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ONZE ZORG

Wij willen u bedanken voor de aankoop van dit
product. Bij de ontwikkeling en montage van dit
product stonden u en het milieu centraal. Daarom
krijgt u bij dit product een verkorte handleiding,
zodat er minder papier wordt gebruikt en er dus
minder bomen moeten worden gekapt. Op onze
website, www.aegtelephones.eu, vindt u een
volledige, gedetailleerde gebruikershandleiding
met beschrijvingen van alle functies. Hier kunt u
de gebruikershandleiding integraal downloaden
zodat u alle geavanceerde functies van uw product
kunt gebruiken. Met het oog op het milieu zouden
wij u evenwel willen verzoeken om de volledige
handleiding niet af te drukken. Bedankt dat u ons
steunt in onze zorg voor het milieu.
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BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Wanneer u uw telefoon gebruikt, dient u steeds
enkele fundamentele veiligheidsvoorschriften in
acht te nemen om het risico op brand, elektrische
schokken en letsel te beperken:
1. Lees alle instructies en zorg dat u ze begrijpt.
2. Houd rekening met alle waarschuwingen en
instructies die op het product zijn vermeld.
3. Trek de netvoedingsadapter uit het stopcontact
alvorens u het toestel reinigt. Gebruik geen
vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen.
Gebruik een vochtige doek om het toestel te
reinigen.
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4. Houd uw telefoon uit de buurt van warme,
vochtige omgevingen of direct zonlicht, maak het
toestel niet nat en gebruik het niet in de buurt
van water (bijvoorbeeld in de buurt van een bad,
gootsteen of zwembad).
5. Zorg dat u de stopcontacten en verlengkabels
niet overbelast om brand en elektrische schokken
te vermijden.
6. Haal dit product in de volgende omstandigheden
uit het stopcontact:
• Bij schade aan het netsnoer of de stekker.
• Als het product niet normaal werkt bij
toepassing van de gebruiksinstructies.
• Als men het product heeft laten vallen en de
behuizing beschadigd is.
• Als de prestaties van het product drastisch
gewijzigd zijn.
7. Gebruik uw telefoon NOOIT buiten tijdens
een onweersbui. Koppel het toestel los van
de telefoonlijn en het stopcontact wanneer
het onweert in uw omgeving. Schade door
blikseminslag wordt niet gedekt door de
garantie.
8. Gebruik de telefoon niet om een gaslek te
melden wanneer u zich in de buurt van het lek
bevindt.
9. Gebruik alleen de meegeleverde NiMHbatterijen (nikkel-metaalhydride)!

10. Het gebruik van andere batterijtypes of nietoplaadbare batterijen/ primaire cellen kan
gevaarlijk zijn. Dat kan leiden tot interferentie en/
of schade aan het toestel of de omgeving. De
fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor schade door het niet-naleven van deze
voorschriften.
11. Gebruik geen laders van andere fabrikanten. Zij
kunnen de batterijen beschadigen.
12. Zorg dat de batterijen volgens de juiste polariteit
zijn geplaatst.
13. Doe batterijen veilig weg. U mag ze niet
onderdompelen in water, verbranden of
achterlaten op plaatsen waar ze mogelijk
doorboord worden.

3

BEDOELD GEBRUIK

Deze telefoon is bedoeld voor aansluiting op een
openbaar analoog telefoonnetwerk of een analoge
verlenging van een compatibel PBX-systeem.
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UW TELEFOON UITPAKKEN

In de doos zit het volgende:
• 1 handset
• 1 basisstation
• 1 netstroom adapter voor het basisstation
• 1 telefoonsnoer
• 2 AAA NiMH oplaadbare batterijen
• 1 achter afdekking
• 1 gebruikershandleiding
Opmerking: Als u een Twin, Triple of Quad-systeem
heeft aangeschaft, heeft u ook de bijbehorende
extra handset(s) en batterijen, een oplaadstation en
een batterijcompartiment deksel voor elke extra
handset.
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DE TAAL INSTELLEN

• Druk op en
te selecteren.
• Druk op

en

en
• Druk op
selecteren.
• Druk op

of

om “HS INSTELLINGEN”

of

om “TAAL” te selecteren.

of

om de gewenste taal te

om te bevestigen.
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UW TELEFOON

6.1

Overzicht handset (zie P1)
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Betekenis
Druk hierop in elke lijst om
omhoog te bewegen.
Druk hierop tijdens een oproep
om het volume te verhogen.
Druk hierop in stand-by modus
om toegang te krijgen tot het
oproep log.
Druk hierop om een item te
selecteren of om een invoer of
instelling op te slaan.
Druk hierop om een oproep te
maken of te beantwoorden.
Druk hierop in stand-by modus
om naar het hoofdmenu te gaan.
Houd deze knop ingedrukt in
stand-by
modus
om
de
toetsenvergrendeling aan of uit
te schakelen.
Druk hierop tijdens een oproep
om de microfoon te dempen en
druk nogmaals om het gesprek
voort te zetten.
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7

8

9

Druk hierop in menu om terug te
gaan naar de vorige optie.
Druk hierop tijdens voorkeuze of
bewerken
om
het
laatst
ingevoerde cijfer of letter te
wissen.
Druk hierop tijdens een oproep
om de oproep te beëindigen.
Druk
hierop
tijdens
het
programmeren om te annuleren
en af te sluiten zonder wijzigingen
aan te brengen.
Houd deze knop ingedrukt in
stand-by modus om de handset
aan/uit te schakelen.
Druk hierop in elke lijst om
omlaag te bewegen.
Druk hierop tijdens een oproep
om het volume te verlagen.
Druk hierop in stand-by modus
om toegang te krijgen tot het
telefoonboek.
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Druk hierop in stand-by modus
om toegang te krijgen tot de
nummer herhaallijst.
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Druk hierop tijdens een oproep
om een Flash signaal te
verzenden
voor
netwerk
diensten.

Houd deze knop ingedrukt in
stand-by modus om het handset
belsignaal aan/uit te schakelen.
Druk hierop om een pauze (P) in
te voegen wanneer u een
nummer kiest of nummers in het
telefoonboek invoert.
Druk hierop in stand-by modus
of tijdens een oproep om een
interne oproep te starten of een
oproep door te schakelen.
Paging Handset zoek toets en
toests voor aanmelden extra
handsets.
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13

14

6.2
Displaypictogrammen en symbolen
Het scherm van de handset geeft u informatie over
de huidige status van de telefoon.
Icon

Betekenis
Geeft aan dat de batterij bijna leeg is.
Is constant aan wanneer de batterij
volledig opgeladen is.
Knippert (3s aan / 1s uit) wanneer de
batterij gedeeltelijk ontladen is.
Knippert (0.5s aan / 0.5s uit) wanneer
het batterijniveau zwak is.
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Wordt weergegeven tijdens een
oproep.
Knippert bij een inkomende oproep.
Knippert als u een nieuw voicemail
bericht heeft.
Wordt weergegeven wanneer u
nieuwe gemiste oproepen heeft of
een nieuwe gemiste oproep bekijkt in
het oproep log.
Wordt weergegeven
telefoonboek opent.

als

U

het

Wordt weergegeven wanneer een
alarm is ingesteld.
Wordt weergegeven als belsignaal is
uitgeschakeld.
Wordt weergegeven wanneer de
handset geregistreerd is en binnen
het bereik van het basisstation.
Knippert wanneer de handset buiten
het bereik van de basis is of niet
geregistreerd is op een basis.
Wordt
weergegeven
wanneer
bevestiging
van
selectie
of
programmering beschikbaar is.
Wordt weergegeven wanneer de
terugkeer
of
bewerk
functies
beschikbaar zijn.

6.3
Menu map en menu navigatie
Druk vanaf het startscherm op de handset op om
het TELEFOONBOEK te tonen, de eerste optie in de
lijst van het hoofdmenu.
of
om naar andere opties te gaan in
Druk op
de menulijst.
Druk op
, om naar een submenu of functie te
gaan.
, om terug te gaan naar het vorige
Druk op
niveau.
Druk op
om de huidige handeling te annuleren
en terug te gaan naar het startscherm.
Opmerking: Als u gedurende 15 seconden
geen toets indrukt op de handset zal het display
automatisch terug gaan naar het startscherm.
6.4
Tekst en nummer invoer
Gebruik de numerieke toetsen voor het invoeren
van tekens door herhaaldelijk drukken op het
toetsenbord. Dit is nodig bij het opslaan van een
naam in het telefoonboek of uw handset een nieuwe
naam te geven.
Bijvoorbeeld, om de naam Tom in te voeren:
Druk eenmaal op nummer toets 8
T
Druk driemaal op nummer toets 6
O
Druk eenmaal op nummer toets 6
M
In bewerking modus knippert een cursor om de
huidige tekst invoer positie aan te geven.
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Schrijftips:
• Als er een teken geselecteerd is, gaat de cursor na
een korte pauze naar de volgende positie.
• Druk op
te wissen.

om de laatste letter of het laatste cijfer

of
om de cursor in de naam of het
• Druk op
nummer te bewegen.
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UW TELEFOON GEBRUIKEN

7.1

Een oproep maken

7.1.1 Voorkeuze
• Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers).
• Als u een fout maakt druk dan op
ingevoerde cijfer te wissen.
• Druk op
7.1.2

om het laatst

om het telefoonnummer te bellen.

Direct kiezen

• Druk op

.

• Vorm het nummer.
Als u een fout maakt moet u ophangen en opnieuw
het nummer draaien.
7.1.3 Nummerherhaling
• Druk op
in stand-by modus.
> Het
laatst
gedraaide
nummer
weergegeven.

wordt
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7.1.4

NL

• Druk op
of
om de gewenste invoer te
selecteren in de nummer herhaallijst en druk dan
op
om het geselecteerde nummer te bellen.
Bellen vanuit de oproep lijst

• Druk op

in stand-by modus.

of
om de gewenste invoer te
• Druk op
selecteren in de oproeplijst en druk dan op
om
het geselecteerde nummer te bellen.
Opmerking: U moet zich abonneren op de
Oproepweergave (CID) dienst om het nummer of
de naam van de beller te zien.
7.1.5

Een nummer uit het telefoonboek bellen

• Druk op

in stand-by modus.

of
om de gewenste invoer te
• Druk op
selecteren en druk dan op
om het geselecteerde
telefoonboek nummer te bellen.
7.2

Een oproep beantwoorden en beëindigen

• Druk op

wanneer de telefoon rinkelt.

• Om een gesprek te beëindigen drukt u op

.

Waarschuwing: Houd de handset niet te dicht bij
uw oor als de handset rinkelt, het volume van de
beltoon kan uw gehoor beschadigen.
Opmerking: U kunt de handset simpelweg op het
basisstation of het oplaadstation plaatsen om de oproep
te beëindigen, op voorwaarde dat u de Automatische
ophang functie niet heeft uitgeschakeld.
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7.3
Het luidspreker volume aanpassen
Er zijn 5 niveaus voor het handset luidspreker
volume.
of
om te
• Druk tijdens een oproep op
selecteren tussen VOLUME 1 tot VOLUME 5.
> De huidige instelling wordt getoond.
> Wanneer u een oproep beëindigd zal de
instelling op het laatst geselecteerde niveau
blijven staan.
7.4
De microfoon uitschakelen (mute)
Wanneer de microfoon uitgeschakeld is, geeft de
handset DEMPEN AAN weer en kan uw beller u niet
horen.
• Druk tijdens een oproep op de Mute toets om de
microfoon aan/uit te schakelen.
7.5
Paging
De handset zoeken functie maakt het mogelijk om
een missende handset te vinden als de handset
binnen het bereik is en opgeladen batterijen bevat.
• Druk op aan de onderkant van de basis eenheid.
> Alle geregistreerde handsets die binnen het
bereik vallen zullen beginnen te rinkelen.
U kunt het zoeken stoppen door op elke toets te
drukken op een handset of nogmaals op
toests
te drukken.
7.6

De handset aan-/uitschakelen

langer dan 2 seconden ingedrukt om de
Houd
handset aan of uit te schakelen in stand-by modus.
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Opmerking: U kunt de handset uitschakelen om de
batterij levensduur te besparen als de handset zich
niet op de basis of een oplaadstation bevindt en u
het voor een bepaalde periode niet wilt gebruiken.
BELANGRIJK: Wanneer de handset UIT is kan het
niet worden gebruikt voor het maken van oproepen
inclusief noodoproepen. De handset zal niet rinkelen
wanneer er een inkomende oproep plaatsvind.
Om een oproep te beantwoorden moet u deze
weer aanschakelen en het kan een tijdje duren
voordat de handset opnieuw een radio link heeft
opgebouwd met de basis.
Vergrendelen/ontgrendelen
van
het
toetsenbord
U kunt het toetsenbord vergrendelen om te
voorkomen dat er per ongeluk oproepen worden
gemaakt of toetsen worden ingedrukt.
gedurende 1 seconde
• Houd in stand-by modus
ingedrukt om het toetsenbord te vergrendelen.
> De handset geeft TOETSEN VERGRENDELD
aan.
• Om de toetsenbord vergrendeling uit te schakelen
houdt u
nogmaals 2 sec. ingedrukt.

7.7

Opmerking: Inkomende oproepen kunnen nog
steeds worden beantwoord, zelfs als het toetsenbord
vergrendeld is.

NL

• Wanneer het voor het eerst wordt aangeschakeld
toont het display ZOEKT… totdat de handset de
basis gevonden heeft.
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7.8

Een interne oproep maken
(alleen indien er meerdere handsets
op de basis zijn aangemeld)
Het systeem maakt het mogelijk om interne
oproepen te maken tussen twee handsets die op
dezelfde telefoonbasis zijn geregistreerd. Het staat
u ook toe om externe oproepen door te schakelen
van een handset naar een andere handset en een
3-weg conferentie met twee handsets en een
externe oproep te maken.
Als u een oproep probeert te maken terwijl een
andere handset al met een externe oproep bezig
is zal u enkele seconden een in gesprek toon horen
voordat het display terug gaat naar stand-by.
7.8.1 Een interne oproep starten
• Druk in stand-by modus op de intercom toets.
> Deinterne beltoon start onmiddellijk als er
slechts 2 geregistreerde handsets zijn.
> Als er meer dan 2 geregistreerde handsets zijn,
zullen de handset nummers die beschikbaar zijn
voor intercom worden weergegeven.
• Druk op het handset nummer dat u wenst te bellen
om alle handsets te bellen.
of druk op
• Druk op
op een gebelde handset om de
oproep te beantwoorden en start een gesprek.
• Om de intercom oproep te beëindigen drukt u op
op de handset.

Opmerking:
• U kunt de intercom oproep annuleren voordat het
beantwoord wordt door te drukken op intercom
toets of op
op de handset die in gebruik is.
• Als er binnen een minuut geen antwoord is
van de opgeroepen handset wordt de oproep
automatisch geannuleerd.
• Als er geen andere handset op de basis is
geregistreerd zal het de INT toets negeren en in
stand-by modus blijven.
7.8.2

Een externe oproep doorschakelen
naar een andere handset
• Druk tijdens een oproep op INT toets om de
externe oproep in de wacht te zetten.
> Intercom wordt onmiddellijk ingeschakeld als er
slechts 2 geregistreerde handsets zijn.
> Als er meer dan 2 geregistreerde handsets zijn,
zullen de handset nummers die beschikbaar zijn
voor intercom worden weergegeven.
• Druk op het handset nummer dat u wenst op te
roepen of druk op
om alle handsets op te
roepen.
Opmerking: als de opgeroepen handset niet
antwoordt, of u de intercom oproep wilt annuleren
voordat deze wordt beantwoord, drukt u op intercom
om terug te keren naar het externe gesprek.
op de opgeroepen handset om de
• Druk op
oproep te beantwoorden en start een gesprek.

NL

17

18

• Druk op
op de handset eerste handset om de
externe oproep naar de opgeroepen handset door
te schakelen.
> De externe oproep is doorgeschakeld.

8

TELEFOONBOEK

Elke handset heeft een telefoonboek voor 50 namen
en nummers. Elke telefoonboek invoer kan maximaal
24 cijfers en 12 tekens hebben.
8.1

Een contact in het telefoonboek opslaan

• Druk vanuit het startscherm op .
• Druk op

om TELEFOONBOEK te selecteren.

• Druk op
om NIEUWE INVOER te selecteren.
Voer de naam van het contact in (maximaal 12
tekens) met behulp van het toetsenbord.
• Druk op
om de invoernaam te bevestigen.
• Voer het nummer van het contact in (maximaal 24
cijfers) met behulp van het toetsenbord.
• Druk op
om de invoer te bevestigen.
> U hoort een bevestigingstoon.
• Druk op

om terug te gaan naar stand-by

modus.
Opmerking:
U kunt geen nieuwe invoer opslaan als het geheugen
vol is. In dit geval moet u bestaande invoeren wissen
om plaats te maken voor nieuwe invoeren.
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Telefoonboek openen

om de
• Druk vanuit het startscherm op
telefoonboek lijst te openen.
> Als alternatief kunt u vanuit het startscherm op
drukken om TELEFOONBOEK weer te geven en
dan op
om TELEFOONBOEK te selecteren
en op
om het telefoonboek te openen.
of
om door de lijst te bladeren.
• Druk op
> De telefoonboek namen worden in alfabetisch
volgorde vermeld.
• Druk op
om de details van de geselecteerde
naam te bekijken.
• Druk op
modus.

toets om terug te gaan naar stand-by

Opmerking:
of
om te bladeren
In plaats van te drukken op
door het telefoonboek kunt u op de numerieke toets
drukken die overeenkomt met de eerste letter van
de naam die u wenst te vinden.
Bijvoorbeeld, drukken op
zal de eerste naam die
met A begint tonen.
drukken zal de eerste naam die
Nogmaals op
met B begint tonen, enzovoort..., en druk dan op
of
, indien nodig, om de naam te vinden die u
zoekt.

NL
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8.3

Contact in het telefoonboek wijzigen

• Druk vanuit het startscherm op .
• Druk op
om TELEFOONBOEK te selecteren.
of
om INVOER BEWERKEN te
• Druk op
selecteren en druk dan op
om te selecteren.
of
om een invoer te selecteren die
• Druk op
u wenst te wijzigen en druk dan op
.
> De huidige naam wordt weergegeven.
• Bewerk de naam met behulp van het toetsenbord
en te drukken op
om tekens te wissen.
• Druk op

om de naam te bevestigen.

• Bewerk het nummer en druk dan op
om de
wijzigingen te bevestigen.
> U hoor een bevestigingstoon.
• Druk op
om terug te gaan naar stand-by
modus.
8.4

Een contactpersoon uit het telefoonboek
wissen

• Druk vanuit het startscherm op .
• Druk op
om TELEFOONBOEK te selecteren.
of
om VERWIJDEREN te selecteren
• Druk op
en druk dan op
.
of
om een invoer te selecteren die
• Druk op
u wenst te wissen en druk dan op
.
> BEVESTIGEN? Wordt weergegeven.
• Druk nogmaals op
om het wissen te bevestigen.
> U hoort een bevestigingstoon.
• Druk op

om terug te gaan naar stand-by modus.
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NUMMERWEERGAVE
(AFHANKELIJK VAN HET NETWERK)

Als u een abonnement heeft op de Nummerweergave
(CID) dienst bij uw netwerk operator, zal het
telefoonnummer van uw beller verschijnen op het
display van de handset wanneer er een inkomende
oproep ontvangt en daarna in uw oproeplijst.
Als het nummer van de beller is opgeslagen in
uw telefoonboek met een naam, zal de naam
verschijnen op het display van de handset wanneer
de oproep wordt ontvangen en in de oproeplijst.
Opmerking:
Als de oproep afkomstig is van iemand wiens
nummer niet beschikbaar is (bijv. een internationale
oproep of van een privé nummer), zal de handset
NIET BESCHIKBAAR weergeven wanneer u een
oproep ontvangt.
Als de oproep afkomstig is van iemand wiens
nummer onderdrukt is, zal de handset PRIVÉ
weergeven wanneer u de oproep ontvangt.
Als u geen abonnement heeft op de
Nummerweergave dienst, zal de handset
ONBEKEND weergeven wanneer u de oproep
ontvangt en zal deze niet worden opgeslagen in de
oproeplijst.
9.1
Oproeplijst
De oproeplijst slaat de laatste 20 verschillende
externe oproepen op, ongeacht of u de oproep
heeft beantwoord of niet.
Wanneer er een nieuwe oproep in de oproeplijst is,
geeft de handset NIEUWE OPROEP of NIEUWE

NL
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OPROEPEN weer totdat ze allemaal zijn bekeken.
Elke handset heeft zijn eigen oproeplijst en nieuwe
oproepen moeten onafhankelijk opgeschoond
worden op elke handset.
Alleen de meest recente oproep wordt opgeslagen
als er meerdere oproepen zijn van hetzelfde nummer.
Wanneer de oproeplijst vol is zal de volgende
nieuwe oproep de oudste invoer vervangen.
9.1.1

Toegang krijgen tot de oproeplijst

• Druk vanuit het startscherm op

.

of
om door de oproeplijst te
• Druk op
bladeren.
> De oproepen worden in chronologische
volgorde weergegeven met de meest recente
oproep bovenaan de lijst.
• Druk op
om meer details over de oproep te
bekijken. Elke druk zal een stap verder bladeren
door de naam, het nummer en datum/tijd, indien
beschikbaar.
9.1.2

Een oproeplijst invoer opslaan
in het telefoonboek

• Druk vanuit het startscherm op
of
• Druk op
druk dan op
.
• Druk op
selecteren.

.

om een invoer te selecteren en
om NUMMER

OPSLAAN te

• Voer de naam van het contact in (maximaal 12
tekens) en druk dan op
om de invoer op te
slaan in het telefoonboek.
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9.1.3

Een oproep in de oproeplijst wissen

• Druk vanuit het startscherm op
of
• Druk op
druk dan op .

.

om een invoer te selecteren en

of
om WISSEN te selecteren en
• Druk op
druk dan op
om te selecteren.
> BEVESTIGEN? wordt weergegeven.
• Druk nogmaals op
om het wissen te bevestigen.
> U hoort een bevestigingstoon.
• Druk op
om terug te gaan naar stand-by
modus.

10

NUMMER HERHAALLIJST

De nummer herhaallijst slaat de laatste 5 gevormde
nummers op.
Als u een naam heeft opgeslagen in het telefoonboek
dat bij het nummer hoort, dan zal de naam in plaats
van het nummer worden weergegeven.
10.1

Toegang krijgen tot de herhaallijst

• Druk vanuit het startscherm op

.

• Druk op
of
om door de lijst te bladeren.
> Het laatst gedraaide nummer zal als eerste verschijnen in de lijst.

NL

> U hoort een bevestigingstoon.
• Druk op
om terug te gaan naar stand-by
modus.
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> Als de naam wordt weergegeven of het nummer
meer dan 12 cijfers bevat druk dan op
om de
andere cijfers te zien.
10.2

Een nummer opslaan in het telefoonboek

• Druk vanuit het startscherm op
• Druk op
druk op
• Druk op
selecteren.

of

.

om een invoer te selecteren en

.
of

om NUMMER OPSLAAN te

• Druk op
, en voer dan de naam in voor het
contact (maximaal 12 tekens) en druk dan op
om op te slaan.
> U hoort een bevestigingstoon.
• Druk op
om terug te gaan naar stand-by
modus.
10.3

Een nummer wissen

• Druk vanuit het startscherm op

.

• Druk op
of
om een invoer te selecteren en
druk dan op
.
• Druk op
of
om WISSEN te selecteren en
druk dan op
om te selecteren.
> BEVESTIGEN? wordt weergegeven.
• Druk nogmaals op
om het wissen te bevestigen.
> U hoort een bevestigingstoon.
• Druk op
om terug te gaan naar stand-by
modus.

11

KLOK EN ALARM INSTELLINGEN

11.1

Datum en tijd instellingen

• Als u een abonnement heeft op de
Nummerweergave (CID) dienst, worden de tijd en
datum instellingen automatisch bijgewerkt door
het netwerk wanneer u een inkomende oproep
ontvangt.
U kunt ook de datum en tijd handmatig instellen.
• Druk vanuit het startscherm op .
• Druk op
of
om KLOK&ALARM te selecteren
en dan op
om te selecteren.
• Druk nogmaals op
om DATUM/TIJD te
selecteren.
> De
laatst
opgeslagen
datum
wordt
weergegeven.
• Voer de huidige datum in en druk op
om te
bevestigen. De datum moet worden ingevoerd in
het JJ/MM/DD formaat, bijv. voer 3 Mei 2014 in als
[1], [4], [0], [5], [0], [3].
• Voer de huidige tijd in en druk op
om te
bevestigen. Het standaard tijd formaat is 24 UUR.
Voor 24-uur formaat, voert u 1:30pm in als [1], [3],
[3], [0].
Voor 12-uur formaat, voert u 1:30 am of pm in als
[0],[1],[3],[0].
en druk dan op
/
om AM of PM te selecteren.
> Een bevestigingstoon wordt afgespeeld.
• Druk op
om terug te gaan naar stand-by
modus.
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11.1.1 Het tijd formaat wijzigen
De tijd, wanneer u een gemiste oproep bekijkt of
een alarm instelt, kan worden weergegeven als 12uur of 24-uur. De standaard instelling is 24 UUR.
• Druk vanuit het startscherm op .
Druk op
of
om KLOK&ALARM weer te geven
en dan op
om te selecteren.
of
om FORMAAT INSTELLEN weer
• Druk op
te geven en druk dan op
om te selecteren.
• Druk nogmaals op
om TIJD FORMAAT te
selecteren.
> De huidige instelling wordt weergegeven.
of
om 12 UUR of 24 UUR te
• Druk op
selecteren en druk dan op
om te bevestigen.
> U hoort een bevestigingstoon.
• Druk op
modus.

om terug te gaan naar stand-by

11.2 Alarm instellingen
Een alarm kan op een handset worden ingesteld,
zodat het zal afgaan op een ingestelde tijd of elke
dag wordt herhaald.
Wanneer een alarm is ingesteld wordt het alarm
symbool aangegeven op het display van de handset.
Wanneer de tijd voor het alarm is bereikt zal -ALARMgaan knipperen op het display van de handset en
zal gedurende 1 minuut een alarm worden gehoord.
Wanneer het alarm afgaat kunt u op elke toets op de
handset drukken om het rinkelen te stoppen, zelfs
als de toetsenvergrendeling is geactiveerd.
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• Druk vanuit het startscherm op .

of
om ALARM weer te geven en
• Druk op
druk dan op
om te selecteren.
of
om uw gewenste alarm optie
• Druk op
te tonen.
UIT: Schakel het alarm uit.
EENMAAL AAN: Het alarm gaat eenmaal af op
een ingestelde tijd.
DAGELIJKS AAN: Het alarm gaat dagelijks af op
een ingestelde tijd.
• Druk op
om de weergegeven optie te
selecteren.
• Als EENMAAL AAN of DAGELIJKS AAN is
geselecteerd, voer dan het gewenste uur en
minuten in.
• Druk op
of
om AM of PM te selecteren als
de tijd in 12-uur formaat is.
• Druk op
om de alarm instellingen te bevestigen.
> U hoort een bevestigingstoon.
• Druk op
modus.

om terug te gaan naar stand-by

NL

of
om KLOCK&ALARM weer te
• Druk op
geven en druk dan op
om te selecteren.
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PERSOONLIJKE INSTELLINGEN

Uw telefoon wordt geleverd met een selectie
instellingen die u kan wijzigen om uw telefoon te
personaliseren.
12.1 Het belvolume instellen
U kunt het belvolume van de handset instellen
van niveau 1 tot niveau 5 of u kunt de beltoon
uitschakelen.
Opmerking: Wanneer u het belvolume instelt op
een niveau, of als u de beltoon heeft uitgeschakeld
met behulp van de
toets, en dan weer heeft
aangeschakeld met behulp van de
toets, zal het
belvolume op volume niveau 4 staan.
• Druk vanuit het startscherm op .
of
om PERSOONLIJKE
• Druk op
INSTELLING weer te geven en druk dan op
om te selecteren.
of
om HANDSET TOON weer te
• Druk op
geven en druk dan op
om te selecteren.
• Druk nogmaals op
selecteren.

om BELVOLUME te

of
om de gewenste instelling te
• Druk op
selecteren (elk volume niveau zal afspelen zodra
het wordt geselecteerd) en druk dan op
om te
bevestigen.
> U hoort een bevestigingstoon.
• Druk op
modus.

om terug te gaan naar stand-by

Opmerking: Houd
ingedrukt om de beltoon
aan en uit te schakelen wanneer de handset in
stand-by modus is. Het beltoon uit symbool wordt
op het scherm weergegeven wanneer de beltoon uit
functie is geactiveerdr.
12.2 De Bel melodie instellen
U kunt kiezen uit 10 melodieën voor externe
oproepen. (Intercom oproepen maken gebruik van
een vastgestelde melodie).
• Druk vanuit het startscherm op .
of
om PERSOONLIJKE
• Druk op
INSTELLING weer te geven en druk dan op
om te selecteren.
of
om HANDSET BELTOON weer
• Druk op
te geven en druk dan op
om te selecteren.
of
voor BELTONEN en druk dan op
• Druk op
om te selecteren.
of
om de gewenste melodie van
• Druk op
1 tot 10 te selecteren (elke melodie zal afspelen
zodra het wordt geselecteerd) en druk dan op
om te bevestigen.
> U hoort een bevestigingstoon.
• Druk op
modus.

om terug te gaan naar stand-by
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13

GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

13.1

Handset registratie

BELANGRIJK: Wanneer u uw telefoon koopt zijn
alle handsets al geregistreerd op uw basis, dus u
hoeft ze niet te registreren.
Handset registratie is alleen nodig wanneer u extra
handsets koopt of als een handset defect is.
U kunt tot vier handsets registreren op een
basisstation, elk nummer van een handset (1 tot 4)
wordt weergegeven op het display.
Opmerking: Elke handset kan slechts op één basis
worden geregistreerd.
U moet de Basis PIN invoeren voordat u handsets
kunt wissen of registreren. De standaard PIN is 0000.
13.2

Extra handsets registreren

(paging toets) aan de onderkant van
• Houd de
de basis eenheid tenminste 5 seconden ingedrukt.
> Er is geen indicator maar de basis blijft ongeveer
1 minuut in registratie modus.
• Druk op de handset op .
of
om GEAVANCEERDE
• Druk op
INSTELLING weer te geven en druk dan op
om te selecteren.
of
• Druk op
en druk dan op

om REGISTRATIE weer te geven
om te selecteren.

• Voer de basis PIN in en druk dan op
bevestigen.

om te
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Opmerking: Bij het resetten zullen al uw persoonlijke
instellingen, oproeplijst en nummer herhaal lijst
invoeren worden verwijderd en zal de telefoon terug
worden gezet naar zijn standaard instellingen. Uw
telefoonboek zal echter ongewijzigd blijven na een
reset.
• Druk vanuit het startscherm op .
of
om GEAVANCEERDE
• Druk op
INSTELLING weer te geven en druk dan o
om
te selecteren.
• Druk op
dan op

of
om RESET weer te geven en druk
om te selecteren.

• Druk nogmaals om te bevestigen.
> U hoort een bevestigingstoon en het toestel is
gereset naar zijn standaard instellingen.
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13.3 Het toestel resetten
Met deze functie kunt u de telefoon resetten naar
zijn standaard instellingen.
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14

GARANTIE EN SERVICE

De telefoon wordt geleverd met 24 maanden
garantie vanaf de aankoopdatum vermeld op uw
aankoopbon. Onder deze garantie vallen geen
storingen of defecten als gevolg van ongevallen,
verkeerd gebruik, normale slijtage, onachtzaamheid,
storingen in de telefoonlijn, blikseminslag, knoeien
met de apparatuur of pogingen om het toestel aan te
passen of te repareren die niet door goedgekeurde
servicepunten zijn uitgevoerd.
Bewaar uw aankoopbon; dat is uw garantiebewijs.
14.1

Tijdens de garantieperiode

• Koppel het basisstation los van de telefoonlijn en
de netvoeding.
• Doe alle onderdelen van uw telefoonsysteem in de
verpakking.
• Breng het toestel terug naar de winkel waar u het
hebt gekocht en neem uw aankoopbon mee.
• Vergeet ook de netvoedingsadapter niet.
14.2 Na de garantieperiode
Als het toestel niet meer onder de garantie valt,
kunt u contact met ons opnemen via www.aegtelephones.eu
Dit product werkt enkel met oplaadbare batterijen.
Als u niet-oplaadbare batterijen in de handset steekt
en de handset op het basisstation plaatst, wordt de
handset beschadigd en deze schade is NIET gedekt
door de garantie.
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TECHNISCHE INFORMATIE

DECT
Frequentiebereik 1.88 tot 1.9 GHz (bandbreedte
= 20 MHz)
Kanaalband1.728 MHZ
breedte
Bereik
Tot 300 meter buiten; tot 50
meter binnen
Gebruikstijden
Stand-by: 100 uur,
gesprekstijd: 10 uur
Laadtijd batterij: 15 uur
TemperatuurbBedrijf 0 °C tot 40 °C, Opslag
ereik
-20 °C tot 60 °C
Elektrische
Basis:
aansluiting
Ten Pao: S003GB0600050 &
S003GV0600050
Input :100-240Vac 50/60Hz;
Uitgang : 6Vdc/500mA.
Oplaad eenheid:
Ten Pao: S003GB0600015 &
S003GV0600015
Input : 100-240Vac 50/60Hz;
Ingang 6Vdc/150mA.
batterij (elke handset):
2 X 1.2V, AAA 300mAh NiMH
(oplaadbaar)
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CE-VERKLARING

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten
en andere relevante voorschriften van de R&TTErichtlijn 1999/5/EC.
U vindt de conformiteitsverklaring op: 		
www.aegtelephones.eu
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HET TOESTEL
AFVOEREN (MILIEU)

Aan het einde van de levensduur van het product
mag u dit product niet weggooien met het normale
huishoudafval, maar moet u het product naar een
inzamelingspunt voor de recycling van elektrische
en elektronische apparatuur brengen. Dat wordt
aangegeven met het symbool op het product, in
de gebruikershandleiding en/of op de verpakking.
Sommige productmaterialen kunnen worden
hergebruikt als u ze naar een inzamelingspunt
brengt. Door sommige onderdelen of grondstoffen
van gebruikte producten aan te bieden voor
hergebruik levert u een belangrijke bijdrage aan de
bescherming van het milieu. Neem contact op met
de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie
over de inzamelingspunten in uw regio.
De batterijen moeten worden verwijderd voordat
het toestel wordt weggegooid. Gooi de batterijen
op een milieuvriendelijke manier weg, volgens de
voorschriften van uw land.
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REINIGING EN ZORG

Reinig geen onderdelen van de telefoon met
benzeen, thinners of andere chemicaliën met
oplosmiddelen. Hierdoor kan permanente schade
ontstaan die niet onder de garantie valt.
Reinig het toestel wanneer nodig met een
vochtige doek.
Houd uw telefoon uit de buurt van hete, vochtige
omstandigheden of fel zonlicht en laat het niet
nat worden.
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