oproeplijst:

DETAILS

TOEVOEGEN AAN HET 
TEL.BOEK

TOEVOEGEN AAN 
ZWARTE LIJST

WISSEN

ALLES WISSEN

M0

M1

M2

M3

M4 

M5

M6

M7

M8

M9 

ALLES

SNELDRAAIEN

BELANGRIJK 
PERSOON

Onder een boeking in 
het tel.boek

TOEVOEGEN

BEKIJKEN

WISSEN BEWERKEN

ALLES WISSEN

BELANGRIJK 
PERSOON 
TOEVOEGEN

TOEVOEGEN AAN 
STATUS

STATUS

ZWARTE LIJST

INSTELLINGEN

BLOKKEERSTAND

ZONDER NUMMER

HANDSET

BASISSTATION

ALLES

INSTELLINGEN 
VAN HET 
BASISSTATION

INSTELLINGEN 
VAN DE 
HANDSET

SOS 
INSTELLEN

HERINNERING SPREKENDE 
NUMMERS

ANTWOORD-
APPARAAT

BS BEL

BELVOLUME

FLASH-TIJD

1e BEL

BELINSTELLING

TOONINSTELLIN
G

LANGE TEKST

DATUM & TIJD

REGISTREER

STANDAARD

SOS 
NUMMER

SOS 
BERICHT

LANGE SOS

ALARM 1 tot 10

AAN / UIT

Als AAN

U kunt uw alarm 
programmeren

EENMALIG

DAGELIJKS

Ma. Vr.

Zat. Zon.

AAN / UIT AFSPELEN

OUDE WISSEN

MEMO

TAM AAN/UIT

TAM INSTELLEN

LANGE TAM;

OPROEPSCHERM

TAM BERICHT

UITSTEL V / H 
ANTWOORD

OPNAMETIJD

OP AFSTAND 
BEDIENEN

VERANDER UW PIN

BERICHTENALARM
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3.5 Tabel voor Tekst- en Getalleninvoer
De nu volgende tabel toont u waar elke letter en elk leesteken gevonden kan worden.
Dit is handig bij het opslaan van een naam in het telefoonboek of bij het geven van 
een andere naam aan uw handset.

In de bewerkingstand wordt een cursor getoond die de invoerpositie van de huidige 
tekstinvoer aangeeft. Het bevindt zich aan de rechterkant van de laatst ingevoerde 
letter/cijfer/leesteken.

Schrijftips:
1. Als een letter, enz. gekozen is, verplaatst de cursor zich na een korte pauze naar 

de volgende positie.
2. U kunt de cursor binnen de tekst verplaatsen door op te drukken om de 

tekstinvoer te wijzigen.
3. Druk op de RECHTER SOFTKEY op de handset om de laatste invoer te 

wissen.
4. Druk op de RECHTER SOFTKEY op de handset en houdt deze ingedrukt om 

een hele reeks tekst te wissen.

3.5.1 Stelsel van engelse / nederlandse tekens

Toets Alfanumerieke bewerkingen
(voor het bewerken van een naam in het 

telefoonboek en/of het geven van een andere naam 
aan de handset)

Nummer bewerkingen
(voor het bewerken van 
een telefoonnummer, 

datum en tijd)

Druk op 1 
keer

2 
keren

3 
keren

4 
keren

5 
keren

6 
keren

1 space - 1 1

2 A B C 2 2

3 D E F 3 3

4 G H I 4 4

5 J K L 5 5

6 M N O 6 6

7 P Q R S 7 7

8 T U V 8 8

9 W X Y Z 9 9

0 0 0, P (Pause)

* * ? / \ ( ) *

# # , . & #
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4. UW TELEFOON GEBRUIKEN

4.1 Een externe oproep maken
4.1.1 Voorbereidend draaien

De handset gebruiken:

Voer het telefoonnummer in en druk op om het nummer te draaien. Druk op de 
RECHTER SOFTKEY om deze invoer te wissen.

4.1.2 Rechtstreeks draaien

De handset gebruiken:

Druk op om een lijn te openen en tik daarna het telefoonnummer in.

Op het basisstation:

Druk op om een lijn te openen en voer daarna het telefoonnummer in m.b.v. de 

4.1.3 Oproep vanuit het telefoonboek

De handset gebruiken:
1. Druk op om toegang te krijgen tot het telefoonboek en druk op om de 

gewenste naam/nummer te kiezen.

2. Press to dial the selected entry. Druk er nogmaals op om de luidspreker AAN 
te zetten.

4.1.4 Oproep vanuit de oproeplijst

De handset gebruiken:

1. Druk op om toegang te krijgen tot de oproeplijst.

OF

1. Druk op de LINKER SOFTKEY om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY om het OPROEPLOG in te voeren.

3. Druk op om de gewenste invoer in de oproeplijst te kiezen.

4. Druk op om de gewenste invoer in de oproeplijst te draaien. Druk er nogmaals 
op om de luidspreker AAN te zetten.

4.1.5 Oproep m.b.v. 1 grote fotogeheugentoetsen

Op het basisstation:
Om een grote fotogeheugen toets in de inactieve stand te gebruiken, druk op het 
basisstation op de foto totdat de LED aan gaat.
Als u het nummer wilt overzetten van het basisstation naar de handset neemt u de 
handset uit het basisstation om de oproep aan te nemen.
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4.1.6 Oproep vanuit de lijst van laatst gedraaide nummers

De handset gebruiken:

1. Druk op om toegang te krijgen tot de lijst van laatst gedraaide nummers.

2. Druk op om het laatst gedraaide nummer te kiezen.

3. Druk op of  om het laatst gedraaide nummer te draaien. Druk er nogmaals op 
om de luidspreker AAN te zetten.

4.1.7 Gesprekstimer
Uw handset registreert automatisch de tijdsduur van elk gesprek. De gesprekstimer 
toont dit enkele seconden nadat het gesprek beëindigd is. Het wordt getoond in uren, 
minuten en seconden (UU:MM:SS). SS).

4.2 Een oproep beantwoorden

De handset gebruiken:

Als de handset niet in de oplader of het basisstation staat:

Als de telefoon rinkelt, druk dan op om een oproep te beantwoorden. Druk er 
nogmaals op om de luidspreker AAN te zetten.

Als de handset in de oplader of het basisstation staat: Als de telefoon rinkelt, neem 
dan de handset ter hand om een oproep te beantwoorden.

4.3 Versterkerfunctie
De versterkerfunctie stelt u in staat om het volume van het oordopje van de handset te 
versterken in geval van beperkte gehoorsgevoeligheid.

De handset gebruiken:

De versterkerfunctie AAN zetten:

Druk op SOS ongeacht op welk moment tijdens een oproep.

licht op.

Als de versterkerfunctie geactiveerd is, druk dan op SOS om het volume van 
het oordopje te verhogen of te verlagen.
De bovenste indicator op de handset gaat aan.

De versterkerfunctie UIT zetten om het volume van het oordopje op normaal te 
zetten:

Press SOS again and the handset top indicator will turn off.

NB:
De geluidsversterking gaat automatisch uit als het gesprek beëindigd wordt.

4.4 Een gesprek beëindigen

De handset gebruiken:

Druk op tijdens een gesprek om het gesprek te beëindigen.
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OF
Zet de draadloze handset in de oplader om het gesprek te beëindigen.

Op het basisstation:

Druk op om de oproep in de luidsprekerstand te beëindigen.

4.5 Volume van het oordopje en de luidspreker aanpassen

luidspreker.

De handset gebruiken:
Tijdens een gesprek: Druk op om Volume 1 tot Volume 6 te kiezen; de huidige 
instelling wordt getoond. Als u het gesprek beëindigt, zal de instelling op het laatst 
gekozen niveau blijven staan.

Op het basisstation:
Tijdens een gesprek: Druk op om het luidsprekervolume te verhogen of te 
verlagen.

4.6 Een oproep dempen
Als een oproep gedempt is, kunt u met iemand dichtbij u praten zonder dat degene die 
u belt u kan horen.

De handset gebruiken:
Tijdens een gesprek: Druk op de RECHTER SOFTKEY om de microfoon te 

MUTE ON (= Gedempt) wordt op het scherm van de handset getoond.
Degene die u heeft gebeld kan u niet horen. Druk nogmaals op de RECHTER 
SOFTKEY om de microfoon in te schakelen.

4.7 Het laatste nummer opnieuw draaien
U kunt maximaal 10 van de laatst gedraaide nummers opnieuw draaien met de 
handset. Als u een naam hebt geassocieerd met een nummer in het telefoonboek dan 
verschijnt de naam i.p.v. het nummer. Het meest recent gedraaide nummer verschijnt 
boven in de lijst van laatst gedraaide nummers.

4.7.1 Een Nummer Bellen uit de lijst van laatst gedraaide nummers

De handset gebruiken:

1. Druk in de inactieve stand op om toegang te krijgen tot de lijst van laatst 
gedraaide nummers.

2. Druk op om door de lijst van laatst gedraaide nummers te bladeren.

3. Druk op om het gewenste nummer opnieuw te draaien.

NB:

verschijnen.
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4.7.2 Een laatst gedraaid nummer in het telefoonboek opslaan

De handset gebruiken:

1. Volg Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 4.7.1.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY om AAN TEL.BOEK TOEVOEGEN te 
kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en controleer het nummer.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om de naam in te voeren.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit op te slaan.

4.7.3 Een laatst gedraaid nummer wissen

De handset gebruiken:

1. Volg Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 4.7.1.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om WISSEN te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

4.7.4 De hele lijst van laatst gedraaide nummers wissen

De handset gebruiken:

1. Volg Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 4.7.1.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om ALLES WISSEN te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit opnieuw te bevestigen

4.8 De handset vinden
Deze functie helpt u kwijtgeraakte handsets te vinden.
U kunt de handset opzoeken m.b.v. het basisstation zoals hieronder beschreven is.

Druk in de inactieve stand op /HANDSET OPZOEKER.

Alle op het basisstation aangemelde handsets laten een oproeptoon horen en 
U kunt het oproepen stoppen door op 

elke handset / / RECHTER SOFTKEY of op het basisstation 
/HANDSET OPZOEKER in te drukken.

NB:
Als er een binnenkomende oproep is tijdens het oproepen van de handset(s) zal de 
telefoon rinkelen i.p.v. doorgaan met oproepen.

4.9 Een intern gesprek voeren
Deze functie stelt u in staat om interne oproepen te maken, externe oproepen over te 
zetten en conferentiegesprekken te voeren. Als de opgeroepen handset niet binnen 60 
seconden opgenomen wordt, stopt het met bellen en de oproepende handset keert 
terug naar de stand-by modus.
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4.9.1 Intercom

De handset gebruiken:
1. Druk in de inactieve stand op de RECHTER SOFTKEY en de nummers van 

de aangemelde handsets (uitgezonderd de oproepende handset) of het 
basisstation worden getoond.

2. Kies het nummer van de gewenste handset waarmee u wilt spreken.
3. De opgeroepen handset of het basisstation rinkelt. Druk op op de opgeroepen 

handset of op op het basisstation om een intern gesprek tot stand te brengen.

De handset gebruiken:

Als u een oproep ontvangt op het basisstation in de luidsprekerstand zal de oproep 
automatisch overgezet worden op de handset zodra de handset uit het basisstation 
wordt genomen.

4.9.2 Alle handsets oproepen

De handset gebruiken:
1. Druk in de inactieve stand op de RECHTER SOFTKEY en de nummers van 

de aangemelde handsets uitgezonderd de oproepende handset worden getoond.
2. Kies ALLES om alle aangemelde handsets te laten rinkelen.

4.9.3 Een externe oproep overzetten

De handset gebruiken:

Tijdens een extern gesprek:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om INTERCOM te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY om de gewenste handset waarmee u wilt 
spreken te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en de externe oproep wordt automatisch in 
de wachtstand gezet en de opgeroepen handset rinkelt.

4. Druk op op de opgeroepen handset om een intern gesprek tot stand te 
brengen.

5. Druk op op de oproepende handset of zet de oproepende handset in de 
oplader om het gesprek met de externe partij te beëindigen.

6. De externe oproep is overgezet naar de opgeroepen handset.

4.9.4 Een 3-wegs conferentiegesprek voeren

De functie van conferentiegesprek maakt het delen van één externe oproep met het 
basisstation en twee draadloze handsets mogelijk. De drie partijen kunnen een 
conversatie voeren zonder dat netwerkabonnement nodig is.

De handset gebruiken:

Tijdens een extern gesprek:
1. Volg de Stappen 1 t/m 4 in paragraaf 4.9.3.
2. Druk op de oproepende handset op en houdt deze ingedrukt om een 

conferentiegesprek tot stand te brengen.
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NB: 
Als een deelnemer (bedraad basisstation of draadloos handset) ophangt tijdens een 
conferentiegesprek blijven de andere deelnemers nog steeds verbonden met de 
externe oproep. 
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5. TELEFOONBOEK
U kunt maximaal 50 privé telefoonnummers met bijbehorende namen opslaan in de 
draadloze handset en het basisstation. Elke invoer kan maximaal bestaan uit 20 cijfers 
voor het nummer en 12 tekens voor de naam. Het telefoonboek slaat invoeringen 
alfabetisch op naam op.

5.1 Een Nieuwe Invoer aan het Telefoonboek toevoegen

De handset gebruiken:
In de inactieve modus:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om in het hoofdmenu 

TELEFOONBOEK te kiezen en druk daarna op de LINKER SOFTKEY om 
ALLES te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY om toegang te krijgen tot lijst in het 
telefoonboek.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY om TOEVOEGEN te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om het nummer in te voeren.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY en voer de naam in.

6. Druk op de LINKER SOFTKEY om deze invoer op te slaan.

5.2 Een invoer in het telefoonboek opzoeken

De handset gebruiken:
In de inactieve modus:
1. Druk op om toegang te krijgen tot lijst in het telefoonboek.
2. Voer de eerste letter van de gewenste naam in door (indien nodig) meerdere 

keren op het betreffende cijfer uit het Overzicht van letters, cijfers & leestekens te 
drukken.

5.3 Een invoer in het telefoonboek bekijken

De handset gebruiken:
In de inactieve modus:

1. Herhaal Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 5.1 of druk direct op .

2. Druk op om de gewenste invoer te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om BEKIJKEN te kiezen.

Druk op de LINKER SOFTKEY en om het nummer van de gekozen 
invoer te bekijken.

5.4 Een invoer in het telefoonboek bewerken

De handset gebruiken:
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In de inactieve modus:

1. Herhaal Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 5.1 of druk direct op .
2. Druk op om de gewenste invoer te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om BEWERKEN te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY en de huidige inhoud van de gekozen invoer 
verschijnt.

5. Bewerk het nummer druk op de LINKER SOFTKEY .

6. Bewerk de naam en druk op de LINKER SOFTKEY .

7. Druk op de LINKER SOFTKEY om deze instelling te bevestigen.

NB:
Gebruik de RECHTER SOFTKEY om een teken of cijfer te wissen.

5.5 Een invoer in het telefoonboek wissen

De handset gebruiken:
In de inactieve modus:

1. Herhaal Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 5.1 of druk direct op .
2. Druk op om de gewenste invoer te kiezen.
3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om WISSEN te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te valideren.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

5.6 Het hele privé telefoonboek wissen

De handset gebruiken:
In de inactieve modus:

1. Herhaal Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 5.1 of druk direct op .

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om ALLES WISSEN te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te valideren.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

5.7 Het gebruik van het telefoonboek controleren
U kunt controleren hoeveel invoeringen u in uw telefoon hebt en hoeveel invoeringen 
er nog beschikbaar zijn in het telefoonboek.

De handset gebruiken:

1. Herhaal Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 5.1 of druk direct op .

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om STATUS te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY
voor het aantal invoeringen.

4. Druk op de RECHTER SOFTKEY of om AF TE SLUITEN.
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5.8 De sneldraainummers instellen
Nadat u de sneldraainummers heeft ingesteld, kunt u de voorgeprogrammeerde 
nummers draaien door in de inactieve stand op de betreffende cijfertoets te drukken 
en deze ingedrukt te houden.

5.8.1 Een sneldraainummer toevoegen of bewerken

De handset gebruiken:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om TELEFOONBOEK te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om SNELDRAAIEN te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om één van de TOETSEN 1 - 9 te 
kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om TOEVOEGEN te kiezen.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY om het NUMMER in te voeren.

6. Druk op de LINKER SOFTKEY om de NAAM in te voeren.

7. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit op te slaan.

Of als er al een nummer is opgeslagen onder de gekozen toets:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om BEWERKEN te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en wijzig het NUMMER m.b.v. de RECHTER 
SOFTKEY .

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en wijzig de NAAM m.b.v. de RECHTER 
SOFTKEY . 

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

5.8.2 Eén of alle Sneldraainummers wissen

De handset gebruiken:

1. Herhaal de stappen 1-3 in paragraaf 5.8.1.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om WISSEN of ALLES WISSEN te 
kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te valideren.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

5.9 Instellingen van een BELANGRIJK PERSOON
5.9.1 Het nummer van een belangrijk persoon instellen

De handset gebruiken:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om TELEFOONBOEK te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om ALLES te kiezen.
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3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om het telefoonnummer te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY en om BELANGRIJK PERSOON 
TOEVOEGEN te kiezen.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit op te slaan.

5.9.2 De lijst van belangrijke personen bekijken

De handset gebruiken:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om TELEFOONBOEK te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om BELANGRIJK PERSONEN te 
kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om het telefoonnummer te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY en om BEKIJKEN te kiezen.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY om toegang tot de informatie te krijgen.

5.9.3 Eén of alle nummers van belangrijke personen wissen

De handset gebruiken:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om TELEFOONBOEK te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om BELANGRIJK PERSONEN te 
kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om het telefoonnummer te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY en om Eén of alles wissen te kiezen.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te valideren.

6. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

5.9.4 Status van de belangrijke personen

De handset gebruiken:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om TELEFOONBOEK te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om BELANGRIJK PERSONEN te 
kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om STATUS te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen. De display toont 
IP invoeringen.

5. Druk op de RECHTER SOFTKEY of om AF TE SLUITEN.
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6. DE BELLER TONEN (Netwerk 
afhankelijk)

Deze functie is beschikbaar als u geabonneerd bent op Lijnidentificatie van de Beller 
bij uw netwerkdienstverlener. Uw telefoon kan maximaal 20 ontvangen oproepen 
inclusief de datum en tijd op de draadloze handset opslaan in de oproeplijst. Het 
nummer wordt getoond in de LCD display als de telefoon rinkelt. Als het nummer 
overeenkomt met één van de invoeringen in uw Privé Telefoonboek wordt de naam
van de beller zoals dit is opgeslagen getoond met het nummer. De telefoon rinkelt met 
de melodie behorende bij die invoer.

Als het verzenden van informatie van de beller onmogelijk is gemaakt door de beller 
Als de oproep een internationale 

BEREIK). In de stand-
getoond als er 3 onbeantwoorde oproepen ontvangen zijn.

6.1 De Oproeplijst bekijken
Alle onbeantwoorde oproepen worden bewaard in het oproeplogboek met de laatste 
onbeantwoorde oproep bovenaan de lijst. Als de oproeplijst vol is, wordt de oudste 
oproep gewist en de nieuwe oproep verschijnt boven in de lijst. Onbeantwoorde 
oproepen die nog niet gezien zijn worden gemarkeerd met .

Met de handset:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om OPROEPLOG te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om de gewenste invoer in de 
oproeplijst te zien.

6.2 Meer informatie uit het oproeplog
1. Volg de instructies in Paragraaf 6.1 om toegang te krijgen tot de oproeplijst.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om DETAILS te kiezen.
De naam van de beller en de datum & het uur van de oproep zal ontbreken.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY om het telefoonnummer te zien.

4. Druk op de RECHTER SOFTKEY of om AF TE SLUITEN.

6.3 Een nummer uit de oproeplijst in het telefoonboek opslaan

Met de handset:
1. Volg de instructies in Paragraaf 6.1 om toegang te krijgen tot de oproeplijst.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om AAN TELEFOONBOEK 
TOEVOEGEN te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en het betreffende nummer uit de oproeplijst 
wordt getoond.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY en voer de Naam in.
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5. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen

6.4 Een nummer uit de oproeplijst in de Zwarte Lijst opslaan

Met de handset:

Als u één telefoonnummer wilt blokkeren, ga dan door als volgt om het nummer in de 
Zwarte Lijst op te nemen.
1. Volg de instructies in Paragraaf 6.1 om toegang te krijgen tot de oproeplijst.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om AAN ZWARTE LIJST 
TOEVOEGEN te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en het betreffende nummer uit de oproeplijst 
wordt getoond.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY en voer de Naam in.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

6.5 Een invoer in de oproeplijst wissen

Met de handset:
1. Volg de instructies in Paragraaf 6.1 om toegang te krijgen tot de oproeplijst.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om WISSEN te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te valideren.
4. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

6.6 De hele oproeplijst wissen

Met de handset:
1. Volg de instructies in Paragraaf 6.1 om toegang te krijgen tot de oproeplijst.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om ALLES WISSEN te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te valideren.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.
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7.

7.1

Op het basisstation:
U heeft de mogelijkheid om 10 fotogeheugens te bewaren.

In de inactieve stand: Druk op en voer het telefoonnummer in

m.b.v de M0 tot M9 toetsen in het basisstation. Druk daarna op en 
op de door u gekozen geheugentoets met foto.

De handset gebruiken:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om FOTO GEHEUGEN te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om M0 tot M9 te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY om TOEVOEGEN of BEWERKEN te kiezen 
als er al een nummer bestaat.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om het nummer in te voeren.

5. Druk op LINKER SOFTKEY en voer de naam in en daarna op OK om dit te 
bewaren.

7.2 Een stemtag (gesproken naam) bij een fotogeheugen 
opnemen
U heeft de mogelijkheid om een gesproken naam bij een fotogeheugen op te 
nemen.

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om FOTO GEHEUGEN te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om M0 tot M9 te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY om STEMTAG te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY en om OPNEMEN te kiezen.

5. Druk op LINKER SOFTKEY en spreek de naam in en daarna op OK om dit 
te bewaren.

6. Druk op de RECHTER SOFTKEY of om AF TE SLUITEN.

Als u een oproep ontvangt van een geregistreerd nummer met een stemtag, dan 
hoort u het basisstation en de handset de naam uitspreken.

NB:
Om een grote fotogeheugen toets in de inactieve stand te gebruiken, druk op het 
basisstation op de foto totdat de LED aan gaat.
Als u het nummer wilt overzetten van het basisstation naar de handset neemt u 
de handset uit het basisstation om de oproep aan te nemen.

Als de handset niet op het basisstation staat, druk dan op om de oproep te 

beantwoorden en druk op op het basisstation om de oproep te 
beëindigen.
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8. TELEFOONINSTELLINGEN
Uw telefoon heeft een aantal instellingen die u kunt veranderen zodat uw telefoon 
volgens uw persoonlijke voorkeur werkt.

8.1 Instellingen van de handset
8.1.1 De belmelodie instellen voor interne oproepen
U kunt een speciale belmelodie voor interne oproepen volgens uw voorkeur instellen.
U hebt de keuze uit 10 melodieën.

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om HS INSTELLINGEN te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om BEL INSTELLING te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om INTERNE BEL te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY en om de gewenste belmelodie voor 
interne oproepen te kiezen.
NB:
De respectievelijke belmelodieën worden gespeeld terwijl u door de melodielijst 
bladert.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY  om dit te bevestigen.

8.1.2 De belmelodie instellen voor externe oproepen
U kunt een speciale belmelodie voor externe oproepen volgens uw voorkeur instellen.
U hebt de keuze uit 10 melodieën.

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om HS INSTELLINGEN te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om BEL INSTELLING te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om EXTERNE BEL te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY en om de gewenste belmelodie voor 
externe oproepen te kiezen.
NB:
De respectievelijke belmelodieën worden gespeeld terwijl u door de melodielijst 
bladert.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

8.1.3 Het belvolume instellen

U kunt het niveau van het belvolume instellen.
inclusief VOLUME UIT.

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om HS INSTELLINGEN te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om BEL INSTELLING te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om BEL VOLUME te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY en  om het gewenste belvolume te kiezen.
NB:

De respectievelijke belvolumes worden gespeeld tijdens uw selectie.
Als UIT gekozen wordt, zal de display van de handset tonen.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.
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8.1.4 Waarschuwings- / Alarmtonen
Een pieptoon is te horen als u een toets indrukt. U kunt de toetstoon aan- of uitzetten.
U kunt ook de alarmtonen aanzetten die u waarschuwen dat lage batterijvoeding of 

u uw telefoon gebruikt om u te waarschuwen dat de batterij opgeladen moet worden.

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om HS INSTELLINGEN te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om TOON INSTELLING te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en  om TOETSTOON / LAGE BATTERIJ 
TOON / BUITEN BEREIK TOON te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY en om AAN of UIT te kiezen.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

8.1.5 De taal van uw handset instellen
U kunt de taal die gebruikt wordt op het scherm van de handset kiezen. U hebt de 
keuze uit 7 talen: English, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Espanol, 
Portugues.

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om HS INSTELLINGEN te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om TEKSTTAAL te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en  om de door u gewenste taal te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

8.1.6 Klokinstellingen
U moet de juiste datum en tijd instellen zodat u weet op welk moment u berichten op 
uw antwoordapparaat of invoeringen uit de oproeplijst heeft ontvangen.

De handset gebruiken:

8.1.6.1 Het datumformaat instellen

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om HS INSTELLINGEN te 
kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om DATUM & TIJD te 
kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY om DATUMFORMAAT te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om het gewenste datumformaat 
(DD-MM-JJ) of (MM DD-JJ) te kiezen.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

8.1.6.2 Het tijdformaat instellen
1. Volg Het datumformaat instellen tot aan DATUM & TIJD.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om TIJDFORMAAT te 
kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY om het gewenste tijdformaat (12 
UUR) of (24 UUR) te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

8.1.6.3 De Datum & Tijd instellen
1. Volg Het datumformaat instellen tot aan DATUM & TIJD.
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2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om DATUM INSTELLEN te 
kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en voer de datuminformatie in. De 
ingevoerde datum zal het formaat aannemen dat u in paragraaf 8.1.6.1 
hebt ingesteld.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY en voer de tijdinformatie in. De 
ingevoerde tijd zal het formaat aannemen dat u in  paragraaf 8.1.6.2 hebt 
ingesteld.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.
NB:
Als de tijd al ingesteld was, dan wordt de huidige tijd getoond. Anders wordt 
UU-MM getoond.
Als de datum al ingesteld was, dan wordt de huidige datum getoond. Anders 
wordt DD-MM-JJ getoond.

8.1.7 Aanmelden
NB:
De handset is vooraf aangemeld op het basisstation.
Tot maximaal 5 handsets kunnen op een basisstation aangemeld worden.

Op het basisstation:

1. Druk op het basisstation op /HANDSET OPZOEKER en houdt deze 
ingedrukt totdat u een pieptoon hoort om toegang tot de registratiestand te 
krijgen.

Op de handset:

2. Druk op de MENU/OK en om HS INSTELLINGEN te kiezen.

3. Druk op MENU/OK en om REGISTREREN te kiezen.

4. Druk op MENU/OK en BEZIG MET REGISTREREN wordt getoond.
Als de registratie gelukt is, klinkt er na een korte pauze een bevestigingpiep en de 
handset display gaat terug naar de inactieve stand terwijl het nieuwe nummer van de 
handset getoond wordt. De display van het basisstation keert ook terug naar de 
inactieve stand.

8.1.8 Uw telefoon opnieuw instellen
U kunt uw telefoon opnieuw instellen op de standaardinstellingen. Het resultaat 
hiervan is dat al uw persoonlijke instellingen en de invoeringen in de oproeplijst gewist 
worden, maar uw privé telefoonboek blijft ongewijzigd.

Met de handset:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om HS INSTELLINGEN te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om DEFAULT (= 
STANDAARDINSTELLING) te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.
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8.2 Basisstation Instellingen

Met de handset:

8.2.1 De belmelodie instellen

U kunt een speciale belmelodie op uw basisstation voor externe oproepen volgens uw 
voorkeur instellen. U hebt de keuze uit 5 melodieën.

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om BS INSTELLINGEN te kiezen.
2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om BS BEL te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om de gewenste belmelodie te 
kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

8.2.2 Het belvolume instellen

U kunt het belvolume apart instellen voor interne oproepen (INT RING) en externe 
oproepen (EXT RING) van 1 (het zachts) tot 5 (het hardst) of tot VOLUME UIT.

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om BS INSTELLINGEN te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om BEL VOLUME te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om het gewenste volumeniveau te 
kiezen.

4. Druk op MENU/ OK om dit te bevestigen.

8.2.3 FLASH tijd instellen

De standaard flash-tijd is het meest geschikt voor uw land en netwerkdienstverlener.
Het is onwaarschijnlijk dat u deze instelling moet wijzigen tenzij u geadviseerd wordt 
dit te doen.

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om BS INSTELLINGEN te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om FLASH TIJD te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om de door u gewenste flash-tijd 
(KORT 100ms, MEDIUM 300ms, LANG 600ms) te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

8.2.4 De eerste bel verwijderen
U kunt de eerste bel verwijderen om de afmelding of aanmelding uit uw Wachtstand 
oproepen te verwijderen.

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om BS INSTELLINGEN te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om EERSTE BEL te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om AAN of UIT te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te valideren.
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9. SOS Noodoproepen

9.1 SOS Instellingen
U moet de SOS nummers instellen voordat u SOS noodoproepen kunt maken met de 
handset.

De handset gebruiken:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om SOS INSTELLEN te kiezen.

2. Press LEFT SOFTKEY to show SOS NUMBER.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om het te bewerken SOS NUMMER 
(SOS 1, SOS 2, SOS 3 of SOS 4) te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om TOEVOEGEN of BEWERKEN te kiezen 
om het opgeslagen nummer te wijzigen.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY en voer het nummer in.

6. Druk op de LINKER SOFTKEY en voer de Naam in.

7. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen of op de RECHTER 
SOFTKEY om dit te wissen.

9.2 SOS Noodoproepen maken

De handset gebruiken:
Druk op de handset op de SOS toets en houdt deze 3 seconden ingedrukt om 
toegang tot de reeks van noodnummers van SOS 1 tot SOS 4 te krijgen. Een oproep 
zal eerst naar het SOS 1 nummer gemaakt worden. Als SOS 1 niet binnen 60 
seconden de oproep beantwoordt, wordt het SOS 2 nummer opgeroepen (enzovoort).
NB: De opgeroepene, die het SOS bericht ontvangt, moet een willekeurige 
nummertoets op zijn/haar telefoon indrukken op de SOS oproep te beantwoorden.
Daarna zal de verbinding van de noodoproep open blijven als om de twee minuten een 
willekeurige nummertoets wordt ingedrukt, anders wordt de verbinding na 10 
seconden verbroken.

9.3 De SOS taal kiezen

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om SOS INSTELLEN te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om SOS TAAL te kiezen.

3. Kies één van de 4 talen (English, Deutsch, Français en Nederlands) en druk op de 

LINKER SOFTKEY om dit te bewaren.
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9.4 SOS bericht opnemen

U kunt een aangepast SOS bericht opnemen dat afgespeeld wordt wanneer u een 
SOS noodoproep draait.

De handset gebruiken:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om SOS INSTELLEN te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om SOS BERICHT te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om OPNEMEN te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om na de pieptoon het opnemen van SOS 

5. Druk op de LINKER SOFTKEY om uw SOS bericht te bewaren.

9.5 SOS Berichten afspelen

De handset gebruiken:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om SOS INSTELLINGEN te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om SOS BERICHT te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY om AFSPELEN te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om het afspelen van een SOS bericht te 
starten.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY om het afspelen van een SOS bericht te 
stoppen.

9.6 Het SOS Bericht wissen

De handset gebruiken:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om SOS INSTELLEN te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om SOS BERICHT te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om WISSEN te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om te valideren; TERUG NAAR 

STANDAARDINSTELLINGEN wordt getoond.
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10. Alarm instellen
U kunt deze telefoon gebruiken om een wekker in te stellen. Als een alarm is 
ingesteld, verschijnt op het scherm. Wanneer de alarmtijd wordt bereikt, knipperen 
de 
seconden. U kunt een willekeurige knop indrukken om het alarm uit te zetten.

OPMERKINGEN:

a. Het niveau van het alarmvolume is hetzelfde als het belvolume van de handset.
Als de bel van de handset UIT staat, rinkelt het alarm op VOLUMENIVEAU 1.

b. Als een alarm is ingesteld en de alarmtijd wordt bereikt, knipperen de en 
rne oproep gaande is. Een 

alarmtoon wordt uitgezonden vanuit het oordopje om de gebruiker te 
waarschuwen dat de alarmtijd bereikt is. Als de gebruiker eenmaal een 
willekeurige toets heeft ingedrukt of op heeft gedrukt en deze ingedrukt heeft 
gehouden om het alarm uit te zetten, zal het alarm terugkeren naar het scherm 
van de oproepduur.

c.

10.1 Het alarm aan- of uitzetten

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om HERINNERING te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om het nummer van uw alarm te 
kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en kies AAN / UIT.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY en om AAN te kiezen.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY om het uur en de minuut in te voeren.

6. Druk op de LINKER SOFTKEY en kies de frequentie (één keer, dagelijks, 
ma.-vr., zat.-zon.).

7. Druk op de LINKER SOFTKEY en de verschijnt.

10.2 De Alarmnaam herbenoemen
1. Volg de Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 10.1.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en kies HERBENOEMEN.

3. Druk op de RECHTER SOFTKEY om tekens te wissen en voer de nieuwe 
naam in.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

10.3 De alarmmelodie instellen
1. Volg de Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 10.1.
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2. Druk op de LINKER SOFTKEY en kies Melodie.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om uw melodie te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

10.4 Gesproken memo voor het alarm
Als u een gesproken memo opgenomen hebt, speelt de handset dit opgenomen 
bericht af i.p.v. de alarmmelodie.

1. Volg de Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 10.1.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY om GESPROKEN MEMO te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY om OPNEMEN te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY en neem uw bericht op na de pieptoon.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY om het opnemen te stoppen.

10.5 Een gesproken memo afspelen
Als u een gesproken memo opgenomen hebt dan kunt u uw bericht controleren door 
PLAY te kiezen.

1. Volg de Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 10.1.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY om GESPROKEN MEMO te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY om AFSPELEN te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

10.6 Een gesproken memo wissen
Als u een gesproken memo opgenomen hebt dan kunt u uw bericht wissen door PLAY 
te kiezen.

1. Volg de Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 10.1.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY om GESPROKEN MEMO te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en  om WISSEN te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.
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11. SPREKENDE NUMMERS functie
De AD595 is in staat om nummers, die u op het numerieke toetsenbord indrukt, te 
laten horen (Sprekend toetsenbord).

De handset gebruiken:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om CIJFERS UITSPREKEN te 
kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om AAN/UIT te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te valideren.
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12 ANTWOORDAPPARAAT
Het basisstation van uw telefoon heeft ook een ingebouwd antwoordapparaat dat als 
het AAN staat onbeantwoorde oproepen opneemt. Het antwoordapparaat kan 
maximaal 59 berichten opslaan binnen een maximale opnametijd van ca. 25 minuten. 
U kunt behalve binnenkomende berichten opnemen ook berichten voor ander 
gebruikers van uw telefoon opnemen. 

12.1 Het antwoordapparaat aan- of uitzetten 

Met de handset: 

1. Druk op de LINKER SOFTKEY  en  om het ANTWOORDAPPARAAT 
(ANS. SYS) te kiezen. 

2. Druk op de LINKER SOFTKEY  en  om TAM AAN/UIT te kiezen. 

3. Druk op de LINKER SOFTKEY  en  om AAN of UIT te kiezen. 

4. Druk op de LINKER SOFTKEY  om dit te bevestigen. 
 

12.2 Berichten afspelen op TAM 
Als u nieuwe berichten heeft, zal het scherm bijv. 2 NIEUWE BERICHTEN tonen. Dit 
betekent dat u 2 nieuwe berichten heeft. Nieuwe berichten worden eerst afgespeeld en 
daarna bewaart als oude berichten totdat ze gewist worden. Oude berichten worden 
weer afgespeeld nadat alle nieuwe berichten zijn afgespeeld. 

De handset gebruiken: 

1. Druk op de LINKER SOFTKEY  en  om het ANTWOORDAPPARAAT 
(ANS. SYS) te kiezen. 

2. Druk op de LINKER SOFTKEY  om AFSPELEN te kiezen. 

3. Druk nogmaals op de LINKER SOFTKEY  om het afspelen van het bericht 
te starten, terwijl de datum en tijd dat het bericht werd ontvangen op de display 
verschijnt. 

4. Druk tijdens het afspelen op  om het volume van het bericht afspelen te 
veranderen. 
NB: Nadat nieuwe berichten afgespeeld zijn, worden zij automatisch bewaard als 
oude berichten totdat ze gewist worden. 

5. Druk op de LINKER SOFTKEY  en  om STOP, VOLGENDE, VORIGE 
of WISSEN te kiezen om de volgende functies tijdens het afspelen uit te voeren. 

STOP: Stopt het afspelen van het bericht dat nu afspeelt en keert terug naar 
het ANTWOORDAPPARAAT menu. 
VOLGENDE: Speelt het volgende bericht af. De datum en tijd van het 
volgende bericht zal getoond worden als er nog een volgend bericht is. 
VORIGE: Herhaalt het bericht dat nu afspeelt vanaf het begin. De datum 
en tijd van het bericht dat nu afspeelt zal getoond worden. 
WISSEN: Wist het bericht dat nu afspeelt en keert terug naar het 
ANTWOORDAPPARAAT menu. 
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6. Druk op de LINKER SOFTKEY om deze instelling te bevestigen.

NB:
U kunt ook de volgende snelkoppelingstoetsen gebruiken om tijdens het afspelen 
verschillende werkingen te activeren.

Druk op 5 om het afspelen van een bericht te stoppen.

Druk op 4 om het bericht dat nu afspeelt vanaf het begin te herhalen.
Druk tweemaal op 4 om het vorige bericht af te spelen.

Druk op 6 om het volgende bericht af te spelen.

Druk op 2 om het bericht dat nu afspeelt te wissen.

Druk op om het volume van het afspelen aan te passen.

12.3 Alle berichten op TAM wissen

Met de handset:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om het ANTWOORDAPPARAAT
(ANS. SYS) te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om OUD WISSEN te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY .

4. Druk nogmaals op de LINKER SOFTKEY om wissen van alle oude 
berichten te bevestigen.

NB:
U kunt geen nieuwe berichten wissen; u moet deze eerst afspelen voordat u probeert 
deze nieuwe berichten te wissen.

12.4 en
Als u een memo opneemt, neemt de 

berichtenteller met 1 toe en het bericht kan afgespeeld worden op dezelfde manier als 
berichten op het antwoordapparaat.
antwoordapparaat uitgezet is.

Met de handset:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om het ANTWOORDAPPARAAT
(ANS. SYS) te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om MEMO te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY om het opnemen van een memo te starten; 
verschijnt op het display.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY om opnemen van een memo te stoppen en 
de memo te bewaren.
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OF

Druk op de RECHTER SOFTKEY om opnemen van een memo te stoppen 
zonder het te bewaren en terug te keren naar het TAM menu.

12.5 TAM INSTELLINGEN
12.5.1 Uw UitGaande Mededeling (UGM) opnemen
U kunt uw eigen UGM opnemen. Als u uw eigen UGM opneemt, wordt dit gebruikt 
wanneer het antwoordapparaat een oproep beantwoordt.
Als u uw eigen UGM wist, zal de vooraf ingestelde UGM automatisch weer geactiveerd 
worden.

Met de handset:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om het ANTWOORDAPPARAAT
(ANS. SYS) te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om TAM INSTELLEN te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om TAM BERICHT te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY en om OPNEMEN te kiezen.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY om na de pieptoon het opnemen van uw 

6. Druk op de LINKER SOFTKEY om opnemen van uw eigen UGM te stoppen 
en te bewaren. Uw zonet bewaarde UGM zal automatisch afspelen. Of druk op de 
RECHTER SOFTKEY om naar het vorige scherm terug te keren zonder dat 
uw eigen UGM bewaard wordt.

12.5.2 Uw UitGaande Mededeling (UGM) afspelen

Met de handset:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om het ANTWOORDAPPARAAT
(ANS. SYS) te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om TAM INSTELLEN te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om TAM BERICHT te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY en om AFSPELEN te kiezen.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY  om uw eigen UGM af te spelen (als u al eerder 

6. Druk op de LINKER SOFTKEY om het afspelen van uw UGM te stoppen en 
terug te keren naar het vorige menu.

NB:
Als u niet eerder een eigen UGM hebt opgenomen, zal de vooraf ingestelde UGM 
afspelen.
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12.5.3 De eigen UGM wissen (stelt de standaard UGM in)

Met de handset:

1. Herhaal de stappen 1-3 in paragraaf 12.5.2.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om WISSEN te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en TERUG NAAR 
STANDAARDINSTELLINGEN wordt getoond.

NB:
Uw eigen UGM, terugkeren naar het vorige menu en de vooraf ingestelde UGM zal 
automatisch weer geactiveerd worden.

12.5.4 De Beantwoordingsvertraging instellen
U kunt het aantal keren instellen dat de telefoon overgaat voordat het 
antwoordapparaat aan gaat en begint uw Uitgaande Mededeling (UGM) af te spelen.
Het antwoordapparaat kan ingesteld worden om aan te gaan na twee tot tien keer 
overgaan of TIME SAVER.
De TIME SAVER functie beantwoordt oproepen na 6 keer overgaan, totdat het eerste 
nieuwe bericht is opgenomen daarna schakelt het antwoordapparaat automatisch 
over op oproepen beantwoorden na 2 keer overgaan. Dit is handig als u toegang heeft 
op afstand. Als u het antwoordapparaat belt en er is geen antwoord na 4 keer 
overgaan, dan zijn er geen nieuwe berichten opgenomen en u kunt ophangen voordat 
de oproep in rekening wordt gebracht.

Met de handset:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om het ANTWOORDAPPARAAT
(ANS. SYS) te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om TAM INSTELLEN te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om 
BEANTWOORDINGSVERTRAGING te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY en om de door u gewenste 
beantwoordingsvertraging te kiezen.
(Beschikbare mogelijkheden zijn: 2 keer, 4 keer, 6 keer, 8 keer en 10 keer 
overgaan of TIME SAVER).

5. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

12.5.5 De opnametijd van een binnenkomend bericht instellen
U kunt de maximale opnametijd van binnenkomende berichten instellen.

Met de handset:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om het ANTWOORDAPPARAAT
(ANS. SYS) te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om TAM INSTELLEN te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om OPNAMETIJD te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY en om de door u gewenste opnametijd 
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te kiezen. Beschikbare opties zijn: 60, 120 of 180 seconden of ONBEPERKT.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

12.5.6 De TAM taal instellen

voor het antwoordapparaat.

1. Druk op de MENU/OK en om het ANTWOORDAPPARAAT (ANS. SYS) te 
kiezen.

2. Druk op de MENU/OK en om TAM INSTELLEN te kiezen.

3. Druk op de MENU/OK en om TAM TAAL te kiezen.

4. Druk op MENU/OK en 
antwoordapparaat en SOS berichten.

5. Druk op MENU/ OK om dit te bevestigen.

12.5.7 Meeluisteren op het basisstation aan- of uitzetten
U kunt ervoor kiezen het meeluisteren op het basisstation aan of uit te zetten. Als het 
antwoordapparaat op AAN is ingesteld en er is een binnenkomend bericht dan begint 
het basisstation automatisch met meeluisteren na het vooraf geprogrammeerde aantal 
keren overgaan van de beantwoordingsvertraging.

Met de handset:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om het ANTWOORDAPPARAAT
(ANS. SYS) te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om TAM INSTELLEN te kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om OPROEPSCHERM te kiezen

4. Druk op de LINKER SOFTKEY en om AAN of UIT te kiezen.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

12.5.8 Toegang-op-afstand activeren

U kunt uw antwoordapparaat bellen als u van huis bent om uw binnengekomen 
berichten af te luisteren of uw antwoordapparaat te bedienen door de 4-cijferige 
Toegang-op-Afstand PIN code in te voeren op een TOON geactiveerde telefoon.
Gebruik de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN code om ongeautoriseerde toegang tot 
uw antwoordapparaat te voorkomen.

12.5.8.1 De 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN wijzigen

Met de handset:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om het 
ANTWOORDAPPARAAT (ANS. SYS) te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om TAM INSTELLEN te 
kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om PIN VERANDEREN te 
kiezen.
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4. Druk twee keer op de LINKER SOFTKEY om de nieuwe 4-cijferige 
PIN in te voeren.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te valideren.

12.5.8.2 Toegang op afstand activeren of deactiveren

Met de handset:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om het 
ANTWOORDAPPARAAT (ANS. SYS) te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om TAM INSTELLEN te 
kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om TOEGANG OP 
AFSTAND te kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY en  om AAN of UIT te kiezen om de 
toegang op afstand AAN of UIT te zetten.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

12.5.8.3 Functie van BERICHTENALARM
Deze functie bestaat om een pieptoon te geven als er een nieuw bericht is.

Met de handset:

1. Druk op de LINKER SOFTKEY en om het 
ANTWOORDAPPARAAT (ANS. SYS) te kiezen.

2. Druk op de LINKER SOFTKEY en om TAM INSTELLEN te 
kiezen.

3. Druk op de LINKER SOFTKEY en om BERICHTENALARM te 
kiezen.

4. Druk op de LINKER SOFTKEY en  om AAN of UIT te kiezen om 
berichtenalarm AAN of UIT te zetten.

5. Druk op de LINKER SOFTKEY om dit te bevestigen.

12.5.8.4 Functies op afstand
Als u van huis bent, kunt u uw antwoordapparaat bellen om het AAN of UIT te 
zetten of om op afstand naar berichten te luisteren m.b.v. een andere telefoon 
die TOON geactiveerd (i.p. v. Puls) werkt.

1. Bel vanaf een telefoon die TOON geactiveerd werkt.

2. Druk op als het antwoordapparaat de oproep beantwoordt en Uitgaande 
Mededelingen (UGM) begint af te spelen.

3. Voer de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN in (standaard PIN is 0000).

4. Druk op de onderstaande toetsen om de gewenste functie uit te voeren.
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Toets Functies 

 Terwijl er geen bericht 
afspeelt

Terwijl er een bericht afspeelt 

2  Wist het bericht dat nu afspeelt 

4  Herhaalt het bericht dat nu afspeelt 
vanaf het begin. 
om het vorige bericht af te spelen. 

5  Stopt het bericht dat nu afspeelt 

6  Druk 

7 Zet het antwoordapparaat aan  

9 Zet het antwoordapparaat uit  

* Voer de 4-cijferige Toegang-op-
Afstand PIN in 

 

 

NB: 
De beantwoordingstand zal automatisch overgaan naar ALLEEN BEANTWOORDEN 
als het geheugen van uw antwoordapparaat vol is en de beantwoordingstand staat op 
BEANTWOORDEN & OPNEMEN. Het verandert automatisch naar de 
BEANTWOORDEN & OPNEMEN stand nadat enkele berichten zijn gewist. 
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13. PROBLEMEN OPLOSSEN
Als u problemen hebt met uw telefoon, probeer dan de nu volgende suggesties te 
volgen: 
 

Probleem Oplossing 

Mijn telefoon 
werkt helemaal 
niet. 

 Verzeker u ervan dat er een batterij is geïnstalleerd en op 
de juiste manier is opgeladen. 

 Zet de handset terug in het basisstation na het gebruik 
voor optimaal dagelijks gebruik. 

 Verzeker u ervan dat de voedingsadapter stevig in een 
niet door een wandschakelaar beheerst stopcontact is 
gestoken. 

 Zorg ervoor dat de telefoonkabel stevig in het basisstation 
en de contactdoos van de telefoon gestoken is. 

 Verbreek de verbinding tussen het basisstation en de 
netvoeding. Wacht ca. 15 minuten en herstel de 
verbinding. Het duurt ongeveer 1 minuut om de handset 
en het basisstation te synchroniseren. 

 Verwijder de batterij en steek het er opnieuw in. Als het 
nog steeds niet werkt kan het noodzakelijk zijn een 
nieuwe batterij te kopen. 

 Verbreek de verbinding tussen het basisstation en de 
contactdoos voor de telefoon en verbindt een werkende 
telefoon. Als de andere telefoon niet werkt, ligt het 
probleem waarschijnlijk aan de bedrading of de 
telefoondienstverlening. Neem contact op met uw 
telefoondienstverlener. 

De display toont 
 

 Zet de telefoon in het basisstation om het op te laden. 

 Verwijder de batterij, steek het er opnieuw in en gebruik 
het totdat het geheel ontladen is. Laad daarna de 
handset opnieuw op in het basisstation. 

 Vervang de batterij als de hierboven beschreven 
maatregelen het probleem niet oplossen. 

The battery does 
not charge in the 
handset or the 
handset battery 
does not accept 
charge. 

 Verzeker u ervan dat de handset op de juiste manier in 
het basisstation is geplaatst. 

 Verwijder de batterij en steek het er opnieuw in. Laad het 
daarna voor maximaal 16 uur. 

 Koop een nieuwe batterij. 
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Probleem Oplossing 

Er is storing 
tijdens een 
telefoon-gesprek. 
Mijn oproepen 
zwakken af als ik 
de handset 
gebruik. 

 De handset kan buiten bereik zijn. Verplaats het dichterbij 
het basisstation. 

 Als u geabonneerd bent op hoge snelheid Internet (DSL) 
via uw telefoondienst moet u een DSL filter installeren 
tussen het basisstation en de contactdoos voor de 
telefoon. Dit filter voorkomt ruis en problemen met 
belleridentificatie dat veroorzaakt wordt door DSL storing. 
Neem contact op met uw DSL dienstverlener voor meer 
informatie over DSL filters. 

 Apparatuur en andere draadloze telefoons die verbonden 
zijn met hetzelfde circuit als het basisstation kunnen 
storing veroorzaken. 

 Verplaats het basisstation of de apparatuur naar een 
ander stopcontact. 

 Andere elektronische producten kunnen uw draadloze 
telefoon storen. Installeer uw telefoon zo ver mogelijk van 
de volgende elektronische apparaten: draadloze routers, 

digitale telefoons , intercoms, monitors, televisies, 
videoapparaten, PCs, keukenapparaten en andere 
draadloze telefoons. 

 Als uw telefoon verbonden is met een modem of een 
overspanningsbeveiliging, steek dan de telefoon of het 
modem of de overspanningsbeveiliging op een andere 
plaats. Als dit het probleem niet oplost, verplaats dan uw 
telefoon of modem verder bij elkaar vandaan of gebruik 
een andere overspanningsbeveiliging. 

 De locatie van uw basisstation kan invloed hebben op de 
prestaties van uw draadloze handset. Voor een betere 
ontvangst moet u het basisstation in een centrale locatie 
in uw huis of kantoor installeren en ver weg van muren of 
ander obstakels. In veel omgevingen verbetert het hoog 
zetten van het basisstation de algehele prestatie. 

 Verbreek de verbinding tussen het basisstation en de 
contactdoos voor de telefoon en verbindt een bedrade 
telefoon. Als de gesprekken nog steeds niet duidelijk te 
horen zijn, ligt het probleem waarschijnlijk aan de 
bedrading of de telefoondienstverlening. 

 Neem contact op met uw telefoondienstverlener (kosten 
kunnen van toepassing zijn). 

 Als andere telefoons in uw huis dezelfde problemen 
hebben, ligt het probleem aan de bedrading of de 
telefoondienstverlening 
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Probleem Oplossing 

Common cure for 
electronic 
equipment 

Als de telefoon niet normaal reageert, zet dan de handset in 
het basisstation. Als het nog steeds niet reageert, probeer 
dan het volgende in de beschreven volgorde: 

 Verbreek de verbinding tussen het basisstation en de 
voeding. 

 Verwijder de batterijen uit de handset. 

 Wacht een paar minuten voordat u de voeding verbindt 
met het basisstation. 

 Installeer de batterijen opnieuw en zet de handset in het 
basisstation. 

 Wacht voor het synchroniseren van de handset met het 
basisstation. Dit kan ongeveer 1 minuut duren. 

 

Deze telefoon heeft geen aarding. Vandaar dat enkele functies beperkt kunnen zijn als 

de telefoon gebruik maakt van PBX systemen. 

Neem contact op met de technische dienst van de netwerkdienstverlener voor meer 

informatie. 
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14. TECHNISCHE SPECIFICATIES

 

Basisinformatie 

Goed bereik Binnenshuis: 50m Buitenshuis: 300m 

Werkingstijd v/d handset Stand-by tijd: ca. 100 uur Spreektijd: ca. 10 uur 

RF Parameter 

Frequentie 1,88GHz tot 1,9GHz 

Aantal kanalen 10 

Voeding 

Basisstation Invoer 100-240V 50/60Hz; uitvoer DC6V  0.6A, 
3.6W adapter 

Oplader Invoer 100-240V 50/60Hz; uitvoer DC6V  0.45A, 
2.7W adapter 

Handset 3 AAA oplaadbare batterijen van 1,2V/600 mAh 

Belniveau  

Basisstation 80 dB op 1 meter 

Handset 80 dB op 1 meter 
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15. INSTRUCTIES VOOR VERZORGING EN 
ONDERHOUD 

Uw telefoon verzorgen 
a. Uw draadloze telefoon bevat geavanceerde elektronische onderdelen en u moet 

het daarom met zorg behandelen. 
b. Vermijdt ruwe behandeling. 
c. Zet de handset voorzichtig neer. 
d. Bewaar de originele verpakking om uw telefoon te beschermen als u het ooit moet 

opsturen. 
 
Vermijd water 
U kunt uw telefoon beschadigen als die nat wordt. De handset NIET gebruiken in de 
regen en NIET behandelen met natte handen. Het basisstation NIET installeren vlakbij 
een gootsteen, badkuip of douche. 
 
Onweer 
Onweer kan overspanning veroorzaken die schadelijk zijn voor elektronische 
apparaten. Wees voorzichtig voor uw eigen veiligheid met het gebruik tijdens onweer. 
 
Uw telefoon schoonmaken 
1. Uw telefoon heeft een duurzame plastic behuizing die haar glans vele jaren lang 

behoudt. Maak het alleen maar schoon met een met water of een milde zeep 
bevochtigde zachte doek. 

2. Gebruik GEEN overtollig water of schoonmaakmiddelen van ongeacht welk soort 
dan ook. 

 
NB: 
Denk eraan dat elektrische apparaten ernstige letsel kunnen veroorzaken als deze 
gebruikt worden wanneer u nat bent of in water staat. Als het basisstation van de 
telefoon in het water valt, MAG U DEZE ER NIET UITHALEN VOORDAT DE KABELS 
VAN DE VOEDING EN DE TELEFOON UIT DE MUUR ZIJN GEHAALD. Daarna mag 
de verbinding tussen de eenheid en de ontkoppelde kabels worden verbroken. 
 
WAARSCHUWING 
RISICO VAN EXPLOSIE ALS DE BATTERIJEN DOOR EEN VERKEERD TYPE 
WORDEN VERVANGEN. 
WERP GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN. 
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16. GARANTIE
Vanaf het moment dat u uw Geemarc product Ampli DECT 595Photo heeft gekocht, 
garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of 
vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u problemen ondervinden, neem dan 
contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op www.geemarc.com.  
Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de 
garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald 
worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.  

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.  

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN 
MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE 
CLAIMT. 

NB: De garantie is alleen maar geldig in het Verenigd Koninkrijk. 
 

17. VERKLARINGEN 

CE Richtlijnen 
Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële 
vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EG 

betreffende radio- en telecommunicatie-eindapparatuur. 

De CE nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com. 

 

Recycle richtlijnen 
De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) 
richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn 
gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken. 

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil. 
Gebruik liever een van de volgende stortingsopties: 

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. 
Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container. 

- Of geef het oude product aan uw winkelier. Als u een nieuw apparaat koopt, 
moeten zij dit accepteren. 

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en 
beschermt u het milieu. 

 
Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com 

E-mail: Help@geemarc.com 
-Synthe,France. 

Fabrikant: Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.  
Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.  

Dit product is in China gemaakt voor Geemarc Telecom SA 
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