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euroset 2010

De Origineel Duitse Siemens gebruiksaanwijzing is de bron waaruit ADELTRONIK bvba
deze vertaling verzorgt heeft, het duits origineel is de enige juiste. Deze Nederlandstalige
versie heeft slechts de bedoeling u het lezen aangenamer en eenvoudiger te maken.

Naamtoetsen

Toetsen
Nummerherhaaltoets
Ruggespraaktoets
Speciale functie

shift toets
programmeermodus
"microfoon uit" toets

Europese goedkeuring
De euroset 2010 is in de Europese gemeenschap toegelaten en functioneert op alle communicatiesystemen volgens de gebruiksaanwijzing.
Tip :
Dit toestel is europees goedgekeurd als enkelvoudig eindstation op
het normale telefoonnet. Beslissing 1999/303/eg van de kommissie.
Op grond van de tussen verscheidene landen bestaande verschillen
geeft deze toelating op zich geen zekerheid voor een nuttig gebruik
op iedere telefooncontactdoos. Indien onverhoopt bij gebruik problemen optreden zult u zich eerst tot uw vakhandelaar of servicecentra
wenden.
ADELTRONIK ©
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In gebruikname
Veiligheidsinstructies
Gebruik voor uw eigen veiligheid het toestel niet in vochtige ruimten
(badkamer, douche). Het toestel is niet spatwaterdicht.
Behandel het toestel na afloop overeenkomstig de wettige richtlijnen
voor afvalverwerking. Bij overdracht van het toestel aan derden altijd
de gebruiksaanwijzing meegeven.
. Plaatsen van het toestel
• Stel het toestel niet bloot aan directe zonnestraling of andere warmtebronnen.
• Bedrijfstemperatuur van +5°C tot +55°C
• Houd tussen het toestel en zendapparaten, zoals draadloze
telefoons, personenzoekinstallaties of tv's een afstand van minimaal 1
meter. Het telefoonverkeer kan anders gestoord worden.
• Plaats het toestel niet in stoffige ruimten, omdat dit de levensduur
nadelig kan beïnvloeden.
• Reinig het toestel uitsluitend met een licht vochtige of antistatische
doek. Gebruik nooit een droge doek (statische elektriciteit) of agressieve reinigingsmiddelen!
• Op meubellak en politoer kunnen onderdelen van het toestel ( bvb
de voetjes) sporen achterlaten.

Toestel aansluiten (zie tekening)
Hoornkabel verbinden en telefoonkabel in wandcontactdoos plaatsen.
Het toestel is gereed voor gebruik.

Kabelkanaal
Te gebruiken bij gebruik
- op de tafel
- aan de wand
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Algemene richtlijn voor het opslaan van
telefooninstellingen
Verscheidene instellingen van de telefoon moeten met de programmeertoets
afgesloten worden, zodat ze actief worden.
Om de instellingen (bvb na een verkeerde ingave) zonder opslaan te
onderbreken, legt u de hoorn af in plaats van
te drukken. De oorspronkelijke programmering blijft dan behouden.

Oproepnummers programmeren.
Snelkies nummers programmeren
U kunt op de 2 niveaus van de naamtoetsen tot 20 snelkiesnummers
programmeren.
Hoorn afnemen, dan programmeertoets drukken
(voor het 2de niveau extra
drukken)
Naamtoets drukken waarop het snelkiesnummer
moet geprogrammeerd worden
Het snelkiesnummer vormen (max. 32 cijfers)
Programmeertoets drukken en hoorn afleggen
Tijdens de nummeringave kunt u door drukken van
3 seconden invoeren (uitgezonderd de 1ste positie)

pauzes van

Aanbeveling: functietoetsen kunt u ook onder een naamtoets programmeren

Opslaan met notitieboek functie
U kunt tijdens een gesprek het gekozen nummer of een aan u gedicteerd nummer onder een naamtoets programmeren (noteren). Voorwaarde hiervoor is dat u minsten 1 naamtoets vrij houd die u dan
voor notitie gebruikt.
Opslaan van de gekozen oproepnummer
Programmeertoets en dan de naamtoets drukken
waaronder u het nummer wilt opslaan
Nummerherhaaltoets drukken om de gekozen
oproepnummer te noteren
of
opslaan van een gedicteerd oproepnummer:
Het oproepnummer ingeven die u tijdens een
gesprek wordt gedicteerd.
Programmeertoets drukken om de oproepnummer
te bevestigen.
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Directnummer programmeren
Is er een directnummer geprogrammeerd dan wordt na drukken van
eender welke toets ( uitgezonderd
en
) dit nummer direct
gekozen - bvb. Zinvol als "noodnummer" voor uw kind tijdens uw
afwezigheid. De keuze van een ander oproepnummer is pas terug
mogelijk als het directnummer verwijderd wordt.
Aankomende oproepen kunnen ook bij geprogrammeerde directnummer opgenomen worden.
Hoorn afnemen en functie inleiden
Directnummer ingeven (max. 32 cijfers)

Directnummer verwijderen
Pas na het verwijderen van het directnummer is kiezen van een ander
oproepnummer mogelijk.
Direct nummer verwijderen
Programmeertoets drukken en hoorn afleggen

Oproepnummers kiezen
Oproepnummer vormen
Hoorn afnemen
Nummer vormen
met

laten zich bij keuze van het 2de niveau pauzes van 3 seconden invoegen

Met de naamtoetsen kiezen
Hoorn afnemen
Eventueel
schifttoets drukken voor 2de niveau
naamtoetsen

Naamtoets drukken

Nummerherhaling
Het laatstgekozen telefoonnummer wordt automatisch opgeslagen
Hoorn afnemen, nummerherhaaltoets drukken

Directnummer kiezen
VEREISTE: een direct nummer werd voordien geprogrammeerd
Hoorn afnemen dan eender welke toets drukken
(uitgezonderd
en
).
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Horen en gehoord worden
Belvolume instellen
Het volume van de bel is in 3 stappen instelbaar ( standaard fabrieksinstelling: 3)
Instellen in ruststand van de telefoon
Hoorn afnemen, dan functie inleiden.
Eén der toetsen 1…3 drukken:
1 laagste volume
3 hoogste volume
Programmeertoets indrukken, hoorn afleggen.
Instellen als de telefoon belt:
Voor het afnemen van de hoorn toets
drukken. Met iedere toetsdruk verandert het belvolume. De laatste waarde wordt opgeslagen.

Frequentie van de beltoon instellen
De frequentie (snelheid) van de beltoon is in 3 stappen instelbaar
(standaard fabrieksinstelling: 3)
Hoorn afnemen, dan functie inleiden.
Eén der toetsen 1…3 drukken:
1 laagste frequentie 3 hoogste frequentie
Programmeer toets drukken, dan hoorn afleggen.
Instellen als de telefoon belt:
Voor het afnemen van de hoorn toets
drukken. Met iedere
toetsdruk verandert zich de frequentie. De laatste waarde wordt opgeslagen.

Microfoon uitschakelen (mute)
U kunt tijdens een gesprek hoorn en microfoon uitschakelen. U en uw
gesprekspartner horen zich niet meer. De verbinding blijft bestaan;
een wachtmelodie maakt dit kenbaar.
Tijdens een gesprek de mute toets drukken
Hoorn en microfoon terug inschakelen:
De mute toets nogmaals drukken.

Hoorn volume instellen.
Het hoornvolume is in 2 stappen instelbaar ( standaard fabrieksinstelling: 1)
Hoorn afnemen, functie inleiden
1= zacht
2= luid
Programmeertoets indrukken, dan hoorn afleggen
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Toetsklik aan/uit schakelen
Ter controle is er bij iedere toetsdruk een "kliktoon" hoorbaar. U kunt
deze kliktoon uit of aanschakelen:
Hoorn afnemen, de functie inleiden
0 kliktoon uitgeschakeld
1 kliktoon aangeschakeld
Programmeertoets drukken, dan hoorn afleggen.

Telefoon blokkeren / deblokkeren
Bij geblokkeerde telefoon kunnen geen nummers gekozen worden,
aankomende oproepen kunnen wel beantwoord worden.
Hoorn afnemen, dan functie inleiden
1 = blokkeren
0 = deblokkeren
Programmeertoets drukken, dan de hoorn afleggen.
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Gebruik achter telefooncentrales
Netlijncodes ingeven/verwijderen
Als u uw toestel in combinatie met een telefooncentrale wilt gebruiken,
moet u meestal eerst een toegangscode (netlijncode) programmeren
om toegang te krijgen tot het openbare telefoonnet. Meer dan 2 cijferige netlijncodes zijn niet mogelijk. Bij het programmeren van de netlijncodes wordt automatisch een kiespauze van 3 seconden vastgelegd.
Hoorn afnemen, dan functie inleiden
(a) Verwijderen netlijncode
Programmeertoets drukken en hoorn afleggen
(b) Invoeren netlijncode
1 of maximaal 2 cijferige netlijncode drukken
Als u een 2de netlijncode wilt programmeren:
Nummerherhaaltoets drukken en volgende netlijncode invoeren
Programmeertoets indrukken, dan hoorn afleggen.

Kiesmethode instellen
Hoorn afnemen, dan functie inleiden
1 = toonkiezen
2 = impuls kiezen zonder flash functie
Programmeertoets indrukken, dan hoorn afleggen

Kiesmethode tijdens een verbinding omschakelen
Staat uw telefoon op impulskiezen en u wenst functies te gebruiken
die toonkiezen vereisen (bvb telebankieren) dan kunt u tijdens de verbinding de kiesmethode omschakelen.
Bij bestaande verbinding: stertoets drukken
de kiesmethode is omgeschakeld
Cijfers voor gebruik van de betreffende toepassing
invoeren.
Door het opleggen van de hoorn wordt de oorspronkelijke kiesmethode terug ingesteld.

Ruggespraaktoets (gebruik achter private telefooncentrales)
Tijdens een netlijn gesprek kunt u ruggespraak houden of een
gesprek doorverbinden. Druk daarvoor op de ruggespraaktoets ® . De
verdere bediening is afhankelijk van uw telefooncentrale. Bij levering
is de functie van de ruggespraaktoets ingesteld op flash 90ms. Bij
aansluiting op telefooncentrales kan het nodig zijn de flashtijd te wijzigen (bvb 200ms). Raadpleeg hiervoor ook de gebruiksaanwijzing van
uw telefooncentrale.

De flashtijd instellen.
Hoorn afnemen, dan de functie inleiden.
Voer het betreffende cijfer overeenkomstig de flashtijd in.
0: 90ms. standaard fabriekinstelling;
1:120ms.,
2: 270ms.;
3: 375 ms.,
4: 600ms.
Programmeertoets drukken, dan hoorn afleggen.
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Functies voor extra diensten
Verscheidene telefoonoperatoren bieden u (eventueel op speciale
vraag) nuttige extra diensten aan. (bvb. Oproepomleiding, herhaaloproep bij bezet, gesprek met 3, etc.). Zulke diensten laten zich via
diverse toetscombinaties oproepen, welke u bij uw telefoonoperator
kunt ervaren. Deze toetscombinaties kunt u ook onder naamtoetsen
programmeren.

Ruggespraak toets ( gebruiken op diverse telefoonsystemen)
Bij diverse telefoonsystemen wordt de ruggespraaktoets voor besturing van extra diensten gebruikt.
TIP
Landafhankelijk is de flashtijd voor de ruggespraaktoets in te stellen.
- België, Nederland, Zwitserland
120ms. (keuzecijfer 1)
- Frankrijk, Luxemburg, Portugal, Duitsland,
270ms. (keuzecijfer 2)
- overige Europese landen
90ms. (keuzecijfer 0)

Verdere tips
Als uw telefoon slecht functioneert.
Hoorn afnemen, geen kiestoon: is het aansluitsnoer tussen telefoon
en contactdoos juist geplaatst?
Kiestoon aanwezig, Telefoon kiest niet: de verbinding is in orde. Is de
kiesmethode correct ingesteld? Zie kiesmethode instellen.
Enkel bij telefooncentrale: geen of verkeerde verbinding bij kiezen via
de geprogrammeerde toetsen: Netlijnnummer programmeren.
Ruggespraaktoets functioneert niet: de juiste flashtijd instellen.

Uw aanspreekpartner
Vragen over bediening worden beantwoord door uw vakhandelaar.
Voor vragen over uw telefoonlijn wendt u zich tot uw telecomoperator.

Garantie
Tijdens de 6 maand garantie vanaf de aankoopdatum verhelpt siemens alle tekortkomingen door herstelling of ruil.
Van de garantie uitgesloten zijn de fouten veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, slijtage, of interventie van derden. De garantie
dekt niet de verbruiksmaterialen en gebruiksderving.
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Wandmontage (zie afbeelding)
Nadat de snoertjes verbonden zijn, kunt u de telefoon aan de wand
monteren.
1 Met behulp van de bijgeleverde sjabloon twee gaatjes boren
(5mm. diam.). Een plug in het gaatje steken 2 houtschroeven
met een weinig afstand tot de wand indraaien.
2 Aan de telefoon onderkant: met schroevendraaier de hoorn klip
uitbreken.
3 De hoornklip in de daavoor voorziene plaats van de hoornschaal schuiven
4 De telefoon aan de schroefjes ophangen.
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