
5.  PRIVE TELEFOONBOEK
Uw telefoon kan maximaal 100 prive telefooninvoeren 
opslaan met namen en cijfers. Elke telefooninvoer kan 
een maximum van 24 cijfers bevatten voor het nummer 
en 12 tekens voor de naam. U kunt ook verschillende 
ringtonen voor uw telefoonboek invoeren gebruiken. 
Telefoonboek invoeren zijn alfabetisch gesorteerd op naam.

4.1.3. Bellen vanuit directe geheugentoetsen
In idle of of hook modus, Druk op M1, M2 of M3 om het 
opgeslagen nummer te bellen. 
Druk en houd 1/2/3 per ingedrukt om het directe 
geheugennummer te bellen. U moet het nummer met 
de verwante toets eerst opslaan. 
Zie deel 8.3. voor referentie.

4.1.2. Direct bellen
Druk op      om de lijn te nemen en het telefoon-
nummer in te voeren.

4.  UW TELEFOON GEBRUIKEN
4.1.  Bellen
4.1.1. Alvorens te bellen
Voer het telefoonnummer in en druk op      om de 
getallen te kiezen. Druk      om de invoer te wissen.

4.1.5. Oorstuk en Handsfree volume afstemmen
Er zijn 5 niveau’s (Volume 1 tot Volume 5) kiezen
van voor elk van oortelefoon en handsfree volume.
Tijdens een gesprek: 
Druk op     /   omvolume 1-5 te selecteren. De huidige 
instelling is weergegeven. Wanneer u het gesprek beëindigt, 
blijft de instelling staan op het laatst geselecteerde niveau. 
Het huidig volume wordt op het scherm weergegeven. 
Wanneer de oproep wordt beëindigd blijft de nieuwe ingestelde 
geluidssterkte van kracht voor de volgende oproepen.
Voor het geluidsniveau van de handset, als dit onvoldoende 
is, druk op    en de audio-boost wordt geactiveerd (+10dB). 
Om de audio-boost uit te schakelen, druk opnieuw op    .

1.3.  Pictogrammen en symbolen display
Het LCD display geeft u informative over de huidige 
status van de telefoon.

1. 
 In rusttoestand Druk om het hoofdmenu op te roepen.
 In submenu modus: Druk om de selectie te bevestigen.
 Tijdens een gesprek: Druk om Intercom/Telefoonboek/
 Nummerherhalinglijst/Bellijst op te roepen.
2.      *
 In de hoofdmenumodus: Druk om naar het 
 Oproepblokkeringsinstelmenu te gaan.
 In de belmodus: Druk om een inkomende oproep te 
 blokkeren* als Blokkeringsinst. op AAN is ingesteld.

3.
 In rusttoestand: Druk om de telefoonboek. 
 In menu modus: Druk om de menu items naar boven 
 te scrollen. 
 In Telefoonboek lijst/Nummerherhalinglijst /Bellijst: 
 Druk om de lijst naar boven te scrollen. 
 Tijdens een gesprek: Druk om het volume te verhogen. 
 In bellen: Druk om het beltoon volume te verhogen. 
4.
 In menu mode: Druk om de menu items naar beneden
 te scrollen. 
 In Telefoonboek lijst/Nummerherhalinglijst/Bellijst: 
 Druk om de lijst naar beneden te scrollen. 
 Tijdens een gesprek: Druk om het volume te verlagen. 
 In bellen: Druk om het beltoon volume te verlagen. 
5.
 Tijdens een gesprek: Druk om een gesprek te 
 beeindigen en terug te keren naar stilstand scherm. 
 In menu/bewerken modus: Druk om terug te keren 
 naar vorig scherm. 
 In menu/bewerken modus: Druk en ingedrukt houden 
 om terug te keren naar vorig scherm. 
 In de bewerkings- / voorkiesmodus: 
 Druk om een teken/cijfer te wissen.
 Tijdens het bellen: Druk om het belvolume uit te zetten.
6. M1, M2, M3
 In de niet-actieve modus/Tijdens een oproep: 
 Druk om het vooraf opgeslagen nummer dat in 
 Direct geheugen is bewaard te bellen.
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8.2.  Beltoon volume instellen
1.  Druk op      en     /     om Handset Inst. te selecteren.
2.  Druk op      en     /     om Bel Instel. te selecteren.
3.  Druk op      en     /     om Belvolume te selecteren.
4.  Druk op      en     /     om het gewenste beltoon 
 volume te selecteren (een total van 6 beltoon volume 
 niveau’s, inclusief Uit).
Opmerking: De betreffende beltoon volume wordt 
tijdens uw selectie afgespeeld. Wanneer Uit, 
is geselecteerd, verschijnt het     pictogram.
5.  Druk op       om te bevestigen.
8.3.  Snelkiezen instellen  
1.  Druk op     en    /   om Direct geheugen. te selecteren. 
2. Premere il pulsante en druk vervolgens op de geheugentoets 
 (M1, M2, M3, Toets 1, Toets 2 of Toets 3).
Voor M1, M2 of M3
1. Druk op     om naam in te voeren
2. Druk op     om nummer in te voeren
3. Druk op     om de melodielijst te doorlopen en druk 
 dan op     om de melodie te bevestigen.
4. Druk op     of    om VIP X of VIP √ te selecteren.
5. Druk op     om het in de normale contactlijst (VIP X) 
 of in de VIP-lijst (VIP √) op te slaan. 
Voor Toets 1, Toets 2 of Toets 3
1. Druk op     nummer in te voeren en druk dan op om 
 te bevestigen.

8.   TELEFOON INSTELLINGEN
8.1.  Beltoon instellen voor interne/
  externe oproepen
1.  Druk op       en     /     om Handset Inst. te selecteren.
2.  Druk op      en     /     om Bel Instel. te selecteren. 
3.  Druk op      en     /     om Intern. Bel. of 
 Extern. Bel. te selecteren. 
4.  Druk op      en     /     om de gewenste beltoon 
 melodie te selecteren uit de melodielijst.
 Opmerking: De betreffende beltoon wordt tijdens 
 het bladeren door de melodielijst afgespeeld.
5.  Druk op      om te bevestigen.

6.  WEERGAVE BELLER (NETWERKAFHANKELIJK*)
Deze functie is beschikbaar als u zich heeft aangemeld bij 
de Beller lijn Identificatie service met Belgacom. Uw telefoon 
kan maximal 50 ontvangen oproepen opslaan met datum/tijd 
informatie in de bellijst. Het nummer wordt op de LCD 
weergegeven als de telefoon ringt. Als het nummer van de 
beller is uitgeschakeld voor het versturen van beller 
informatie, wordt “Verborgen” weergegeven.
Als het nummer van de beller niet wordt gegeven, wordt 
“Buitenbereik” weergegeven.
In stand-by, als er 3 onbeantwoorde oproepen zijn 
ontvangen, wordt er  “3 NW Gespr” weergegeven.

Opmerking: Voor de versie Duo of Trio, het enige u hoeft 
te doen is het configureren van één handset, de andere 
worden vervolgens automatisch hetzelfde ingesteld.
De taal wijzigen (Handset)
1. Druk op     op de handset in de niet-actieve modus.
2. Druk op     of    om "Handset Inst" (1) te selecteren 
 en druk dan op     .
(1)

3.  Druk op     of    om het menu "Taal"(2) te openen 
 en druk dan op     .
(2)

4.  Druk op     of    om naar de gewenste taal te gaan 
 en druk dan op     .

EN
HS Settngs

NL
Handset Inst

FR
Régl. Comb.

ES
Conf Telef.

DE
Mt-Einstel.

PT
Config. Term

IT
Imposta Port

EN
Language

NL
Taal

FR
Langue

ES
Idioma

DE
Sprache

PT
Idioma

IT
Lingua

5.1.  Een nieuwe telefoon invoer toevoegen
In idle:
1.  Druk op     om het telefoonboek op te roepen. OF 
 Druk op      en     /    het Tel.Boek hoofdmenu 
 item te selecteren en druk dan op      om het 
 telefoonboek op te roepen.
2.  Druk op      om Toevoegen. 
3.  Druk op      om de naam in te voeren. 
4.  Druk op      om het nummer in te voeren.
5.  Druk op      en     /    om de gewenste ringtoon voor 
 uw telefoonboek invoer te selecteren.
6. Premere il pulsante      om de melodie te bevestigen.
7. Premere il pulsante     o     om VIP X of VIP √ te 
 selecteren.
8. Premere il pulsante     om het in de normale 
 contactlijst (VIP X) of in de VIP-lijst (VIP √) op te slaan.
Opmerking: ! verschijnt aan het einde van de naam van de VIP-invoer.
5.2.  Bellen vanuit het telefoonboek
In idle: 
1.  Druk op     voor toegang tot het telefoonboek. OF 
 Premere il pulsante      en     /    om hetRubrica 
 hoofdmenu-item te selecteren en druk dan op      om 
 toegang tot de telefoonboek te krijgen.
2.  Druk op     om de geselecteerde contactpersoon te 
 bellen. De telefoonboek word in de basiseenheid 
 opgeslagen die met duo of trio handsets wordt gedeeld.

6.1.  De bellijst doornemen
Alle ontvangen oproepen worden opgeslagen in de bellijst 
met de laatste oproep boven aan de lijst. Wanneer de bellijst 
vol is, wordt de oudste oproep vervangen door een nieuwe. 
De onbeantwoorde oproep die niet is gelezen wordt 
gemarkeerd met een    .
1. Druk en houd    . OF druk op     en    /   om Bellijst te 
 selecteren, druk op     .
2. Druk op     /    om de gewenste invoer te selecteren.

6.2.  Bellen vanaf de Oproeplijst
In idle:
1. Druk en houd    . OF druk op     en    /   om Bellijst te 
 selecteren, druk op     .
2.  Premere il pulsante     m de geselecteerde 
 contactpersoon te bellen.
7.  HET LAATSTE NUMMER OPNIEUW BELLEN
U kunt maximal 10 van de laatste nummers bellen.
1. In rusttoestand, druk en houd     om de herhaallijst 
 op te roepen.
2. Druk op    /    om de herhaallijst op te roepen.
3. Druk op      om het geselecteerde herhaalnummer 
    te bellen.

7.  
 Druk om     in te voeren.
 In de niet-actieve modus: Houd ingedrukt om toegang 
 tot de oproeplijst te krijgen.
 In de voorkiesmodus / tijdens een oproep: Houd 
 ingedrukt om een pauze in te lassen.
8.
 Druk om     in te voeren.
 In de niet-actieve modus: houd ingedrukt om toegang 
 tot de herhaallijst te krijgen. 
9. ALPHANUMERIEK TOETSENBORD
 0 toets in voorkies/nummer bewerken modus: Druk en 
 ingedrukt houden om een pauze in te flash. 1, 2, 3 toets 
 in idle/off hook modus: Druk en ingedrukt houden om 
 het opgeslagen directe geheugennummer te bellen. 
 0 toets tijdens een oproep Houd ingedrukt om een 
 conferentiegesprek te starten (in intercommodus).
10.
 In stilstand/voorkies modus: Druk om een oproep te maken. 
 In nummerherhalinglijst/Bellijst/Telefoonboek invoer: 
 Druk om een oproep te maken met de geselecteerde 
 invoer in de lijst. 
 Tijdens overgaan: Druk om een oproep te beantwoorden. 
 Tijdens een oproep: Druk om naar luidsprekermodus 
 te schakelen.
11. HANDSET LED 
 Tijdens opladen: Continu aan
 In belmodus / Pagingmodus: Knippert snel. Wanneer 
 nieuwe voicemail: Knippert langzaam.
12. AUDIO-BOOST
 Tijdens een oproep: Druk om audio-boost in/uit te 
 schakelen (niet actief in speakerphonemodus)

1.2.  Basisstation overzicht

1. 
 Druk op     op het basisstation om uw handset op te 
 sporen. Het gaat nu voor circa 60 seconden over. 
 Druk op en houd     het basisstation voor circa 5 
 seconden ingedrukt, het basisstation staat nu in de 
 registratiemodus en staat handset registratie toe.

Compatibiliteit met gehoorapparaten:
- Special functie die achtergrondruis en storing helpt 
elimineren wanneer deze telefoon met een 
gehoorapparaat wordt gebruikt.

Als u een breedbandservice hebt, een microfilter
(niet inbegrepen) is vereist.

3.   UW TELEFOON INSTALLEREN
3.1.  Basisstation aansluiten
1.  Steek een uiteind van het telefoonsnoer in de 
 telefooningang van de basis onderkant.
2.  Steek het kleine uiteind van de power adapter in de 
 ingang van de basis onderkant.
3.  Steek het grote uiteinde van de voedingsadapter in 
 een muur stopcontact.
4. Steek het andere uiteinde van het telefoon lijnsnoer 
 in de telefoon ingang of micro-filter.
5. Gebruik altijd de kabels die in de doos zitten.

3.2.  Installeren en opladen van batterijen
1.  Schuif omlaag om het batterijklepje te openen.
2.  Plaats de 2 meegeleverde AAA batterijen zoals 
 aangegeven Let vooral op de richting van de polen.
3.  Schuif het batterijvakje terug.
4.  Zet de handset in de basis en laad 8 uur op voordat 
 de handset voor de eerste keer wordt gebruikt. De 
 handset geeft een biep wanneer het goed is geplaatst 
 op de basis of lader.
Opmerking:
1.  Gebruik alleen oplaadbare batterijen met precies dezelfde
 specificaties als die bij het product zijn meegeleverd.
2.  Als de handset lange tijd niet wordt gebruikt, verbreekt u de 
 verbinding en verwijder de batterijen om mogelijke lekkage 
 te voorkomen.

2.  VOORZORGSMAATREGELEN
Net als bij andere radiocommunicaties, hangt de kwaliteit 
van het signaal af van de lokatie en omgeving van de 
basis en handset.
Uw XL785 moet uit de buurt van exescieve hittebronnen 
worden gehouden (radiatoren, direct zonlicht, enz.) en 
beschermd worden tegen vibraties en stof. Laat uw 
telefoon nooit in contact komen met water of andere 
vloeistoffen of met spuitbussen.
Om het risico van storing te reduceren en de ontvangst 
te optimaliseren,moet er vooral op worden gelet dat de 
basis niet in de onmiddelijke nabijheid wordt gezet van 
ramen, grote metalen objekten, beton, televisies, 
muziekcentrums, halogene lampen of verwarmingsap-
paraten, fluorescentverlichting, alarmtoestellen tegen 
diefstal, microwave ovens, computers, enz.
Voor het schoonmaken van uw set moet u een anti-statische 
doek gebruiken die een beetje bevochtigd is met water.

3.3.  De oplader aansluiten(s) 
 (voor Duo / Trio-modellen)
Sluit de stroomadapter aan op een 230Vac, 50Hz stopcontact.
Wanneer de basiseenheid voor de eerste keer op de 
netvoeding wordt aangesloten, verschijnt de 
welkomstmodus (land) op het scherm.

e.g. 
01-01-2021

e.g. 00:00

4.1.4. Bellen vanuit de bellijst
Druk en houd     voor toegang tot de bellijst en druk op
    /    om de gewenste bellijst invoer te selecteren. 
Druk op    om naar de geselecteerde bellijst invoer te bellen.

9.   REGISTRATIE
Uw handset en basisstation zijn pregeregistreerd. 
Maximaal vier handsets kunnen worden geregistreerd 
op een enkel basisstation.
Als voor wat voor reden dan ook, de handset niet op het 
basisstation is geregistreerd, knippert (     zelfs wanneer 
de handset in de buurt van het basisstation is).
1.  Druk en houd     op het basisstation vijf seconden 
 ingedrukt, het basisstation is nu in de registratie 
 modus ingevoerd.
2.  Druk op      en    /    om Registratie te selecteren.

Aan geeft aan dat de Oproepblokkeringsinstelling op 
AAN is ingesteld of de Anoniem blokkeringsinstelling 
op AAN is ingesteld.
Continu aan wanneer de handset binnen het bereik 
van de basis is.
Flash wanneer buiten bereik van de basis of als het 
niet met de basis geregistreerd is.
Geeft aan dat een gesprek bezig is.
Flash wanneer er een inkomende interne oproep is.
Geeft aan dat handsfree wordt gebruikt.
Continu aan wanneer een alarm is ingesteld.
Flash wanneer de ingestelde alarmtijd nog niet is bereik.
Geeft nieuw ontvangen Voicebericht op de Phonemail aan.
Geeft aan dat de beltoon is uitgeschakeld.
Geeft aan dat de batterij geheel is opgeladen.
Gehele pictogram knippert wanneer de batterij voor 
de eerste keer oplaadt.
Interne blok pictogram knippert wanneer de batterij 
het eindstadium van opladen heeft Bereikt.
Knippert wanneer een laag batterij voedingsniveau is bereikt.
Aan betekent dat er zich een nieuwe oproep in het 
oproeplogboek bevindt die nog niet gelezen werd en * 
wordt aan het einde van het oproepnummer of naam 
weergegeven. Na het lezen verdwijnt *.
Knippert wanneer de oproeplijst open is.
Aan geeft aan dat audio-boost aan is (luidspreker van 
de handset zal luider zijn).
Knippert wanneer telefoonboek open is.
Knippert wanneer herhaallijst open is.
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10.  GEAVANCEERDE OPROEPBLOKKERING 
Deze telefoon is ingebouwd met een slimmeoproep-blokkering*. 
Deze functie zal u helpen om hinderlijke gesprekken te 
vermijden en slechts enkele nummers toe te staan. De 
standaardinstelling van de slimme-oproepblokkering in 
dit toestel is UIT, maar u kunt deze inschakelen via uw 
telefooninstellingen, zoals uitgelegd in de volgende paragrafen.
**Voor deze functie is een abonnement op de nummeridenti-
ficatieservice van uw telefoonaanbieder vereist.

OVERZICHT OPROEPBLOKKERING

Verklaring

Oproepblokkeerfunctie (Blokkeer alle oproepen 
met nummers) is uitgeschakeld. Dit is de 
standaardmodus.

De oproepblokkering is ingeschakeld. Nummers 
die op de zwarte lijst staan, worden niet 
doorgegeven en de telefoon gaat niet over.
Nummers kunnen aan de lijst worden 
toegevoegd terwijl de telefoon overgaat 
en/of na een gesprek (om in te schakelen, zie 
deel 10.1).

In deze automatische modus wordt elk nummer 
dat niet in uw telefoonboek is geregistreerd, 
automatisch geblokkeerd. Uw telefoon zal dus 
niet overgaan. Alle gesprekken van 
geregistreerde contactpersonen in uw 
telefoonboek zullen normaal verlopen.
Wanneer deze modus wordt gekozen, wordt 
PB Toestaan op het lcd-display weergegeven 
in de inactieve modus, tenzij u ongelezen 
berichten/gemiste oproepen hebt (om in te 
schakelen, zie deel 10.2.2).

In deze tweede automatische modus zullen 
alleen gesprekken van contactpersonen die in 
uw telefoonboek als VIP zijn geregistreerd
doorgaan. Uw telefoon zal normaal overgaan. 
Andere nummers vullen de telefoon niet laten 
overgaan. Wanneer deze modus wordt gekozen,
wordt VIP OK op het lcd-display weergegeven 
in de inactieve modus, tenzij u ongelezen 
berichten/gemiste oproepen hebt (om in te
schakelen, zie deel 10.2.1).

Met deze extra functie kunt u gesprekken 
blokkeren die geen nummer hebben (bijv. 
privégesprekken, internationale gesprekken, 
enz.). Deze optie kan worden ingeschakeld 
naast een van de vorige vier (om in te 
schakelen, zie deel 10.3).

Instelling

UIT

AAN

CONTACTEN

VIPS

ANONIEM

10.1.1. HANDMATIGE modus inschakelen
Menu Oproep Blok Blok. Inst. Uit

Ann*
VIP OK 

Contacten OK

10.2.   AUTOMATISCHE OPROEPBLOKKERINGS-MODUS 
10.2.1.  Alleen VIP 
In de restrictieve automatische modus zullen alleen gesprekken 
van contactpersonen die in uw telefoonboek als VIP zijn 
geregistreerd doorgaan. Uw telefoon zal normaal overgaan.

Menu Oproep Blok Blok. Inst. Uit
Ann

VIP OK*
Contacten OK

Menu Oproep Blok Blok. Inst. Uit
Ein

VIP OK*
Contacten OK

10.2.2.  Alleen contacten 
In de brede automatische modus zullen alleen gesprekken 
van contactpersonen in uw telefoonboek (normaal en VIP) 
doorgaan. Uw telefoon zal normaal overgaan.

10.3.  Anonieme nummers blokkeren 
Met deze functie kunt u nummers blokkeren die geen nummer 
op uw telefoon weergeven. Het kan onafhankelijk van de 
vorige oproepblokkeerfuncties worden in- of uitgeschakeld.

Menu Oproep Blok B-Anoniem Privé*
Alle
Uit

10.1.  Handmatige oproepblokkering
Handmatige oproepblokkering is de eenvoudigste optie om 
te beginnen. Wanneer u AAN kiest in de instellingen van de 
oproepblokkering, worden alle nummers die in uw zwarte 
lijst zijn geregistreerd, geblokkeerd. U kunt op elk gewenst 
moment nummers toevoegen/verwijderen van die lijst.
Hoe kunt u een inkomend gesprek blokkeren
Wanneer de telefoon overgaat en voor het aannemen van 
de telefoon, drukt u op deknop     . Dit zal het gesprek 
beëindigen en u de mogelijkheid bieden om het nummer
met één klik te registreren op de zwarte lijst.
Om de registratie van dit nummer in de zwarte lijst te 
bevestigen, drukt u vervolgens op      .    
BELANGRIJK: als u niet bevestigt, wordt het nummer 
niet toegevoegd aan de zwarte lijst en gaat de volgende 
oproep normaal door. Druk op <     >, druk op <    > of <    >, om 

Oproep Blok te selecteren. 
Druk op <     >, druk op <    > of <    >, om 
Blok. Inst. te selecteren. 
Druk op <     >, druk op <    > of <    >, om 
VIP OK te selecteren (automatische modus).

10.1.4.   Nummers op de zwarte lijst verwijderen
10.1.4.1. Verwijder een nummer van de zwarte lijst
In de ruststand, 
1.  Herhaal stap 1 en 2 in het gedeelte 10.1.2. 
2.  Druk op <    > druk op <   > of <   >, om Wissen te 
 selecteren, druk op <   > of <   >, om het te verwijderen 
 nummer te kiezen, druk op <      >. Beves.? wordt 
 getoond en kies daarna <      > te bevestigen.

10.1.3. Nummers op de zwarte lijst bewerken
In de ruststand, 
1. Herhaal stap 1 en 2 in het gedeelte 10.1.2.
2.  Druk op <     > druk op <    > of <    >, om 
 Bewerken te selecteren. 
 Druk op <     > of <    >, om het te bewerken nummer 
 te selecteren, druk op <     > om te bewerken en druk 
 vervolgens op <     > om op te slaan.

10.3.1.  Blokkeer privégesprekken
Deze modus blokkeert inkomende gesprekken die met 
opzet hun nummers privé van u hebben gehouden.
In de ruststand,
1. Druk op <    >, Blok. Inst. wordt weergegeven, of  
 Druk op <     >, druk op <    > of <    > Oproep Blok te 
 selecteren, druk op<     >, om Blok. Inst. weer te geven.
2.  Druk op <    > of <    >, om B-Anoniem te selecteren. 
3.  Druk op <     >, druk op <    > of <    > om Privé te 
 selecteren, kies daarna <     > om te bevestigen.
4.     zal worden weergegeven op de onderkant van 
 het lcd-display.
10.3.2.  Blokkeer alle anonieme oproepen 
Deze modus blokkeert alle inkomende anonieme 
oproepen, met inbegrip van privégesprekken, 
nternationale gesprekken, betaaltelefoon en andere 
gesprekken van buitenaf.
In de ruststand:
1.  Herhaal stap 1 en 2 in het gedeelte 10.3.1. 
2.  Druk op <     >, druk op <     > of <    >, om Alles 
 te selecteren, kies daarna <     > om te bevestigen.
3.     zal worden weergegeven op de onderkant van 
 het lcd-display.
10.3.3.  Blokkeer anonieme oproepen UIT
In de ruststand, 
1.  Herhaal stap 1 en 2 in het gedeelte 10.3.1. 
2.  Druk op <     >, druk op <    > of <    > om Uit te 
 selecteren, kies daarna <     > om te bevestigen.
3.     zal alleen van het lcd-display verdwijnen als de 
 normale oproepblokkering (zie 10.1 en 10.2) ook 
 Uit staan. 

12.  PROBLEMEN OPLOSSEN
Als u problemen heeft met uw telefoon, probeer dan 
eerst de suggesties in de onderstaande lijst.
Als algemene regel geldt, als een probleem voorkomt, 
verwijder dan de batterijen uit alle handsets voor circa 
1 minuut, ontkoppel dan en sluit opnieuw de netvoeding 
an op de basis en installeer weer de handset batterijen.

    Probleem

Geen beltoon 
tijdens het drukken 
op de      toets.

"Buitenbereik" is 
weergegeven.

Uw correspondent
hoort U niet.

Geen display.

        Oorzaak

a. De telefoon
 snoer van het
 basisstation is
 niet ingestoken.
b. De oplader is
 niet correct
 aangesloten op
 het basisstation.
c. Een andere
 handset gebruikt   
 reeds de lijn.

a. Basisstation
 buiten bereik.
b. Basisstation niet
 verbonden met
 contact.

De microfoon staat
uit.

Lege batterij

      Oplossingen

a. Controleer de   
 aansluitingen.Haal  
 de stekker uit het   
 stopcontact en   
 plaats het terug.   
 Controleer of het
 netsnoer van de   
 telefoon in het   
 basisstation en het
 contact van de   
 telefoon is
 gestoken.
b. Controleer de   
 stekker van het   
 basisstation en de   
 220V stekker   
 (verwijder en   
 terug insteken).
c. Utilizzare il    
 cordone originale   
 di connessione.

a. Nader het    
 basisstation.
b. Sluit basisstation   
 aan op contact.

De microfoon terug 
inschakelen.

Batterij opladen.

10.1.4.2.  Verwijder alle nummers van de zwarte lijst
In de ruststand, 
1.  Herhaal stap 1 en 2 in het gedeelte 10.1.2.
2. Druk op <     > druk op <    > of <    >, om 
 Alles Wisen te selecteren, druk op <      >, Beves.?
 wordt getoond en kies daarna <      > om te bevestigen.

11.  TECHNICAL DETAILS
Vrij veldbereik

Bereik binnenshuis

Handset Batterij levensduur
(gemiddelde waarden)

Aantal handsets

Intercom modus

Drieweg-conferen-
tiegesprek
(1 buiten correspondent + 
2 interne correspondenten)

Elektrische verbinding/
Basis hoofdadapter

Telefoon verbinding

Batterijen

Temperatura operativa

Tot 300 meter*

Tot 50 meter*

10 gesprekstijd**
100 uur stand-by**

Maximaal 4

Ja

Ja

Basis hoofdadapter:
Model nr.: AT-337E-060045 / 
1-CHEUA451-081
Invoer: 100-240 V / 50-60 Hz / 0.15 A
Uitvoer: 6 V DC / 450 mA, 2.7W

Gebruik uitsluitend de bij deze
telefoon meegeleverde adapter
Enkele fase AC, met uitzondering
van IT installaties overeenkomstig
de norm EN62368-1.
Let op: Het elektrische net wordt 
overeenkomstig de norm als
gevaarlijk geklassificeerd.

Di t apparaat i s bes temd voor een 
verbinding met TNV3 klasse (telecommuni 
cat ions network voltage) analoge 
Belgacom telefoonlijn, zoals bepaald 
door de EN62368-1.

AAA – 1.2 V – 300 mA (NiMH oplaadbare)
Gebruik uitsluitend de bij deze telefoon 
meegeleverde batterijen.
Bij gebruik van andere batterijtypes 
bestaat explosiegevaar. Als gebruikte 
batterijen worden verwijderd moeten 
milieuvoorschriften worden opgevolgd.

Van 5°C tot 40°C
* Waarden kunnen afwijken per omgeving.
** Hangt af van eerste keer batterij opladen.

10.1.2. Nummers toevoegen aan de zwarte lijst
In de ruststand, 
1.  Druk op <     >, Blok. Inst. wordt weergegeven, of
 Druk op <     >, druk op <    > of <    > om Oproep 
 Blok te selecteren, druk op <      > um Blok. Inst. 
 weer te geven. 
2.  Druk op <     > of <    > om Blok.Lijst te selecteren.
3.  Druk op <     >, druk op <    > of <    > om 
 Toevoegen te selecteren, Geben Sie die zu 
 sperrende Rufnummer ein, voer het te blokkeren 
 nummer in en druk op <     > om op te slaan.
OPMERKING: 2 andere manieren om inkomende en 
uitgaande telefoonnummers toe te voegen aan de 
blokkeerlijst: 
1.  Van inkomende telefoonnummers
-  Druk op <     >, druk op <    > of <    > om 
 Bellijst te selecteren, of houd ingedrukt <    >.
-  Druk op <     >, druk op <    > of <    > om 
 het nummer in de oproeplijst te selecteren.
-  Druk op <     >, druk op <    > of <    > om 
 Toev. Blijst te selecteren.
-  Druk op <     > om het geselecteerde nummer te 
 tonen, druk op <     >, om op te slaan in de 
 blokkeerlijst.
2.  Van uitgaande telefoonnummers
-  Houd ingedrukt <    >, druk op <    > of <    >, 
 om de opnieuw-bellenlijst te selecteren.
-  Druk op <     >, druk op <    > of <    >, om 
 Toev. Blijst te selecteren.
-  Druk op <     >, om het geselecteerde nummer te tonen, 
 druk op <     >, om op te slaan in de blokkeerlijst.

Druk op <     >, druk op <    > of <    > om 
Oproep Blok te selecteren. 
Druk op <     >, druk op <    > of <    > om 
B-Anoniem te selecteren. 
Druk op <     >, druk op <    > of <    > en kies een 
van de opties.

Druk op <     >, druk op <    > of <    > om 
Oproep Blok te selecteren.
Druk op <     >, druk op <    > of <    > om 
Blok. Inst. te selecteren.
Druk op <     >, druk op <    > of <    > om Aan te 
selecteren.
Druk in ruststand op     om direct naar Blok. Inst. 
te gaan. OF
Nadat u deze optie hebt ingeschakeld, wordt het 
blokkeericoontje     op het lcd-display weergegeven.      Druk op <     >, druk op <    > of <    >, om 

Oproep Blok te selecteren. 
Druk op <     >, druk op <    > of <    >, om 
Blok. Inst. te selecteren. 
Druk op <     >, druk op <    > of <    >, om 
Contacten OK te selecteren (automatische modus).

3.  Druk op      u moet nu de 4-cijferig systeem PIN 
 nvoeren (standaard PIN is 0000).
4.  Voer de 4-cijferig systeem PIN in.
5.  Druk op      om te bevestigen.
Wanneer de registratie van de handset succesvol is, u hoort 
een bevestigingstoon en het zal    stoppen met knipperen. 
Wanneer de handset registratie niet is gelukt, zal  
nog steeds knippperen.

13.  VEILIGHEID
Gebruik uw telefoon niet om een gaslek te melden of ander 
potentieel explosie gevaar. Probeer niet het apparaat of de 
accu te openen om risico's van elektrische schok te vermijden. 
Probeer niet de batterijen te openen, aangezien deze gevaarlijke 
chemische substanties bevatten. Uw telefoon moet in een droge 
plaats gezet worden, uit de buurt van hete, vochtige plaatsen 
en weg van direct zonlicht. Om radiosignaal storing te vermijden, 
zet de telefoon minstens 1 meter uit de buurt van andere 
elektrische apparaten of andere telefoons.

14.  MILIEU
 Dit symbool betekent dat uw niet-operatieve 
 elektronisch apparatuur gescheiden moet worden 
 verzameld en niet samen met het huishoudelijk afval. 
De Europese unie heeft een speciale verzamel- en recycling 
systeem voor welke producenten verantwoordelijk zijn.
Help ons het milieu te beschermen waarin we leven!

15.  KONFORMITEIT
Hierbij verklaar ik, ATLINKS EUROPE , dat het type 
radioapparatuur DECT conform is met Richtlijn 2014/53/EU. 
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan 
worden geraadpleegd op het volgende internetadres: 
www.alcatel-home.com
10mW, gemiddeld vermogen per kanaal
Maximale uitgangsvermogen (NTP) : 24dBm
Frequentiebereik : 1880 - 1900MHz


