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Het Onis handtoestel
Oortelefoon

Pijl omlaag
Gebruik deze toets om het menu te 
doorlopen, of om het volume van de 
oortelefoon te verlagen tijdens een 
gesprek.

OK-toets
Druk op deze toets om een nummer 
te bevestigen, of om het nummer 
op het display te verschuiven.

Telefoonboektoets
Druk op deze toets om het 
telefoonboek te raadplegen.

Toetsenbord
Met deze toetsen kunt u een 
nummer kiezen of tekens invoeren.

Toets Herhalen
Druk op deze toets om het laatst 
gekozen nummer te herhalen.

Display
Op het display ziet u welke

bewerkingen worden uitgevoerd

Pijl omhoog
Gebruik deze toets om het menu

te doorlopen, of om het volume
van de oortelefoon te verhogen
tijdens een gesprek, of om een

teken te wissen bij het invoeren
van een nummer of naam.

Verbindingstoets
Gebruik deze toets voor het

voeren of beëindigen van een
oproep.

Recall/Menu-toets
Druk op deze toets om menu’s te

raadplegen of om de Recall-
functie tijdens een oproep uit te

voeren.

Toets Intern gesprek
Druk op deze toets om interne

gesprekken te voeren of te
beëindigen en om een

binnenkomende oproep door te
schakelen naar een ander

handtoestel.

SOS-toets
Druk op deze toets om een

alarmnummer te kiezen.
Microfoon



Het Onis Memo handtoestel

Microfoon

Pijl omlaag
Gebruik deze toets om het menu te 
doorlopen, of om het volume van de 
oortelefoon te verlagen tijdens een 
gesprek.

Toets Antwoordapparaat
Druk op deze toets om uw 
antwoordapparaat te bedienen.

OK-toets
Druk op deze toets om een nummer 
te bevestigen, of om het nummer 
op het display te verschuiven.

Telefoonboektoets
Druk op deze toets om het 
telefoonboek te raadplegen.

Toetsenbord
Met deze toetsen kunt u een 
nummer kiezen of tekens invoeren.

Toets Herhalen
Druk op deze toets om het laatst 
gekozen nummer te herhalen.

Toets Intern gesprek
Druk op deze toets om interne 
gesprekken te voeren of te 
beëindigen en om een 
binnenkomende oproep door te 
schakelen naar een ander 
handtoestel

Display
Op het display ziet u welke

bewerkingen worden uitgevoerd

Pijl omhoog
Gebruik deze toets om het menu

te doorlopen, of om het volume
van de oortelefoon te verhogen
tijdens een gesprek, of om een
teken te wissen bij het invoeren

van een nummer of naam.

Luidsprekertoets
Druk op deze toets om de

luidspreker van het handtoestel
in- of uit te schakelen.

Verbindingstoets
Gebruik deze toets voor het

voeren of beëindigen van een
oproep.

Recall/Menu-toets
Druk op deze toets om menu’s te

raadplegen of om de Recall-
functie tijdens een oproep uit te

voeren.

Geheugentoets
Druk op deze toets om het

geheugen te raadplegen.

Oortelefoon



Het display

Het symbool:
 

Uitsluitend voor Onis Memo:

Indicatorlampje op het basisstation:
Zie pagina 30 voor nadere uitleg.

Op deze regel 
van het display 
worden max. 10 
cijfers of tekens 
weergegeven.

Deze symbolen 
duiden aan 
welke 
bewerking 
wordt 
uitgevoerd.

M is zichtbaar - u raadpleegt de menu’s.

P is zichtbaar - u raadpleegt het elektronisch geheugen.

t is zichtbaar - er is een oproep in uitvoering.

knippert - het belsignaal van de externe lijn gaat over.

b is zichtbaar - het handtoestel wordt opgeladen  indien het op het basisstation ligt.

- de batterij is leeg indien het handtoestel niet op het basisstation ligt.

A is zichtbaar - het handtoestel is buiten bereik van het basisstation.

- het handtoestel is in geen enkel basisstation geregistreerd.

- het basisstation is niet ingeschakeld.

E is zichtbaar - er zijn berichten binnengekomen op uw antwoordapparaat.

l is zichtbaar - het antwoordapparaat is ingeschakeld.

- u hebt op de toets r gedrukt om het antwoordapparaat te bedienen.

knippert - het antwoordapparaat beantwoordt een oproep.

U is zichtbaar - er zijn nieuwe items in het geheugen sinds u dit voor het laatst hebt

  geraadpleegd.

h is zichtbaar - de luidspreker van het handtoestel is ingeschakeld.
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Veiligheidsinformatie 
Dit telefoontoestel mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de 
bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan 
de sticker aan de onderkant van het basisstation.
Het certificaat  op dit product garandeert dat het in overeenstemming is met de 
technische regelgeving die van toepassing was op de datum van de overeenkomst 
voor gebruikersveiligheid en elektromagnetische storingen conform de EU-richtlijn 
No. N°91/263/EEC.

Aansluiting op het lichtnet

Dit product vereist een elektrische voeding van eenfasige wisselstroom van 
220-240 volts, met uitzondering van de installaties met IT-schema zoals 
omschreven in de norm EN 60-950. 

Let op!
De netspanning behoort tot de categorie “gevaarlijk”, volgens de criteria van de 
norm EN60-950.
De stroomtoevoer naar het toestel kan slechts worden onderbroken door de 
stekker uit het stopcontact te halen. De stekker moet zich daarom dicht bij het 
toestel bevinden en altijd gemakkelijk te bereiken zijn.
Als u in staat wilt zijn oproepen te plaatsen bij stroomstoringen, dient u het toestel 
te gebruiken als aanvulling op een ander toestel dat geen netspanning vereist.

Aansluiting op het telefoonnet:

De op dit net aanwezige spanning is van de categorie TNV-3 (spanning telefoonnet 
volgens de norm  EN 60-950)

Veiligheidsvoorschriften:

• Zorg dat het handtoestel droog blijft.
• Maak het handtoestel of basisstation niet open. U stelt zich hierdoor bloot aan 

elektrische schokken. Neem voor alle reparaties contact op met een 
onderhoudsdienst.

• Zorg dat de contacten van de batterij niet in aanraking komen met geleidende 
materialen zoals sleutels, paper clips, ringen, armbanden, enz.

• Zorg dat u de batterijen met hun polen in de juiste positie plaatst
(zie pagina 6).

Onderdelen die bij de telefoon worden geleverdOnderdelen die bij de telefoon worden geleverdOnderdelen die bij de telefoon worden geleverdOnderdelen die bij de telefoon worden geleverd
• 1draadloos handtoestel

• 1 basisstation

• 1 netsnoer

• 1 telefoonsnoer

• 1 gebruikershandleiding

• 2 standaard oplaadbare batterijen AA/R6
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De Onis installeren

De telefoon aansluiten
Plaats voor het basisstation bepalen

• Om interferentie met andere elektronische apparaten, zoals telefoons, 
televisies, beeldschermen en dergelijke zoveel mogelijk te beperken, dient u het 
basisstation niet binnen 50 cm van andere elektronische apparatuur te plaatsen.

• Plaats het basisstation op een horizontaal oppervlak zoals een bureaublad.
• Installeer het basisstation niet in een vochtige ruimte.

• Installeer het basisstation niet in de buurt van een sterke warmtebron.

Het bereik van uw draadloze telefoon is afhankelijk van de omgeving. Duidelijke 
obstakels zoals muren of metaalhoudende materialen (vensters, deurkozijnen, 
scheidingswanden enz.) hebben een nadelige werking op de kwaliteit van de 
communicatie tussen het basisstation en het handtoestel.

U kunt het bereik verbeteren door het basisstation hoger te plaatsen dan het 
handtoestel (bijvoorbeeld op de eerste verdieping).

Het basisstation aansluiten

Controleer of de juiste netspanning ( 220-240V) beschikbaar is.
   

2 Stap twee 

Sluit het netsnoer aan 
op het basisstation en 
vervolgens op de 
netspanning.

Sluit het 
telefoonsnoer aan op 
het basisstation en 
vervolgens op de 
telefoonaansluiting.

1 Stap een 

2 1
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De batterij van het handtoestel opladen
Het handtoestel wordt gevoed door 2 oplaadbare AA/R6 batterijen.  Wanneer u 
deze vervangt, dient u hiervoor de volgende voorgeschreven batterijen te 
gebruiken: PHILIPS R6 NC-P, Saft RC6.  Gebruik nooit batterijen die niet opnieuw 
geladen kunnen worden!  De fabrikant is niet aansprakelijk als deze voorschriften 
niet in acht worden genomen.

De batterij installeren

Schuif het deksel van het batterijvakje en verwijder het.

Installeer de batterijen zoals afgebeeld.

Plaats het deksel van het batterijvakje terug.

1

2

3

1 2

3
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Het handtoestel laden

Voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt, moet u de batterijen 

van het handtoestel minimaal 16 uur laten opladen. Hiermee verlengt u de 
levensduur van de batterijen. 

U laadt de batterijen door het handtoestel op het basisstation te plaatsen.  Het 
symbool b verschijnt om aan te geven dat het handtoestel wordt opgeladen.

De batterijen zijn volledig opgeladen als het symbool b verdwijnt.

Het basisstation moet op de netvoeding worden aangesloten met de bij het 
telefoontoestel meegeleverde voedingskabel.   

Handtoestel moet worden opgeladen

Kort voordat het handtoestel volledig is ontladen, verschijnt het symbool b op 
het display van het handtoestel. Als u een gesprek voert, hoort u eveneens een 
waarschuwingssignaal.

Het handtoestel wordt kort daarna uitgeschakeld.  U moet de batterij opnieuw 
opladen voordat u het handtoestel weer kunt gebruiken.

De telefoon testen
Nadat de telefoon is geïnstalleerd, kunt u een nummer te kiezen.

• Druk op t op het handtoestel.  Het symbool t verschijnt op het display en u 
hoort een kiestoon.

• Kies het nummer. De cijfers die u invoert verschijnen op het display en de 
kiestoon stopt.

Als u problemen ondervindt bij het testen van de telefoon, controleert u of het 
telefoonsnoer correct is aangesloten op de telefoonaansluiting en op het 
basisstation. Controleer ook of het basisstation correct is aangesloten op de 
netspanning en of het controlelampje van het basisstation brandt.

Als het basisstation correct is aangesloten, maar de kiestoon niet stopt wanneer u 
een nummer kiest, moet u de kiesmodus veranderen. Volg hiervoor de 
handelingen beschreven in “Kiesmodus instellen (uitsluitend voor België)” 
op pagina 20.

Tips
- Plaats het handtoestel regelmatig terug op het basisstation om een 

 optimale onafhankelijke bedrijfsduur te garanderen.

- Het toetsenblok mag naar boven of beneden gekeerd zijn.  

 Het belsignaal is echter luider als het naar beneden is gekeerd.
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De Onis gebruiken

Een nummer kiezen
Direct kiezen

Druk op t op het handtoestel.

Het symbool t verschijnt op het display en u hoort de kiestoon in de 
oortelefoon van het handtoestel.

Kies het nummer met de nummertoetsen.

Het gekozen nummer verschijnt nadat u de laatste toets heeft ingedrukt.
Als het ingevoerde nummer meer dan 10 cijfers bevat, verschuift de 
weergave van het nummer naar links om de laatste cijfers weer te geven.

Als u wilt ophangen, drukt u op t of plaatst u het handtoestel terug op 

het basisstation.

Gedurende 4 seconden ziet u op het display hoeveel minuten en seconden 
uw gesprek heeft geduurd. 

Kiezen voordat u de lijn opent

Met deze manier van kiezen kunt u het nummer corrigeren voordat u het kiest.

Kies het nummer (maximaal 23 cijfers) voordat u op de toets t drukt.  

Met de toets  + kunt u het laatst ingevoerde cijfer  corrigeren.

Als het ingevoerde nummer meer dan 10 cijfers bevat, verschuift de 
weergave van het nummer naar links om de laatste cijfers weer te geven.

   

Druk op t op het handtoestel.

Het voorbereide nummer wordt automatisch gekozen. 

Uitsluitend voor Onis Memo: U kunt ook op H drukken.  De luidspreker van het 
handtoestel wordt ingeschakeld en het nummer wordt gekozen.

Als u wilt ophangen, drukt u op t of plaatst u het handtoestel terug op 

het basisstation.

De gespreksduur verschijnt 4 seconden lang op het display.

1

2

3

1

Tip
Druk op  o als u het hele nummer weer wilt zien.  Het nummer 
schuift naar links als het uit méér dan 10 cijfers bestaat.

2

3
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Een oproep beantwoorden
Bij een inkomende  oproep gaan het basisstation en het handtoestel over en knippert 
het symbool t op het display van het handtoestel en het groene lampje op het 
basisstation.

Druk op de toets t van het handtoestel.

Het symbool t knippert niet meer. Het groen lampje op het basisstation 
brandt continu om aan te geven dat de oproep wordt uitgevoerd.

Uitsluitend voor Onis Memo: u kunt ook op H drukken.  De luidspreker van het 
handtoestel wordt ingeschakeld en u kunt de oproep beantwoorden.

Als u wilt ophangen, drukt u op t of plaatst u het handtoestel terug op 

het basisstation.

De gespreksduur verschijnt 4 seconden op het display.

Het laatst gekozen nummer herhalen
Direct kiezen

Druk op t op het handtoestel.  Wacht totdat u de kiestoon hoort.

Druk op B op het handtoestel.

Het laatst gekozen nummer wordt op het display weergegeven en 
automatisch gekozen. 

Herhalen met nummercorrectie

 Druk op B op het handtoestel.

Het laatst gekozen nummer wordt op het display weergegeven.  Met de + 
toets kunt u het nummer corrigeren.

Druk op t op het handtoestel.

Het volume regelen van de oortelefoon van het 
handtoestel

U kunt het volume van de oortelefoon regelen tijdens een gesprek door op + of - 
te drukken  

U kunt kiezen uit 3 mogelijke volumeniveaus. Het door u gekozen volumeniveau 
wordt gebruikt voor toekomstige oproepen.

1

2

1

2

1

2
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De luidspreker van het handtoestel gebruiken 
(Uitsluitend voor Onis Memo)

Het handtoestel is voorzien van een luidspreker, zodat meerdere personen 
tegelijkertijd het gesprek kunnen volgen.

Druk tijdens een gesprek op H.

Het geluid wordt versterkt door een luidspreker aan de achterkant van het 
handtoestel.

Regel het geluidsvolume van de luidspreker met de toetsen + of -.

Druk op H om de luidspreker uit te schakelen.

1

2

3
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Het geheugen
(Uitsluitend voor Onis Memo)

Oproepidentificatie
Uw  Onis Memo is standaard uitgerust voor het ontvangen van de 
telefoonnummers van de oproepers vanuit uw telefoonnet.  Om gebruik te maken 
van de functies gerelateerd aan Oproepidentificatie dient u zich te abonneren op 
de service  Oproepidentificatie van uw telefoonbedrijf.
Wanneer het telefoontoestel overgaat, geeft of geven uw handtoestel of 
handtoestellen het nummer van de oproeper weer als dit beschikbaar is bij het 
telefoonnet.  Als het nummer van de oproeper in het telefoonboek van het 
handtoestel geregistreerd is, zal de naam  i.p.v. het nummer worden 
weergegeven.

Functies van het geheugen
Uw Onis toestel kan de identificaties van maximaal 20 door het/de handtoestel(len) 
onbeantwoorde oproepen opslaan.  Ieder item van het geheugen bevat:

• het telefoonnummer van de oproeper (max. 23 cijfers) of de naam van de 
oproeper (max. 20 tekens) als deze in uw telefoonboek zijn opgeslagen of 
beschikbaar zijn bij het telefoonnet

• de dag en het tijdstip van de oproep
• het aantal oproepen van dezelfde oproeper (max. 9 oproepen)

Als u een oproep beantwoordt, wordt het nummer van de oproeper niet in het 
geheugen opgeslagen.

Als hetzelfde nummer verschillende malen belt, wordt alleen de laatste 

oproep op de lijst opgeslagen.

Het pictogram  U verschijnt op het handtoestel wanneer er zich nieuwe items in 
het geheugen bevinden.

Wanneer het geheugen vol is, wordt het oudste item verwijderd, zelfs als u het niet 
hebt gelezen.

Het geheugen wordt niet gewist, wanneer het basisstation wordt uitgeschakeld.

U kunt het geheugen raadplegen en uw correspondenten rechtsreeks vanuit de 
lijst terugbellen of de nummers verwijderen. U kunt ook rechtsreeks vanuit het 
geheugen een item van het telefoonboek aanmaken.

Het geheugen raadplegen

U kunt het geheugen uitsluitend raadplegen, wanneer het handtoestel de naam 
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van het basisstation en het nummer van het handtoestel weergeeft (Standby-
modus).

Druk op U om het geheugen te activeren en vervolgens op + of -- om 

de lijst te doorlopen.

Druk op OK om te schakelen tussen het nummer (of de naam) van de 

oproeper, de dag en het tijdstip van de oproep, het aantal oproepen en 

de optie VERWYDEREN? (REMOVE?) (als u op o drukt na 

VERWYDEREN? (REMOVE?) wordt het item verwijdert).

Druk op U om het geheugen te verlaten

Opmerking:
Het item wordt als ongelezen beschouwd totdat het “aantal oproepen” wordt 
weergegeven.

Kiezen vanuit het geheugen

Wanneer u een item van het geheugen raadpleegt, kunt u het nummer rechtsreeks 
kiezen.

Druk op t of H om de oproep te retourneren naar de oproeper die in de 

lijst wordt weergegeven.

Het nummer wordt automatisch gekozen.

Een item uit het geheugen verwijderen

Bij het raadplegen van een item van het geheugen, kunt u dit eventueel 
verwijderen.

Druk op OK totdat  VERWYDEREN? (REMOVE?)  verschijnt.  Druk 

nogmaals op OK.

Het item wordt verwijderd en het volgende item verschijnt.

Een telefoonboek-item aanmaken vanuit het geheugen

Bij het raadplegen van een item in het geheugen kunt u automatisch het item aan 
het telefoonboek toevoegen, mits het telefoonboek niet vol is.

Druk op P, voer een naam in (hoogstens 10 tekens) en druk op OK.

Het item wordt aangemaakt, zelfs als het nummer al aanwezig is in het 
telefoonboek, of als de naam door het netwerk is geleverd.

U kunt stoppen met kopiëren door op P te drukken i.p.v. op OK.

Toegang tot uw antwoordapparaat vanuit het geheugen

Als het pictogram E verschijnt bij het raadplegen van een item in het geheugen, 
duidt dit aan dat er een bericht verbonden is aan het desbetreffende item. Dit 
bericht kan worden afgespeeld door de  r toets in te drukken.
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Het  antwoordapparaat
(Uitsluitend voor Onis Memo)

Uw antwoordapparaat beschikt over de volgende functies:

• antwoordapparaat alleen zonder faciliteit voor het opnemen van inkomende 
berichten (de oproepers horen uw uitgaand bericht, maar kunnen zelf geen 
bericht achterlaten). 

• antwoordapparaat met opnamefaciliteit (de oproepers kunnen een bericht 
achterlaten, nadat ze naar uw uitgaande bericht hebben geluisterd).  U kunt 
maximaal  32 berichten ontvangen met een totale tijdsduur van  6 minuten.

Als u nieuwe berichten hebt ontvangen:

• knippert het rode indicatorlampje van het basisstation telkens 3 maal om de 2 
seconden.

Als uw antwoordapparaat een oproep verwerkt:

• knippert het groene indicatorlampje van het basisstation.
• de pictogrammen t  en l verschijnen op het display van het handtoestel, 

samen met het aantal berichten en de tijd.

Het antwoordapparaat instellen

Een uitgaand bericht opnemen

Als u een uitgaand bericht wilt opnemen of wijzigen, gaat u als volgt te werk:

Druk op r, op K, en tenslotte op v .

Spreek duidelijk en dicht bij de microfoon van het handtoestel.

U kunt maximaal 30 seconden spreken.

Als u klaar bent met het bericht, drukt u op s om de opname te 

stoppen.

Een pieptoon geeft het einde van de opname aan.

Druk op r om de modus antwoordapparaat te verlaten.

Tip
Alle grijze pictogrammen van het toetsenblok verwijzen naar het 

antwoordapparaat ( V terugspelen, s stoppen, K opnemen, 

enz.).
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Opmerking:
Als u het uitgaande bericht wilt wijzigen, neemt u een nieuw bericht op over het 
vorige bericht overeenkomstig de bovenstaande procedure.

Het uitgaande bericht controleren  

Druk op v.

het antwoordapparaat speelt het bericht af. Het antwoordapparaat stopt 
automatisch nadat het bericht is afgespeeld (u hoort dan 1 pieptoon).

Druk op r om de modus antwoordapparaat te verlaten.

De dag en de tijd instellen 

Als u de dag en de tijd instelt, voegt het antwoordapparaat een tijdstempel toe aan 
de berichten die u ontvangt.  Wanneer u de modus antwoordapparaat activeert of 
berichten afspeelt worden de dag en het tijdstip vermeld.

Na een stroomstoring moet deze handeling opnieuw worden uitgevoerd.

Standaardinstelling: MA 00:00.

Druk op R totdat ANTW CONF (ANSW SETUP) verschijnt en druk 

vervolgens op o.

Druk op - of + totdat DAG TIJD (DAY TIME) verschijnt en druk 

vervolgens op o.

Druk op - of + om de dag van de week te kiezen en druk vervolgens 

op  o ter bevestiging.

Druk op - of + om het juiste uur te kiezen en druk vervolgens op o 

ter bevestiging.

Druk op - of + om de minuten te kiezen en druk vervolgens op o 

ter bevestiging.

Druk op R om de menu-modus te verlaten.

Opmerking:
Als u het apparaat weer inschakelt na een stroomstoring, zijn de standaard dag en 
tijd ingesteld op: MA 00:00 (MON  00:00).  Na een stroomstoring knippert het 
lampje op het basisstation snel om aan te geven dat de tijdinstelling is gewist.

Het antwoordapparaat gebruiken
Nadat u de Onis hebt geïnstalleerd en het antwoordapparaat (dag- en tijdinstelling) 
hebt ingesteld, is uw antwoordapparaat klaar voor gebruik.
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Het antwoordapparaat inschakelen

Druk op r om de modus antwoordapparaat te activeren en druk 

vervolgens op s zodra het bericht wordt afgespeeld.

l verschijnt.  Het aantal berichten en de tijd verschijnen.

Druk op ON .

ANTW AAN (ANSW ON) verschijnt.  Uw antwoordapparaat is nu 
ingeschakeld.

Druk op r om de modus antwoordapparaat te verlaten.

 l blijft zichtbaar om aan te geven dat het antwoordapparaat is 
ingeschakeld.

In de volgende gevallen hoort u een foutsignaal:

• Er is geen uitgaand bericht opgenomen.  GEENMELD (NO OUT MES) 

verschijnt.
• Het geheugen is vol.  ANTW VOL (ANSW FULL) verschijnt.

Het antwoordapparaat uitschakelen

Druk op r en vervolgens op OFF .

ANTW UIT (ANSW OFF) verschijnt. Het antwoordapparaat is 
uitgeschakeld.

Druk op r om de modus antwoordapparaat te verlaten.om de modus antwoordapparaat te verlaten.om de modus antwoordapparaat te verlaten.om de modus antwoordapparaat te verlaten.

Gesprekken overnemen

Vanaf het handtoestel

Als uw antwoordapparaat een gesprek heeft aangenomen dat u wilt overnemen:

Druk op t  om het gesprek over te nemen.

Het antwoordapparaat handelt het gesprek niet verder af.  U kunt met de 
oproeper spreken.

Vanaf een ander toestel

Als u het gesprek wilt overnemen vanaf een ander parallel geschakeld toestel (bijv. 
geen draadloos apparaat):

Neem de hoorn op en druk tweemaal op de toets  D van het andere 

toestel. 

Het antwoordapparaat handelt het gesprek niet verder af.  U kunt met de 
oproeper spreken.
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Ontvangen berichten afspelen

Het pictogram E op het scherm van het handtoestel geeft aan dat er nieuwe 
berichten zijn ontvangen.

Druk op r om de modus antwoordapparaat te activeren.

De dag, de tijd en het aantal berichten worden weergegeven.
Het antwoordapparaat speelt de berichten automatisch af.

Tijdens het afspelen kunt u de berichten verwerken met de volgende 

toetsen:

Druk op < om het huidige bericht nogmaals af te spelen.

Druk tweemaal op < om het vorige bericht nogmaals af te spelen.

Druk op > om het volgende bericht af te spelen.

Druk op s om het afspelen te stoppen.

Druk op r om de modus antwoordapparaat te verlaten.

Berichten wissen

Afzonderlijke berichten wissen

Druk op r op het handtoestel.

Op het display verschijnen de dag, de tijd en het aantal ontvangen berichten. 
Het antwoordapparaat speelt de berichten automatisch af.

Druk tijdens het afspelen van de berichten op x zodra het 

antwoordapparaat het bericht afspeelt dat u wilt wissen.

Met een pieptoon wordt bevestigd dat het bericht is gewist.  Het aantal 
ontvangen berichten wordt automatisch bijgewerkt.

Alle ontvangen berichten wissen

Druk op r en vervolgens op s .  Druk op x en houd deze toets 2 

seconden ingedrukt.

Met een pieptoon wordt bevestigd dat alle berichten zijn gewist.

Het antwoordapparaat aanpassen
Nadat u een uitgaand bericht hebt opgenomen en de dag en tijd hebt ingesteld, 
kunt u het antwoordapparaat gebruiken.  U kunt de instellingen van het 
antwoordapparaat eventueel wijzigen.

U kunt het volgende instellen:

• Een code voor Besturing op afstand definiëren (00A: - - - -) 
(RCC: - - - - )

Zie “Een code voor besturing op afstand invoeren” op pagina 17.
• Kies het aantal keren dat het toestel overgaat voordat het antwoordapparaat de 

oproep beantwoordt (Aantal belsignalen).  Zie “Instellen hoe vaak de telefoon 
overgaat” op pagina 17.
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• Of bellers al dan niet een bericht kunnen achterlaten (RECORD ON/OFF).
Zie “Opname van berichten in- of uitschakelen” op pagina 18.

Een code voor besturing op afstand invoeren

U moet een code invoeren als u het antwoordapparaat vanaf een andere telefoon 
op afstand wilt besturen, bijvoorbeeld om ontvangen berichten af te spelen vanaf 
een toestel dat zich buiten uw woning bevindt.

Druk op R en vervolgens op - totdat  ANTW CONF 
(ANSW SETUP) verschijnt.  Druk op o.

Druk op - totdat 00A: (RCC:) en vervolgens op o.

Voer een code in van 4 cijfers (bijv. 1234) en druk op o.

Het handtoestel piept om de code te bevestigen.

Druk op R om de menu-modus te verlaten.

Opmerking:
Druk op de toets + als u tijdens het invoeren van de code voor besturing op 
afstand  (0AA/RCC) een fout maakt.

Herhaal de bovenstaande handelingen als u de code voor besturing op afstand wilt 
wijzigen.

Als u de code voor besturing op afstand wilt wissen, drukt u bij stap  van de 
bovenstaande procedure viermaal op +, vervolgens op o en tenslotte op R. 

Instellen hoe vaak de telefoon overgaat

U kunt instellen hoe vaak de telefoon moet overgaan voordat het 
antwoordapparaat een oproep beantwoordt. 

Druk op R en vervolgens op - totdat ANTW CONF 
(ANSW SETUP) verschijnt.  Druk op o.

Druk op - totdat BEL (RINGS) verschijnt, druk vervolgens op o.

Druk op - of + om 2 BEL, 3 BEL, 4 BEL, 5 BEL, of ECO 00A  (2 RINGS, 

3 RINGS, 4 RINGS, 5 RINGS, of TOLL SAVER) te kiezen en vervolgens 

op o om uw keuze te bevestigen.

Druk op R om de menu-modus te verlaten.

De spaarfunctie  EC0 00A (TOLL SAVER)

Deze wordt gebruikt wanneer u uw antwoordapparaat vanaf besturing op afstand 
oproept (zie “Het antwoordapparaat op afstand bellen” op pagina 19).

Als EC0 00A (TOLL SAVER) is ingeschakeld, kunt u te weten komen of er een 
nieuw bericht is ontvangen sinds uw laatste oproep naar het antwoordapparaat.

Als uw antwoordapparaat berichten heeft ontvangen, zal het bij de derde maal dat 
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de telefoon overgaat de oproep beantwoorden.
Als er geen berichten zijn achtergelaten, beantwoordt het de oproep bij de vijfde 
maal dat het toestel overgaat.

Opname van berichten in- of uitschakelen 

Als u niet wilt dat oproepers berichten inspreken, schakelt u de functie voor het 
opnemen van berichten uit met UIT (OFF).

Als u het opnemen van berichten vervolgens weer wilt inschakelen, kiest u de 
functie AAN (ON).

De Onis Memo wordt standaard geleverd met ingeschakelde 

opnamefunctie AAN (ON).

Druk op R en vervolgens op - totdat ANTW CONF 
(ANSW SETUP) verschijnt.  Druk op o.

Druk op - totdat OPNEMEN (RECORD) verschijnt en vervolgens op 

o.

Druk op - of + om AAN (ON) of UIT (OFF) te kiezen en vervolgens 

op o om uw keuze te bevestigen.

Het handtoestel piept om de nieuwe instelling te bevestigen.

Druk op R om de menu-modus te verlaten.

Geavanceerde functies van het antwoordapparaat

Een lokaal bericht opnemen

U kunt het antwoordapparaat gebruiken om een bericht achter te laten voor 
iemand die toegang heeft tot het antwoordapparaat.  Dit bericht wordt bewaard 
met de ontvangen berichten.

Druk op r om de modus antwoordapparaat te activeren en zodra het 

afspelen van de berichten begint, drukt u op s.

Druk op K en vervolgens onmiddellijk op V.

OPNEMEN (RECORD) verschijnt.

Spreek duidelijk en binnen 10 cm van de microfoon van het 

handtoestel.

Druk op s om het opnemen te stoppen

Een pieptoon geeft het einde van de opname aan.

Het lokale bericht wordt toegevoegd aan de berichten van andere oproepers.  

Tip
Als er geen berichten zijn, kunt u zonder gesprekskosten na de 
vierde keer dat het toestel overgaat ophangen.
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Het wordt op dezelfde manier geteld en teruggespeeld als andere berichten.

Druk op r om de modus antwoordapparaat te verlaten. 

Het antwoordapparaat op afstand inschakelen

Voordat u het antwoordapparaat op afstand kunt inschakelen, moet u een code 
voor besturing op afstand invoeren (zie “Een code voor besturing op afstand 
invoeren” op pagina 17).

Kies uw telefoonnummer.  Laat het toestel 9 keer overgaan.

Het antwoordapparaat wordt geactiveerd en u hoort een wachttoon.

Druk op * op de telefoon en voer de code voor besturing op afstand in.

Druk op 7 op het toetsenbord van de telefoon en hang op.

Het antwoordapparaat is klaar voor het verwerken van gesprekken.

Het antwoordapparaat op afstand bellen 

U kunt vanaf elke telefoon naar uw antwoordapparaat bellen door uw eigen 
telefoonnummer te kiezen. 

Als het antwoordapparaat de oproep niet beantwoordt, is het geheugen vol en 
wordt het  antwoordapparaat niet ingeschakeld.

Kies uw telefoonnummer en druk tijdens het afspelen van het 

uitgaande bericht op * van het toestel.

Voer uw code van 4 cijfers in.

Als de code juist is speelt uw antwoordapparaat eventuele berichten 
automatisch af.
Als u een onjuiste code invoert, wordt het uitgaande bericht herhaald.  
Tijdens het afspelen van het uitgaande bericht probeert u nogmaals de code 
in te voeren. Het antwoordapparaat hangt op nadat 3 maal de verkeerde 
code is ingevoerd.

Tijdens de oproep kunt u codes voor besturing op afstand invoeren, 

bijv. 1 om het huidige bericht te herhalen, enzovoorts (zie het 

informatieblad Besturing antwoordapparaat op afstand voor nadere 

informatie).

U kunt alle beschikbare functies voor besturing op afstand (behalve “Alle 
berichten wissen”) activeren met uw Onis handtoestel. De pictogrammen op 
de toetsen duiden de verschillende functies voor besturing op afstand aan, 
bijv.  > (toets 3) om het volgende bericht af te spelen.

Hang op om de oproep te beëindigen.

Het antwoordapparaat keert terug naar de modus waarin het actief was 
voordat u belde, tenzij u op 9 drukt om het antwoordapparaat uit te 
schakelen.  Als het antwoordapparaat was ingeschakeld, is het weer gereed 
om gesprekken te verwerken.
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Configuratie van de 
telefoon

In de menu-modus kunt u verschillende functies van de telefoon aanpassen .

Menu-modus activeren

Druk op R op het handtoestel.

Het symbool M verschijnt en blijft zichtbaar zolang de menu-modus actief is. 
De eerste menu-optie, TELEFOONBK (PHONEBOOK) verschijnt op het 
display. 

Druk nogmaals op R, of druk op t om de menu-modus te verlaten.

Kiesmodus instellen (Uitsluitend voor België)
Met deze optie kunt u instellen hoe de telefoon nummers naar de telefoonlijn 
verzendt. U kunt de kiesmodus TOON of PULSE kiezen.

Druk op R en vervolgens op + om  SETUP te laten verschijnen.  Druk 

op o.

Druk op - totdat KIESMODUS (DIAL MODE) verschijnt en druk 

vervolgens op o.

Druk op + of - om TOON (TONE) of PULSE te kiezen en druk 

vervolgens op o.

Het handtoestel piept om aan te geven dat de kiesmodus is gewijzigd.

Druk op R om de menu-modus te verlaten. 

  

De melodie en het volume kiezen
U kunt de melodie en het volume instellen van zowel uw handset als uw 
basisstation. U kunt kiezen uit drie verschillende melodieën (MELODIE 1, 
MELODIE 2 of MELODIE 3) (MELODY 1, MELODY 2 or MELODY 3) en 
uit drie volumeniveaus (HARD, ZACHT of MELOD UIT)(LOUD, SOFT or 
OFF).
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Belsignaal van het handtoestel

Druk op R en vervolgens op - totdat BELSIGNAAL (RINGERS) 

verschijnt.  Druk op o.

Druk op -  totdat TOESTEL (HANDSET) verschijnt. Druk op o.

Druk op + of - om de beschikbare melodieën te doorlopen.

De gekozen melodie is hoorbaar zolang zij zichtbaar is en stopt als u een 
andere melodie selecteert of de menu-modus verlaat.

Druk op o om een melodie te kiezen.

Een pieptoon geeft aan dat de melodie is gekozen.

Druk op + of - om de volume-opties te doorlopen. Druk op o om een 

optie te kiezen.

Een pieptoon geeft aan dat de volume-optie is gekozen.

Druk op R om de menu-modus te verlaten.

Belsignaal van het basisstation

U kunt de melodie en het volumeniveau van het basisstation wijzigen op 
dezelfde wijze als voor het handtoestel.  Bij stap  drukt u op - totdat 
BASIS (BASE) verschijnt.

De spaarstand gebruiken
Schakel de spaarstand in als u van plan bent het handtoestel gedurende langere 
tijd onafhankelijk van het basisstation te gebruiken.

De spaarstand inschakelen

 Houd de toets o 2 seconden ingedrukt.

Het handtoestel piept en schakelt de spaarstand in.

Opmerking:
Als de spaarstand is ingeschakeld, gaat het handtoestel niet over. Bij een 

binnenkomende oproep gaat het basisstation echter wel af.

De spaarstand uitschakelen

• De spaarstand wordt uitgeschakeld zodra u op een toets drukt.

• De spaarstand wordt ook uitgeschakeld als u het handtoestel op het basisstation 
plaatst. Het handtoestel wordt opgeladen indien dit nodig blijkt. 

1

2

3

4

5

6

2

1



Elektronisch geheugen en alarmnummer22

Elektronisch geheugen en 
alarmnummer

Het geheugen
Elk handtoestel heeft een eigen geheugen waarin maximaal 40 namen met de 
overeenkomstige nummers kunnen worden opgeslagen. De namen staan in 
alfabetische volgorde. 

Een naam en een nummer in het geheugen opslaan

Druk op R en vervolgens tweemaal op o.

NAAM? (NAME?) verschijnt en u kunt de naam invoeren.
Opmerking:  Als het geheugen vol is, verschijnt BOEK VOL (BOOK FULL). 
Voordat u een nieuw item kunt opslaan, moet u een bestaand item 
verwijderen (zie pagina 23).

Voer de nieuwe naam in (max. 10 tekens) met behulp van de 

nummertoetsen van het handtoestel, zoals hieronder wordt uitgelegd.  

Druk op o om de naam op te slaan.

NUMMER? (NUMBER?) verschijnt. 

Voer het nummer in met behulp van de nummertoetsen van het 

handtoestel (max. 23 cijfers).

Als u wilt dat Onis een pauze inlast tijdens het kiezen (bijvoorbeeld na een 
internationaal toegangsnummer), drukt u op B om een pauze in te lassen.  
De pauze wordt op het display weergegeven door een koppelteken.

Druk op o om het nummer op te slaan.

Het handtoestel piept om aan te geven dat de naam en het nummer zijn 
opgeslagen.

Druk op  R om de menu-modus te verlaten.

De naam en het telefoonnummer zijn in het geheugen opgeslagen.

Tekens invoeren met de nummertoetsen van het 

handtoestel

U kunt tekens invoeren door één of meerdere malen op de toets voor het gewenste 
teken te drukken. Deze tekens zijn aangegeven op het toetsenbord van het 
handtoestel.  Als u twee letters wilt invoeren die zich op dezelfde nummertoets 
bevinden, moet u tussen de twee letters op de toets - drukken.  U verwijdert een 
teken met de toets +.
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Als u de naam PHILIPS wilt invoeren, drukt u op de volgende toetsen:

Een oproep plaatsen vanuit het geheugen

Druk op P .

De eerste naam in het geheugen wordt weergegeven.
Als het geheugen leeg is, verschijnt BOEK LEEG (BOOK EMPTY).

Druk op + of - om de namenlijst in het geheugen te doorlopen.

Als u het corresponderende nummer bij een naam wilt weergeven, drukt u op  
o.  Het nummer wordt weergegeven en schuift naar links als het meer dan 
10 cijfers bevat.  Druk nogmaals op o om de naam te laten verschijnen.

Druk op t om de naam of het nummer op het display te kiezen.

Klik nogmaals op P om het geheugen te verlaten zonder te kiezen.

Een naam en nummer uit het geheugen verwijderen

Druk op R en vervolgens op o.

Druk op - totdat VERWYDEREN (REMOVE) verschijnt en vervolgens 

op o.

Als het geheugen leeg is verschijnt BOEK LEEG (BOOK EMPTY).

Druk op + of - om een naam te kiezen en vervolgens op o om deze 

naam te verwijderen.

Zowel de naam als het nummer worden uit het geheugen verwijderd.
Het handtoestel piept en VERWYDERD (REMOVED) verschijnt.

Druk op R om menu-modus te verlaten.

Het alarmnummer (Onis)

Een alarmnummer invoeren - SOS

U kunt een alarmnummer automatisch kiezen door op de toets S te drukken.

U moet een alarmnummer invoeren voordat u de toets S kunt gebruiken.
Dit nummer kunt u later eventueel wijzigen.

Druk op R en vervolgens op - totdat SOS verschijnt. Druk op o.

Wanneer geen alarmnummer is opgeslagen, verschijnt NUMMER? 
(NUMBER?) op het display en kunt u het nieuwe nummer invoeren zoals 
hieronder wordt beschreven.
Als u wel een alarmnummer hebt opgeslagen, verschijnt dit op het display.  

7 44 - 444 555 444 7 - 7777 o

P H I L I P S
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Wanneer u een ander alarmnummer wilt invoeren, moet u het vorige 
verwijderen met de toets +.

Voer het nummer in met het toetsenblok van het handtoestel (max. 23 

cijfers).

Als u wilt dat Onis een pauze inlast tijdens het kiezen (bijvoorbeeld na een 
internationaal toegangsnummer), drukt u op B om een pauze in te lassen.  
De pauze wordt op het display weergegeven door een koppelteken.

Druk op o om het nieuwe alarmnummer op te slaan.

Het handtoestel piept om aan te geven dat het alarmnummer is opgeslagen. 

Druk op R om de menu-modus te verlaten.

Het alarmnummer kiezen

Druk op S om automatisch een alarmnummer te kiezen.

Opmerking:
1. De toets S werkt alleen als het handtoestel is opgeladen en het basisstation 

op de juiste wijze is aangesloten.
2. Als geen alarmnummer is ingevoerd gebeurt er niets wanneer u  S indrukt 

omdat er geen voorgeprogrammeerd nummer is. 
3. Er is geen  S toets op de Onis Memo. De enige manier waarop u een 

alarmnummer kunt programmeren is door dit op te slaan in het elektronisch 
geheugen. Als u dit  wil doen, zie dan “Een oproep plaatsen vanuit het 
geheugen” op pagina 23.
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Tip
U kunt de toets S ook gebruiken als geheugentoets voor het 

nummer dat u het vaakst belt. 
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Geavanceerde functies
gebruiken

Een pauze automatisch inlassen
U kunt een automatische pauze inlassen na het eerst gekozen cijfer op de Onis. 
Deze functie geldt alleen voor uitgaande oproepen.

Druk op R en vervolgens op + om SETUP te laten verschijnen. Druk 

tweemaal op o.

Druk op - of + om AAN (ON) of UIT (OFF) te kiezen. Druk op o.

Het handtoestel piept als de modus automatisch inlassen wordt gewijzigd.

Druk op R om de menu-modus te verlaten.

Een handtoestel registreren in het basisstation
Ga als volgt te werk als u een nieuw handtoestel wilt registreren in het basisstation:

Haal de stekker  uit het stopcontact en steek hem weer terug.

Het basisstation piept om aan te geven dat de registratiemodus actief is.    

Breng het te registreren handtoestel in de buurt van het basisstation en 

druk op R om de menu-modus te activeren.

Druk op + om SETUP te laten verschijnen en vervolgens op o.

Druk op - totdat AANMELDEN (REGISTER) verschijnt en vervolgens 

op o.

CODE? verschijnt.

Voer de registratiecode in (deze bevindt zich op een sticker met de 

aanduiding “RC” aan de onderkant van het basisstation).  Druk op o.

Het handtoestel zoekt naar een basisstation in de registratiemodus.  
Na enkele seconden worden de naam en het ID-nummer van het 
basisstation weergegeven.  Ga dan verder met de volgende stap.
Als het handtoestel geen basisstation vindt, verschijnt de melding  
FOUTTET (FAILED) en moet u het opnieuw proberen.
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 U kunt het basisstation ook in registratiemodus plaatsen met behulp van een handtoestel dat al is 
geregistreerd. In plaats van stap 1 doet u dan het volgende:

1. Druk op R en vervolgens op + om  SETUP te laten verschijnen.  Druk op o.

2. Druk op - totdat  AANM MODE (ADD HS) verschijnt.  Druk op o.

3. Voer de registratiecode in (deze bevindt zich op een sticker met de aanduiding “RC” aan de onder-
kant van het basisstation). Druk op o.
Het basisstation piept om aan te geven dat de registratiemodus actief is.
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Druk op R om de menu-modus te verlaten.

De naam van het basisstation wijzigen
Druk op R en vervolgens op +  om SETUP te laten verschijnen. Druk 

op o.

Druk op -totdat BASISNAAM (BASE NAME) verschijnt en vervolgens 

op o.

Als het basisstation een naam heeft, wordt deze weergegeven. U kunt de 
bestaande naam wissen met de toets +.  Als het basisstation geen naam 
heeft, verschijnt de melding BASISNAAM? (BASE NAME?).

Voer de nieuwe naam in (hoogstens 8 tekens) met het toestenblok van 

het handtoestel (raadpleeg “Tekens invoeren met de nummertoetsen   
van het handtoestel” op pagina 22).

Druk op o. Druk op R om de menu-modus te verlaten.

Oproep in wachtrij
Tijdens het uitvoeren van een interne oproep, kunt u een andere oproep 
ontvangen.

U hoort dan een “wachtende oproep”-signaal in de oortelefoon en het pictogram  t 
knippert op het display.

De wachtende oproep beantwoorden:

Druk op t om de in voortgang zijnde oproep te beëindigen.

Uw handtoestel(len) zal/zullen overgaan om de externe oproep aan te 
kondigen.

Druk op t of op H om de wachtende oproep te beantwoorden.

Baby Sit instellen 
Met de functie Baby Sit kunt u de geluiden in een ander vertrek (bijvoorbeeld de 
kinderkamer) horen. Voor dit soort speciale interne gesprekken hebt u twee 
handtoestellen nodig (van het type Onis 6810): één bevindt zich in de kinderkamer 
en het andere houdt u bij u (het handtoestel van de ouder).  Voor nadere informatie 
raadpleegt u de gebruikershandleiding voor het extra handtoestel.

Een handset in meerder basisstations registreren
Als u het handtoestel in een ander basisstation wilt registreren, gaat u op dezelfde 
wijze te werk als voor “Een  handtoestel registreren in het basisstation” op 
pagina 25. 

Belangrijk:
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U kunt uw handtoestel voor maximaal 4 basisstations registreren.  Als uw 
handtoestel al geregistreerd is in 4 basisstations, moet u het uit één van de 
basisstations verwijderen.

Het basisstation selecteren
Zelfs als uw handtoestel in twee basisstations is geregistreerd, wordt het op 
slechts één basisstation aangesloten.  U moet het basisstation selecteren telkens 
wanneer u van “actief” basisstation wilt veranderen, tenzij u de optie AUTO kiest.

Als u bijvoorbeeld het handtoestel gebruikt met een basisstation dat u “Thuis” hebt 
genoemd en u wilt het vervolgens gebruiken met een basisstation dat u “Kantoor” 
hebt genoemd, moet u eerst het station selecteren.   

Druk op R en vervolgens op - totdat BASIS SEL (BASE SEL) 

verschijnt. Druk op o.

Druk op + of - totdat de naam van het basisstation waarmee u 

verbonden wilt worden verschijnt of totdat AUTO verschijnt.

De AUTO-modus functioneert wanneer er geen signaal van het basisstation 
naar het handtoestel gezonden wordt.

Druk op o.

Het handtoestel piept om te bevestigen dat het naar het nieuwe basisstation 
zoekt, of naar het dichtstbijzijnde station indien  AUTO is geselecteerd.

Druk op R om de menu-modus te verlaten.

Een handtoestel verwijderen
U kunt elk handtoestel verwijderen dat in uw basisstation is geregistreerd.

Druk op R en vervolgens op + om SETUP te laten verschijnen  Druk 

op o.

Druk op - totdat VERW TOEST (REMOVE HS) verschijnt en 

vervolgens op o.

Druk op + of -  om het handtoestel te selecteren dat u wilt 

verwijderen en druk vervolgens op o.

Zodra CODE? verschijnt, voert u de “RC” code in die zich aan de 

onderkant van het basisstation bevindt en drukt u vervolgens op o.

Uw handtoestel piept om te bevestigen dat het handtoestel is verwijderd.

Druk op R om de menu-modus te verlaten.

Als u het handtoestel verwijdert dat u op dat moment gebruikt, wordt dit 
automatisch verbonden met het volgende basisstation waarin het is geregistreerd.
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Verbinding met een PABX

Als u gebruik maakt van een telefoonlijn die op een PABX (Private Automatic 
Branch Exchange) is aangesloten in plaats van rechtsreeks op het openbare 
telefoonnet, kan het zijn dat u bepaalde instellingen van uw telefoon moet 
aanpassen.

Het netwerktype kiezen
Als u de Onis aansluit op een PABX, moet u mogelijk de netwerkinstellingen van de 
telefoon wijzigen.

Druk op R en vervolgens op + om SETUP te laten verschijnen.  

Druk op o.

Druk op - totdat NETWERK(NETWORK) verschijnt en druk vervolgens 

op o.

Druk op + en - om een keuze te maken in de lijst van beschikbare 

instellingen.  Druk op o.

Het handtoestel piept om aan te geven dat het nieuwe netwerktype is 
ingesteld.

Druk op R om de menu-modus te verlaten.

Afhankelijk van het PABX, moet u mogelijk verschillende instellingen uitproberen 
om de meest geschikte instelling te vinden.

Opmerking:
Vergeet niet het netwerktype weer in te stellen op PUBLIEK (PUBLIC) als u de 
Onis weer op het openbare telefoonnet wilt aansluiten.  De optimale instellingen 
voor het openbare telefoonnet worden automatisch opnieuw ingesteld
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Handige tips en
onderhoud

Geluidssignalen en melodieën  
Melodie extern gesprek • U wordt gebeld op de externe lijn.

Melodie intern gesprek • U wordt gebeld door een ander handtoestel.

1 Lang 
waarschuwingssignaal

• Als het symbool b verschijnt, wordt het gesprek afgebroken omdat de 
batterij van het handtoestel leeg is.

• Het gesprek wordt afgebroken ten gevolge van een fout in de batterij, 
netwerklijn, radiobereik enz.

• Het opgeroepen handtoestel (op een interne lijn) heeft opgehangen.
• Het basisstation is bezet en kan geen uitgaand gesprek activeren.
• U probeert een uitgaand bericht op het antwoordapparaat af te spelen 

terwijl geen uitgaand bericht is opgenomen.
• U probeert ontvangen berichten af te spelen terwijl geen berichten zijn 

opgenomen.
• U probeert het antwoordapparaat in te schakelen terwijl het geheugen van 

het antwoordapparaat vol is.
• U probeert het antwoordapparaat in te schakelen terwijl geen uitgaand 

bericht is opgenomen.

Bevestigingssignalen • Eén van de instellingen van de Onis is gewijzigd.
• U hebt een item in het geheugen opgeslagen of verwijderd.
• Het basisstation is in registratiemodus geplaatst.
• Een van de instellingen van het antwoordapparaat is gewijzigd.
• Als u ontvangen berichten afspeelt, duidt dit het einde van het bericht aan 

(1 piep) of het einde van alle ontvangen berichten (2 piepen).
• Het begin of het einde van een opgenomen bericht wordt aangegeven.

Wachttoon • U ontvangt een inkomende oproep terwijl u een intern gesprek voert.
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Indicatorlampje op het basisstation

Uitsluitend voor Onis Memo:

Problemen met de telefoon oplossen 

Continu groen licht. • Het basisstation is ingeschakeld.

Regelmatig groen 
knipperlicht.

• Een externe oproep is in uitvoering.

Groen licht dat tegelijk met 
het belsignaal knippert.

• Een externe oproep komt binnen.

Continue rood licht. • Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

Rood knipperlicht (knippert 
3 maal om de 2 seconden).

• Op het antwoordapparaat zijn nieuwe berichten ontvangen.

Rood snel knipperend licht. • Er is een probleem met het antwoordapparaat (het is vol, of de tijdinstelling 
is gewist).

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

U hoort een signaal op het 
handtoestel wanneer u 
probeert een uitgaande 
oproep te plaatsen.

Er wordt een uitgaande oproep gevoerd 
op een ander handtoestel.

Wacht totdat het gesprek is 
beëindigd en probeer het 
opnieuw.

Het symbool A verschijnt.  Het handtoestel is buiten bereik van het 
basisstation. 

Ga dichter bij het basisstation en 
probeer het opnieuw.

Het symbool A verschijnt.  Het handtoestel is niet in het basisstation 
geregistreerd. 

Registreer het handtoestel in het 
basisstation en probeer het 
opnieuw.

Een ander handtoestel gebruikt de 
menu-modus en het basisstation is 
bezet.

Wacht tot het andere handtoestel 
de menu-toets heeft verlaten en 
probeer het opnieuw.

U hoort en signaal op het 
handtoestel wanneer u een 
interne oproep wilt 
plaatsen.

Het handtoestel dat u wilt bellen is bezet 
of buiten bereik.

Wacht totdat het andere 
handtoestel beschikbaar is en 
probeer het opnieuw.
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Problemen met het antwoordapparaat oplossen 
(Uitsluitend voor Onis Memo)

Neem contact op met de PHILIPS  Help Desk als verder storingzoeken 
noodzakelijk blijkt.

De telefoon onderhouden
Maak eerst het netsnoer en het telefoonsnoer los voordat u het toestel 
schoonmaakt. Gebruik voor het reinigen een doek of zeemlap die met zeepsop is 
bevochtigd. Droog het toestel vervolgens met een droge doek.  Zo blijft uw toestel 
er als nieuw uitzien.

Opmerking:
Spray nooit reinigingsmiddelen of oplosmiddelen op het toestel.  Maak de 
contacten van het handtoestel en het basisstation schoon met een droge, niet 
pluizende doek.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het antwoordapparaat neemt 
het uitgaande bericht niet op.

U spreekt niet luid genoeg in de 
microfoon van het handtoestel.

Neem het uitgaande bericht 
opnieuw op, dit maal dichter bij de 
microfoon, of spreek linder.

U bent niet dicht genoeg bij de 
microfoon van het handtoestel.

Neem het uitgaande bericht 
opnieuw op, dit maal dichter bij de 
microfoon.

Het geheugen is vol. Wis enkele berichten om 
geheugenruimte vrij te maken.

Het antwoordapparaat stopt 
automatisch.

Het geheugen van het 
antwoordapparaat is vol

Wis enkele berichten om 
geheugenruimte vrij te maken.

Het rode indicatorlampje op het 
basisstation knippert snel.

De maximumopnamecapaciteit van 
het antwoordapparaat (ongeveer 6 
min.) is bereikt.

Wis enkele berichten om 
geheugenruimte vrij te maken.

Er is een stroomstoring opgetreden. Stel de dag en tijd opnieuw in op 
het handtoestel (zie “De dag en 
tijd instellen” op pagina 14).

 “GEEN MELD” (NO OUT 
MES) verschijnt.

U hebt geen uitgaand bericht 
opgenomen

Zie “Een uitgaand bericht 
opnemen” op pagina 13.

De besturing op afstand werkt 
niet.

U hebt niet de juiste code 
ingevoerd.

Probeer het opnieuw of raadpleeg 
“Een code voor besturing op 
afstand invoeren” op pagina 17.

U hebt geen code voor besturing op 
afstand ingesteld.

Zie “Een code voor besturing op 
afstand invoeren” op pagina 17.
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De batterij vervangen

Schuif de batterijklep naar  beneden en verwijder deze

Verwijder de batterijen.

Schuif de batterijklep terug.

Let op!

De oplaadbare batterijen bevatten cadmium.
Raadpleeg de lokale overheid voor inzamelpunten van klein chemisch 
afval.
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Besturing op
afstand
(bij gebruik van toontelefoon)

Kies uw telefoonnummer.

Laat het uitgaande bericht 
afspelen. Druk vervolgens op de 
toets * en voer uw code in 
(4 cijfers).

Tijdens het afspelen van berichten 
kunt u het volgende doen:

Kies

• Afspelen van berichten stoppen ............8

• Berichten wissen ..................................6

• Huidige bericht opnieuw afspelen...........1

• Vorige bericht opnieuw afspelen .......1+1

• Volgend bericht afspelen ......................3
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Besturing op
afstand (vervolg)
(bij gebruik van toontelefoon)

U heeft zojuist uw antwoordapparaat 
geraadpleegd

Nadat alle berichten zijn 
afgespeeld hebt u 20 sec. voor de 
volgende handelingen:

Kies

• Berichten afspelen ................................2

• Uitgaande bericht controleren ...............5

• Antwoordapparaat uitschakelen ............9

• Antwoordapparaat inschakelen..............7

• Uitgaand bericht opnemen ................4+5
en spreken

• Lokaal bericht opnemen ...................4+2
en spreken

• Opname stoppen...................................8
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