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Garantie
Geachte klant,

Vriendelijk bedankt voor de aankoop van dit Philips-apparaat dat ontwikkeld en
gefabriceerd is naar de hoogst mogelijke kwaliteitseisen.

Mocht er ongelukkigerwijs nog iets fout gaan met dit apparaat , dan garandeert
Philips een kosteloze herstelling (of vervanging). Dit ongeacht het land waar de
herstelling plaatsvindt en gedurende een periode van 12 maanden vanaf de
aankoopdatum. Deze internationale Philips garantie is een aanvulling op de
bestaande nationale garantieverplichtingen van handelaren en Philips in het land
van aankoop en tast uw door de wet bepaalde rechten als klant niet aan.

De Philips garantie is geldig wanneer het apparaat conform de gebruiksaanwijzing
is gebruikt en voor het doel waarvoor het is gemaakt. Tevens dient de originele
aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd te worden met daarop de
aankoopdatum, de naam van de handelaar en het model- en productienummer van
het apparaat.

De Philips garantie vervalt indien:

• op een van de genoemde documenten iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd
of onleesbaar gemaakt,

• het model of produktienummer op het apparaat is veranderd, doorgehaald,
verwijderd of onleesbaar gemaakt,

• reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door niet bevoegde service-organisaties
of personen,

• een defect een externe (buiten het apparaat gelegen) oorzaak heeft bijvoorbeeld
blikseminslag, wateroverlast, brand, verkeerd gebruik of onachtzaamheid.

Wij maken u erop attent dat het product niet als defect kan worden beschouwd als
wijzigingen of aanpassingen nodig zijn teneinde het product te laten voldoen aan
lokale of nationale technische normen die van kracht zijn in landen waar het product
oorspronkelijk niet voor ontwikkeld of geproduceerd is.

Philips Consumentenlijn

Postbus 102

5600 AC EINDHOVEN

NEDERLANDS
Tel. : 0900 84 06

(22 ct per minut)
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HOOFDMENU

Stand-by

Hoofdtelefoonœk

Lijst van ingekomen 
oproepen en

Interne lijst: 
basisstation en handset 

Lijst van 
netwerkservices

Diverse instellingen

Privételefoonbœk

OPENBARE GIDS

PRIVÉ GIDS

INTERN

DIENSTEN

INSTELLINGEN

LOGB OPR

HERHAAL

1.1 Hoor volume (b. 38)

1.2 Luidspreker volume (b. 38)

1.3 Hoofdtelefoon volume (b. 39)

1.4 Bel melodie (b. 39)

1.5 Bel volume (b. 39)

1.6 Tœtstonen (b. 39)

1.7 Hoorn toon (b. 39)

1.8 Luidspreker toon (b. 39)

1.9 Hoofdtelefoon toon (b. 39)

1.0 Melodie voor de telefoonbœk
      (b. 39)

2.1 Taal (b. 40)

2.2 Displayverlichting  (b. 40)

2.3 Contrastweergave (b. 40)

2.4 Blokkeer toetsen (b. 41)

2.5 Babysitmodus (b. 41)

2.6 Selectie basisstation  (b. 41)

2.7 Een handset aanmelden (b. 41)

3.1 Belsignaal (b. 42)

3.2 Volume melodie basis (b. 42)

3.3 Instelling datum/tijd (b. 42)

3.4 Direct geheugen  (b. 43)

3.5 Aanmeldmodus (b. 43)

4.1 Antwoordapparaat (b. 44)

4.2 Opnemen van memo's (b. 44)

4.3 Opnemen van een meldtekst (b. 45)

4.4 Opnemen van een eigen melodie 
       (b. 45)

4.5 Aantal keer dat de telefoon
      overgaat (b. 46)

4.6 Vocale informat. (b. 46)

4.7 Opnamekwaliteit (b. 46)

4.8 Afluisteren op afstand (b. 46)

Lijst van uitgaande 
Berichten  (BIS)

6.1 Belbeveiliging (b. 49)

6.2 Netnummers (b. 49)

6.3 Systeembeveiliging (b. 49)

6.4 Programmeercode (b. 50)

Opties : Toevoegen 
Wijzigen
Stemherkenning
Wissen 

Opties : Toevoegen
Wijzigen
Wissen

Opties : Hernoemen
Afmelden

Opties : Wijzigen
Wissen
Toevoegen

Opties : Opslaan

Afspelen

Wissen

Opties : Opslaan
Wissen
Alles wissen

5.1 Kiesmodus (b. 47)

5.2 Type netwerk (b. 47)

5.3 Type centrale (b. 47)

5.4 Flit (b. 48)

5.6 Berekening duur (b. 48)

5.7 Wachtmuziekje (b. 48)

5.8 Inlassen pauzes (b. 48)

5.9 Inlassen netnummer (b. 48)

5.0 Inprogrammeren netnummers
      (b. 48)

Opties : 1 Geluiden handset
2 Instellingen handset  
3 Basisinstellingen
4 Antwoordapparaat
5 Lijninstellingen
6 Beveiliging
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Basisstation Zenia 5

Basisstation Zenia 6326

Basisstation Zenia Voice 6626

Luidspreker

Duidt op de 
spanning en een 
bezet basisstation

Microfoon

Luidspreker

Berichtindicatie

Duidt op de 
spanning en een 
bezet basisstation

Controlelampje 
van het 

antwoordap-
paraat

Microfoon

Kiestoetsen en bedieningstoetsen van het antwoordapparaat
In het voortdurende streven haar producten en diensten te verbeteren behoudt Philips zich te allen tijde het recht 
voor om zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen aan de in dit document vermelde specificaties

Copyright ã Philips 2000 - Alle rechten voorbehouden

Toets voor 
interne 

gesprekken

Toetsen voor de 
volumeregeling

Toets voor externe 
gesprekken

Toetsen voor de 
volumeregeling

Toets voor externe 
gesprekkenToets voor 

interne 
gesprekken

Toetsen voor direct kiesgeheugen:  tot  

Toets voor het 
opnemen van 

memo's

Toets voor
versneld kiezen
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Bediening6

Bediening van de handset

Bediening van de basisstations 6326 & 6626

TOETSEN BESCHRIJVING
• Voor het uitvoeren van hetgeen vermeld staat in de laatste

schermregel.

• Voor het beginnen, aannemen of beëindigen van een gesprek.
• Voor het wissen van een teken tijdens het invoeren van gegevens.
• Om een niveau hoger in de menu's te gaan.
• Ook om tijdens een gesprek de functie "R" te activeren.
• Door lang ingedrukt houden (2 seconden) weer "stand-by" te

zetten, of om bij het invoeren van gegevens alle tekens van de
regel te wissen.

• Voor het activeren of uitschakelen van de luidspreker van de
handset of het basisstation. 

• Ook voor het beginnen of aannemen van een gesprek.

• Om tijdens het gesprek het volumeniveau te verhogen.

• Om door de lijsten en menu's te bladeren, en om heen en weer te
gaan om een teken tussen te voegen tijdens het invoeren van een
nummer of een naam .

• Door lang ingedrukt houden (2 seconden) vergrendelt en
ontgrendelt u het toetsenbord.

• Activeert de sneltoetsen van het configuratiemenu.

TOETSEN BESCHRIJVING, BASISSTATION 6326
• Toets voor interne gesprekken.

 à • Toetsen voor direct kiezen.

• Toets voor versneld kiezen.

TOETSEN BESCHRIJVING, BASISSTATION 6626
• Voor het uitvoeren van hetgeen vermeld staat in de laatste

schermregel.
• Toets voor interne gesprekken.

• Functie herhaling afluisteren vorig bericht.

• Functie afluisteren van berichten.

• Functie afluisteren volgende bericht.

• Functie opslaan.

• Functie afspelen van de meldtekst.

• Functie wissen van berichten.

• Functie activeren van het antwoordapparaat.

• Functie stoppen of opslaan met het afspelen.

• Functie uitschakelen van het antwoordapparaat.

• Functie opslaan van een memo (lokaal bericht).
• Ook om tijdens het gesprek de functie "R" te activeren.
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Handset 7

De handset op het oplaadstation

Weergave op het venster
Verschijnt Geeft aan of de batterijen nog voldoende zijn opgeladen.

l Verschijnt
Knipperend

Het antwoordapparaat is geactiveerd.
Het antwoordapparaat ontvangt of beantwoordt een gesprek.

E Verschijnt
Knipperend

Er zijn berichten op het antwoordapparaat.
Er zijn  nieuwe berichten binnengekomen.

t Verschijnt
Knipperend

Er is een van buiten komend gesprek gaande.
Het antwoordapparaat ontvangt of beantwoordt een gesprek.
Er komt een gesprek van buiten.

Verschijnt
Knipperend

Er is een van binnen komend gesprek gaande.
Er komt een intern gesprek.

Verschijnt De modus "Mute" is geactiveerd.

/ Verschijnt
Knipperend

De luidspreker van de handset is geactiveerd.
De luidspreker van het basisstation is geactiveerd.

A
Verschijnt
Verschijnt 
niet

De verbinding met het basisstation is in orde.
De handset is bij geen enkel basisstation aangemeld.
De handset is buiten bereik van het basisstation.

Verschijnt De vermelding die u wilt bekijken bevindt zich aan het begin van de lijst.

Verschijnt De vermelding die u wilt bekijken bevindt zich in het midden van de lijst.

Verschijnt De vermelding die u wilt bekijken bevindt zich aan het eind van de lijst.

Verschijnt De in de hoofdtelefoonbœk geselecteerde vermelding is gekoppeld aan een signaal 
voor stemherkenning.

Hoorn

Numeriek
toetsenbord

Venster Duidt op een 
inkomend gesprek of 

een nieuwe 
boodschap

Microfoon

10 MEI 10:05
Philips 1

OPENBARE GIDS
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Beveiliging8

Beveiliging
Uw telefoon is voorzien van de nieuwste geavanceerde technologie voor een nog
eenvondiger en comfortabeler gebruik.

De beveiliging
Voor elk land geldt dat voor gebruik van dit product goedkeuring vereist is van de
bevoegde instanties. De tekst van deze goedkeuring staat op het etiket aan de
onderzijde van het basisstation.
De markering op het product bevestigt dat dit voldoet aande  desbetreffende
technische voorschriften zoals deze golden op de datum waarop de goedkeuring
werd afgegeven (met inbegrip van de gebruiksveiligheid en de beveiliging tegen
elektromagnetische storingen) conform de volgende richtlijnen: 
73/23/CEE, 89/336/CEE, 91/263/CEE en 93/68/CEE.
• Elk contact met vloeistoffen vermijden.
• Om elk risico op elektrische schokken te vermijden, de handset of het basisstation

nooit openmaken. Reparaties uitsluitend laten verrichten door onze servicedienst.
• Elk contact van de oplaadcontacten en van de batterij met stroomgeleidende ob-

jecten (sleutels, metalen sluitingen, sieraden etc.) vermijden.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet

Dit product is ontworpen voor eenfasige wisselstroom van 230 volt en is niet
geschikt voor IT-installaties zoals omschreven in de norm EN 60-950.
De netwerkvoeding is geclassificeerd voor wat betreft de beveiliging tegen
hoogspanning, zoals omschreven in de norm EN 60-950.
Dit apparaat kan alleen volledig van spanning worden gehaald door de elektrische
voedingskabel uit de wandcontactdoos te halen. De contactdoos dient zich in de
buurt van het apparaat te bevinden en u moet er gemakkelijk bij kunnen.
Deze uitrusting kan niet blijven functioneren wanneer de stroom is afgesneden. Om
nooddiensten te kunnen bereiken moet u ervoor zorgen dat u altijd gebruik kunt
maken van een telefoon die zonder elektrische voeding werkt. Wanneer tijdens een
gesprek de stroom wordt afgesneden, verbreekt de telefoon de verbinding
automatisch, terwijl dan tevens de kans bestaat dat de opgeslagen datum en tijd
worden gewist.

Aansluiting aan het telefoonnet
De elektrische spanning van het telefoonnetwerk komt overeen met de classificatie
TRT-3 (Spanning van het telecommunicatienetwerk), zoals vastgelegd in de norm
EN 60-950.

Milieu
Uw handset maakt deel uit van het EcoDesign-programma van Philips, waarbij de
producten  worden opgezet volgens een ecologisch concept dat voor elke fase van
hun bestaan rekening houdt met het milieu.
Vergeet niet lokale bepalingen in acht te nemen betreffende het wegwerpen van
verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude telefoons. Zorg, indien mogelijk voor
recycling.
"Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking van de Raad 99/303/EG
voor pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het
openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen
de individuele PSTN’s in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op
zichzelf geen envoorwaardeljke garantie voor een succesvolle werking op elk
PSTN-netwerkaansluitpunt. Neem bij problemen in eerste instantie contact op
met de leverancier van het apparaat".

 Produkt alleen gebruiken in Nederland.
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Installatie 9

Installatie
Plaatsen van het oplaadstation en het basisstation

Het oplaadstation moet u plaatsen in de nabijheid van een wandcontactdoos 220 V/
240 V-50Hz.

Om het risico op interferentie zoveel mogelijk te voorkomen, het oplaadstation op
minstens 50 cm van elektronische apparatuur plaatsen  (telefoon, tv-handset,
computer etc.).

Het oplaadstation kan worden geplaatst op een plat vlak (bureau) of aan de wand
worden bevestigd.

Het oplaadstation niet plaatsen:

• in een vochtige omgeving,
• in de nabijheid van een warmtebron,
• vlakbij objecten als dikke muren of metalen structuren.

Plaatsing van het oplaadstation op een horizontaal vlak
• Verbindt de voedingskabel met het oplaadstation.
• Plaats het oplaadstation op een plat vlak.
• Sluit de voedingskabel aan op een wandcontactdoos.
• Zet de handset op het oplaadstation.

 Alleen het met het apparaat meegeleverde snoer gebruiken.

Bevestiging van het oplaadstation aan de wand
• Boor twee gaten op 65 mm verticaal ten opzichte van elkaar in de muur en breng

de schroeven aan.
• Verbindt de voedingskabel met het oplaadstation.
• Hang het oplaadstation op aan de schroeven.
• Sluit de voedingskabel aan op de wandcontactdoos.
• Zet de handset op het oplaadstation.

 Alleen het met het apparaat meegeleverde snoer gebruiken.

Plaatsing van het basisstation
U moet er goed op letten dat u de stekker aanbrengt in een stopcontact met de juiste
spanning (220 V-240 V).

• Sluit de voedingskabel aan op de connector (symbool ), en vervolgens aan de
wandcontactdoos

• Sluit het telefoonsnoer aan op de connector (symbool t), en daarna aan de tele-
fooningang in de wand.

. . .
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Plaatsen en vervangen van de batterijen
Voeding

Uw telefooncombinatie wordt gevoed door twee oplaadbare batterijen van het type
NiMh AAA/R03.
Als de batterijen aan vervanging toe zijn, moeten de batterijen die u aanschaft van
het volgende type zijn: PHILIPS MULTILIFE R03NM, of PANASONIC 650 mAh.

• Druk bovenaan op het deksel van het vak voor
de batterijen en schuif het naar beneden.

• Plaats de nieuwe batterijen en let daarbij op de
symbolen.

• Breng het deksel weer aan.

Bij het verwijderen van NiMh batterijen de bestaande regels inzake de
afvalverwerking in acht nemen.

 : Nooit niet-oplaadbare batterijen gebruiken en alleen batterijen gebruiken
die zijn voorgeschreven. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld
wanneer u zich niet houdt aan deze aanbevelingen.

Opladen en ontladen van de batterijen
Bij het eerste gebruik of wanneer nieuwe batterijen zijn geplaatst, moet u de
batterijen eerst minstens 12 uur opladen. Dit is een voorzorgsmaatregel om de
levensduur van de batterijen te verhogen.
Een symbool bovenin het venster geeft permanent aan of de batterijen voldoende
geladen zijn.
Bij dit symbool  staat elke balk voor ca. 1/3 van de maximale lading. Tijdens het
opladen van uw batterij, knippert de verklikker  van de lader en verschijnen de
hier aangegeven symbolen in een vaste volgorde . Wanneer het
symbool  op uw venster verschijnt, zijn uw batterijen volledig geladen.

 : De verklikker van de lader brandt alleen continu als de batterijen volledig
zijn opgeladen.

 : Wanneer de batterijen geheel ontladen zijn, is het symbool alleen zichtbaar
na enkele minuten opladen

Als het symbool  op uw venster zichtbaar wordt, moet u de batterijen opnieuw
opladen. Als u op dat moment toevallig net in gesprek bent, zal de handset de
spanning na enkele minuten uitzetten.

Test
Wanneer de handset en het basisstation eenmaal zijn geïnstalleerd, moet u om een
gesprek te kunnen beginnen het volgende doen:
• Kijk of symbool A in het venster verschijnt (wanneer het scherm uit is, moet u de

handset aansluiten op het basisstation (zie ook. “2.7 Een handset aanmelden bij
het basisstation”, bladzijde 41".

• Druk op toets ; het symbool t verschijnt en u hoort de toon.
• Stel een nummer samen; de cijfers verschijnen op het venster en het nummer

wordt automatisch gekozen.
Wanneer zich problemen  bij deze test mochten voordoen, moet u controleren of de
batterijen wel voldoende geladen zijn, en voorts of het oplaadstation wel goed werkt
en of het basisstation wel goed is aangesloten op de telefoonlijn en het stopcontact.

prelim-zenia.book  Page 10  Vendredi, 23. juin 2000  1:11 13



Gebruik van de telefoonfunctie 11

Gebruik van de telefoonfunctie
Functie van de "stand-by"
• Stand-by venster:

• "Stand-by" is het startpunt voor alle functies.
Vanaf deze modus kunt u om een functie te kiezen zoveel keer als nodig is drukken
op de navigatietoetsen  of , om de verschillendes menu's waar u toegang toe
heeft op het venster te krijgen.

De volgende menu's zijn beschikbaar:

• "OPENBARE GIDS"  (Hoofdtelefoonbœk),
• "PRIVÉ GIDS" (Telefoonbœk van de handset),
• "INTERN" (Interne lijst),
• "DIENSTEN"  (Lijst van services),
• "INSTELLINGEN" (Configuratie),
• "LOGB OPR" (Lijst van binnengekomen gesprekken),
• "HERHAAL" (Lijst van uitgaande gesprekken).

Het  geselecteerde menu verschijnt op de laatste schermregel.

Om een van deze menu's te activeren drukt u op de toets , waarna de beginpagina
van het geselecteerde menu  in het venster verschijnt.

Om de handset weer "stand-by" te zetten, de toets  lang (2 seconden) ingedrukt
houden.

10 MEI 10:05
Philips 1

OPENBARE GIDS

prelim-zenia.book  Page 11  Vendredi, 23. juin 2000  1:11 13



Gebruik van de telefoonfunctie12

Een gesprek beginnen vanaf de handset
Vanuit "stand-by" stelt u het nummer samen op het
toetsenbord (max. 26 cijfers).
Het gekozen nummer verschijnt op een of twee regels,
afhankelijk van wat u intikt.

Een per ongeluk verkeerd ingevoerd cijfer corrigeert u als volgt:

• verplaats de cursor met de navigatietoetsen   of ,
• gebruik de toets om  het teken voor de cursor te wissen, 
• door lang (2 seconden) op deze toets te drukken wordt de hele regel gewist

Druk op toets .
Het symbool  t verschijnt bovenaan in het venster.

Het nummer wordt automatisch gekozen en in het venster
verschijnen:

• de mededeling  "BELLEN",
• het gebelde nummer.

Na 10 seconden verschijnt de duur van het gesprek.

Met deze toets  kan de buitenlijn in de wacht worden
gezet.(zie ook “Een binnenkomend gesprek in de wacht
zetten”, bladzijde 19).

Als u op wilt hangen, drukt u nog een keer op toets .

In het venster verschijnen:

• de mededeling "GESPR AFG",
• de totale gespreksduur,
Om te weten wat de totale duur van uw verbindingen zijn,
drukt u op toets .

Na 4 seconden gaat de handset vanzelf weer over op "stand-by".

 : U kunt ook drukken op de toets  voor het aannemen van een gesprek en
tegelijkertijd de luidspreker van de handset activeren. Als u op wilt hangen
drukt  u nog een keer op toets .

 : Het is ook mogelijk een gesprek aan te nemen door te drukken op ,
voordat u het nummer samenstelt.

BELLEN...
0123456789

HERHAAL

BUITENLIJN
Duur 0’13

WACHTEN

GESPR AFG
Duur 5’30

TOTAAL

NUMMER
012345

OPNEMEN
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Een gesprek beginnen vanaf het basisstation Zenia 6326
Met de functie 'handen vrij' kunt u bellen of gebeld worden zonder gebruik te maken
van een handset.

Een nummer samenstellen met de toetsen van  tot  voor direct 
kiezen

U moet de directe nummers die u wilt toewijzen aan de toetsen   tot  en
met eerst met behulp van uw handset opslaan in het geheugen (zie ook “3.4
Directe geheugenopslag (alleen basisstation 6326 )”, bladzijde 43).

Druk op toets .
Het groene lampje knippert en de kiestoon is te horen.

Druk op een van de toetsen voor direct kiezen  tot  en met .
Het nummer behorend bij de ingedrukte toets wordt automatisch gekozen.

Het geluid wordt versterkt door de luidspreker aan de voorzijde van het basisstation.

U kunt het luidsprekervolume regelen door middel van de toetsen  (hoger zetten)
of  (lager zetten).

Als u op wilt hangen moet u opnieuw drukken op toets .
Het groene lampje houdt op met knipperen.

Een alarmnummer kiezen met behulp van toets 
U moet het alarmnummer eerst met behulp van uw handset opslaan in het
geheugen (zie ook “3.4 Directe geheugenopslag (alleen basisstation 6326 )”,
bladzijde 43).
Druk op toets .
Het alarmnummer wordt automatisch gekozen. Het groene lampje knippert en de
kiestoon is te horen.

De luidspreker en de microfoon van het basisstation worden automatisch
geactiveerd.

U kunt het volume van de luidspreker regelen door middel van de toetsen  (hoger
zetten) of  (lager zetten).

Als u op wilt hangen moet u drukken op toets .
Het groene lampje houdt op met knipperen.
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Een gesprek beginnen vanaf het basisstation Zenia Voice 
6626

Druk op toets .
Het groene lampje knippert en de kiestoon is te horen.

Stel het nummer samen door middel van de toetsen  tot  en met  van het
toetsenbord.
Het nummer wordt automatisch gekozen.

De luidspreker en de microfoon van het basisstation worden automatisch
geactiveerd. U moet spreken in de richting van de microfoon.

U kunt het luidsprekervolume regelen door middel van de toetsen  (hoger
zetten) of  (lager zetten).

Als u op wilt hangen moet u drukken op toets .

Het groene lampje houdt op met knipperen.

Een gesprek aannemen met de handset
Telkens als er een gesprek van buiten komt gaat de bel van de handset over. Het
groene lampje en het symbool t knipperen.

 : U kunt de handset laten ophouden met rinkelen zonder een gesprek aan te
nemen door te drukken op de toets . Uw basisstation blijft wel rinkelen en
het symbool  verschijnt.

 : Als het nummer van de gesprekspartner door de centrale wordt meegeseind,
verschijnt dit op het venster. De naam verschijnt ook wanneer deze is
opgeslagen in een van de telefoonbœken.

Voor het aannemen van een gesprek drukt u op toets . Het symbool t
houdt op met knipperen.

 : U kunt ook drukken op de toets  voor het aannemen van een gesprek en
tegelijkertijd de luidspreker van de handset activeren.

Als u op wilt hangen moet u opnieuw drukken op toets .

 : Om degene die opgebeld heeft te kunnen herkennen, moet u geabonneerd zijn
op deze service, mits uw telefoonmaatschappij die levert.

BEL

STILTE

BEL
0165346523

STILTE

BEL
De Frischz
0165346523

STILTE
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Lijst van uitgaande gesprekken

Werking van de lijst
Uw ZENIA telefoon onthoudt de telefoonnummers van de laatste 10 externe
gesprekken die u vanaf uw handset bent begonnen.

U kunt de lijst bekijken, uw gesprekspartners van daaruit direct weer bellen of de
lijst wijzigen.

U kunt ook een telefoonnummer opslaan in het hoofdtelefoonbœk of een
privételefoonbœk.

De lijst van uitgaande gesprekken bekijken
U kunt de gesprekkenlijst bekijken vanaf "stand-by" of gedurende een van buiten
komend gesprek.

Vanaf "stand-by" drukt u zoveel keer als nodig is op de
navigatietoetsen  of , om naar het menu
"HERHAAL"  te gaan (lijst van uitgaande gesprekken).

De mededeling "HERHAAL" verschijnt op de laatste
schermregel.

Bevestig dit door te drukken op toets .

De eerste vermelding op de lijst van uitgaande gesprekken
verschijnt in het venster.

Om de lijst door te kunnen bladeren, drukt u zoveel keer
als nodig is op de navigatietoetsen  of .

 : U kunt direct bellen met het telefoonnummer dat hoort bij de aldus
weergegeven vermelding, door te drukken op toets .

10 MEI 10:05
Philips 1

HERHAAL

HERHAAL
06543210

OPTIES
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Wissen van een vermelding
Vanaf "stand-by" gaat u naar de lijst van uitgaande
gesprekken.
De vermelding behorend bij het laatst gevoerde uitgaande
gesprek wordt weergegeven.

Blader door de lijst, waarbij u zoveel keer als nodig is
drukt op de navigatietoetsen  of .
De vermelding die u wilt wissen wordt weergegeven.

Druk op toets .

Met behulp van de navigatietoetsen  of , en kiest u
de optie "Wissen" om de weergegeven vermelding te
wissen.

Bevestig dit door te drukken op toets .

Ter bevestiging klinkt een biep en verschijnt de mededeling
"Gewist !".

De vermelding is gewist en de volgende vermelding
verschijnt.

10 MEI 10:50
Philips 1

HERHAAL

HERHAAL
06543210

OPTIES

HERHAAL
Wissen

KIES

HERHAAL

Gewist !
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Opslaan van een vermelding
Vanaf "stand-by" gaat u naar  de lijst van uitgaande gesprekken.
De vermelding behorend bij het laatst gevoerde uitgaande gesprek wordt
weergegeven. 

Blader door de lijst, waarbij u zoveel keer als nodig is
drukt op de navigatietoetsen  of .
Het nummer dat u wilt opslaan wordt weergegeven.

Druk op toets .

Met behulp van de navigatietoetsen  of , en
selecteert u de optie "Opslaan".
De geselecteerde optie verschijnt.

Druk op toets .

Voer de nieuwe naam in via het numerieke toetsenbord  (max.
14 tekens).
Al naar gelang het teken dat u wilt invoeren moet u een of
meerdere keren drukken op de desbetreffende toets (zie ook
“Tekentabel”, bladzijde 56).
Met de wistoets  kunt u  het teken voor cursor wissen.

Druk op toets  om de nieuwe naam te bevestigen.

Het systeem vraagt u de telefoobœk waarin u het
telefoonnummer wilt opslaan te selecteren.

Selecteer het telefoonbœk, door middel van de
navigatietoetsen  of  (hoofd-of privételefoonbœk).

Het geselecteerde telefoonbœk verschijnt op de tweede
schermregel.

Druk op toets  om de selectie van het telefoonbœk te
bevestigen.

De bevestiging "Opgeslagen" verschijnt.

Ga terug naar de lijst van uitgaande gesprekken.

HERHAAL
06543210

OPTIES

HERHAAL
Opslaan

KIES

STATION SELECTIE
Openbare gids

KIES

STATION SELECTIE

Opgeslagen

NAAM:

��

OPNEMEN
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Een gesprek aannemen vanaf het basisstation (6326 en 
Voice 6626)

Met de functie 'handen vrij' kunt u bellen of gebeld worden zonder gebruik te maken
van een handset.

De kiestoon (melodie van uitgaande gesprekken) is te horen. Het groene lampje
knippert.

Om het gesprek aan te nemen drukt u op toets  van het basisstation.
De luidspreker en de microfoon van het basisstation worden automatisch
geactiveerd. U moet spreken in de richting van de microfoon.

U kunt het luidsprekervolume regelen door middel van de toetsen  (hoger zetten)
of  (lager zetten).

Als u op wilt hangen moet u opnieuw drukken op toets .
Het groene lampje houdt op met knipperen.

Regelen van de geluidsvolumes van uw handset of het 
basisstation tijdens het gesprek

1) Met uw handset:
Er zijn twee volumeniveaus "Normaal" en "Hard".

Tijdens het gesprek kunt u  het volume van de koptelefoon hoger zetten door op de
toets  van uw handset te drukken.

Als het gesprek is beëindigd gaat het volume weer terug naar het niveau "Normaal"
(de standaardinstelling).

U kunt ook het oorspronkelijke volumeniveau "Normaal" regelen (de
standaardinstelling), (zie ook “1.1 Regelen van het volume van het hoorn”,
bladzijde 38). 

2) Met het basisstation:
Tijdens het gesprek of gedurende het afluisteren van de berichten kunt u  het volume
van de luidspreker regelen door te drukken op een van de twee toetsen  (hoger
zetten) of  (lager zetten).

Door telkens een keer op een van deze toetsen te drukken selecteert u een van de
drie beschikbare volumeniveaus (laag, middel, hoog).

Activeren van de luidsprekers vanaf de handset
Voor het activeren van de luidspreker van uw handset tijdens het gesprek,
drukt u op toets . Voor het uitschakelen, drukt u opniew op toets .

Voor het activeren van de luidspreker van het basisstation tijdens het gesprek,
drukt u gedurende 2 seconden op toets  van de handset. Voor het
uitschakelen, drukt u gedurende 2 seconden op toets .

De luidspreker en de microfoon van het basisstation zijn geactiveerd, waardoor
meerdere mensen kunnen deelnemen aan het gesprek.
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Een binnenkomend gesprek in de wacht zetten
Wanneer een gesprek binnenkomt kunt u dat in de wacht zetten: uw van buiten
komende gesprekspartner hoort of een wachtmuziekje, als dat geactiveerd is, (zie
ook “5.7 Activeren/uitschakelen van het wachtmuziekje”, bladzijde 48), of de
wachttoon.

1) Met uw handset
Selecteer de functie "WACHTEN" door middel van de toetsen  of , en
daarna bevestigt u dit met toets .

Om het gesprek weer voort te zetten, drukt u opnieuw op toets .

2) Met het basisstation
Druk op toets   om het gesprek in de wacht te zetten.

Om het gesprek weer voort te zetten, drukt u opnieuw op toets .

Een gesprek opnemen vanaf de handset (Alleen bij de 
Zenia 6626)

Selecteer de optie "Opnemen" door middel van de navigatietoetsen  en .

Druk op toets .
Het gesprek wordt 2 minuten lang opgenomen.

Als u de opname wilt stoppen drukt u opnieuw op toets .

De opname van het gesprek wordt verzorgd door het antwoordapparaat.

Als u wilt weten hoe u een opgenomen gesprek kunt beluisteren, moet u even
kijken onder het hoofdstuk “Beluisteren van binnengekomen boodschappen”,
bladzijde 32.
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Lijst van binnengekomen gesprekken
De gesprekspartner identificeren

Uw  ZENIA telefoon is geschikt voor de weergave van het nummer van uw
gesprekspartner. Om de functies die verband houden met de herkenning van de
gesprekspartners te kunnen gebruiken, moet u wel geabonneerd zijn op deze
service, mits uw telefoonmaatschappij deze aanbiedt.
Wanneer de telefoon overgaat, verschijnt op uw handset(s) het nummer en de naam
van uw gesprekspartner, mits de telefooncentrale deze beschikbaar stelt. Als dit
nummer gekoppeld is aan een naam in het hoofdtelefoonbœk of een
privételefoonbœk, zal ook de naam verschijnen.

De gesprekkenlijst 
Uw  ZENIA telefoon kan de herkenning opslaan van de laatste 30  van buiten
gekomen gesprekken.

Iedere vermelding op de lijst van de gesprekken geeft aan:

• het telefoonnummer van de gesprekspartner (abonnement),
• de naam van de gesprekspartner, mits deze is opgeslagen in uw telefoonbœken, of

de telefooncentrale deze levert (abonnement).
 : Wanneer de lijst vol is, wordt de oudste vermelding gewist, ook als u die nog

niet afgespeeld hebt.
Tijdens het bekijken van de lijst kunt u:
• dag en tijdstip van het gesprek,
• uw gesprekspartners van daaruit direct weer bellen,
• een of meerdere nummers wissen,
• de gesprekspartners die een bericht op het antwoordapparaat hebben

achtergelaten identificeren (Zenia Voice 6626),
• de door de gesprekspartners achtergelaten berichten beluisteren (Zenia Voice

6626),
• een telefoonnummer opnemen in de hoofdtelefoonbœk of een privételefoonbœk.

De lijst van niet beantwoorde gesprekken bekijken
Het lampje van de handset knippert om aan te geven dat er
een nieuw gesprek binnenkwam dat nog niet is beantwoord.
Druk op toets  voor het bekijken van de lijst van
nieuwe gesprekken.
Om de lijst door te kunnen bladeren drukt u zo vaak als nodig
is op de navigatietoetsen  en .

De lijst van binnengekomen gesprekken bekijken
Vanaf "stand-by" drukt u zoveel keer als nodig is op de
navigatietoetsen  of , om te gaan naar het menu
"LOGB OPR".
Bevestig dit door te drukken op toets .
De eerste vermelding op de lijst van binnengekomen
gesprekken verschijnt in het venster.
Om de lijst door te kunnen bladeren, drukt u zoveel keer
als nodig is op de navigatietoetsen  en .

 : Als er geen enkel bericht is binnengekomen, verschijnt
op het venster  "Lijst leeg !".

10 MEI 10:30
     3 nieuw

BEKIJKEN

10 MEI 15:30
Philips 1

LOGB OPR

LOGB OPR
01/02 01:59

OPTIES
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 : U kunt direct bellen met het telefoonnummer dat hoort bij de aldus
weergegeven vermelding, door te drukken op toets .

• Als u bij het bekijken van de lijst bij een aldus weergegeven gesprek belandt waar
een ingesproken boodschap aan is gekoppeld, verschijnt het symbool E ; om de
boodschap te kunnen beluisteren, selecteert u de optie "AFSP"  en drukt u op toets

.

Wissen van een vermelding in de lijst van binnengekomen 
gesprekken

Vanaf "stand-by" gaat u naar de lijst van binnengekomen
gesprekken.
De gesprekspartner van het laatst binnengekomen gesprek
wordt aangegeven.
Blader door de lijst, waarbij u zoveel keer als nodig is
drukt op de navigatietoetsen  en .
De vermelding die u wilt wissen verschijnt.
Druk op toets .

Met behulp van de navigatietoetsen  en , selecteert
u de optie "Wissen".

Bevestig dit door te drukken op toets .

Ter bevestiging klinkt een biep en verschijnt de mededeling
"Gewist !".

De vermelding is gewist en de volgende vermelding
verschijnt.

Als er geen boodschappen meer zijn in uw lijst van
binnengekomen gesprekken, geeft het venster aan 
"Lijst leeg !".

LOGB OPR
Wissen

KIES

LOGB OPR

Gewist !

LOGB OPR
01/02 01:59

OPTIES

LOGB OPR =

Lijst leeg !
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Opslaan van een vermelding in de lijst van binnengekomen 
gesprekken

 : Deze functie is alleen beschikbaar als u bent geabonneerd op de service
"nummerherkenning".

Vanaf "stand-by" gaat u naar de lijst van binnengekomen
gesprekken.
Blader door de lijst, en druk zoveel keer als nodig is op de
navigatietoetsen  en .

Het nummer dat u wilt opslaan wordt weergegeven.

Druk op toets .

Selecteer de optie "Opslaan" door middel van de
navigatietoetsen  en .
De geselecteerde optie verschijnt.

Druk op toets .

Voer de nieuwe naam in via het numerieke toetsenbord  (max.
14 tekens).
Al naar gelang het teken dat u wilt invoeren moet u een of
meerdere keren drukken op de desbetreffende toets (zie ook
“Tekentabel”, bladzijde 56).
Met de wistoets  kunt u  het teken voor cursor wissen.

Druk op toets  om de nieuwe naam te bevestigen

Het systeem vraagt u de telefoonbœk te selecteren waarin u  het
telefoonnummer wilt opslaan.

Selecteer de telefoonbœk door middel van de
navigatietoetsen   of  (hoofd-of privételefoonbœk).

Het geselecteerde telefoonbœk verschijnt op de tweede
schermregel.

Druk op toets  om de selectie van net telefoonbœk te
bevestigen.

De bevestiging "Opgeslagen" verschijnt.

Ga terug naar de lijst van binnengekomen gesprekken.

LOGB OPR
01/02 01:59
0165346523

OPTIES

LOGB OPR
Opslaan

KIES

STATION SELECTIE
Openbare gids

KIES

STATION SELECTIE

Opgeslagen

NAAM:

��

OPNEMEN
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Telefoonbœken: privételefoonbœk en hoofdtelefoonbœk
Uw telefoon is voorzien van twee telefoonbœken, een privételefoonbœk en een
hoofdtelefoonbœk: u hebt derhalve de mogelijkheid de telefoongegevens op te
nemen in een persoonlijk bestand dat niet toegankelijk is vanaf de andere handsets,
of in een hoofdtelefoonbœk die u deelt met anderen.

In elke telefoonbœk kunt u de telefoongegevens opnemen (nummer en naam) van
100 gesprekspartners, vanaf de lijst van binnengekomen gesprekken, van de lijst
van uitgaande gesprekken of u voert ze handmatig in. De vermeldingen worden
automatisch in alfabetische volgorde gezet.

Verder hebt u de mogelijkheid vanaf het hoofdtelefoonbœk  het systeem te bedienen
via stemherkenning, voor het opnemen of samenstellen van een telefoonnummer
(zie ook "Stemherkenning (Zenia Voice 6626)", bladzijde 25).

Opslaan van de telefoongegevens van uw gesprekspartners
Vanaf "stand-by" stelt u op het toetsenbord het
telefoonnummer samen (max. 26 cijfers) dat u wilt opslaan.

Bevestig het nieuwe nummer door te drukken op toets .

 : De toets  lang ingedrukt houden om een pauze tijdens
het kiezen in te voegen.
De toets  lang ingedrukt houden om een verwijzing
naar een gesprek in te voegen.

Voer de nieuwe naam in via het numerieke toetsenbord  (max.
14 tekens).
Al naar gelang het teken dat u wilt invoeren moet u een of
meerdere keren drukken op de desbetreffende toets (zie ook
“Tekentabel”, bladzijde 56).
Met de wistoets  kunt u  het teken voor cursor wissen.

Druk op toets  om de nieuwe naam te bevestigen
Het systeem vraagt u het telefoonbœk te selecteren waarin u de
nieuwe vermelding wilt opslaan.
Selecteer de telefoonbœk door middel van de
navigatietoetsen  of .

 : Als u de optie stemherkenning (Zenia Voice 6626 ) aan
deze vermelding wilt koppelen, moet u  de
hoofdtelefoonbœk selecteren.

Druk op toets  om de selectie van de telefoonbœk te
bevestigen.

Nu verschijnt de bevestiging "Opgeslagen".
Ga terug naar "stand-by".

NUMMER
012345

��

OPNEMEN

NAAM:

��

OPNEMEN

STATION SELECTIE
Openbare gids

KIES

STATION SELECTIE

Opgeslagen
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Een telefoonbœk bekijken
Vanaf "stand-by" drukt u zoveel keer als nodig is op de
navigatietoetsen  of , om  naar het menu "Privé
gids" of "Openbare gids" te gaan.

Bevestig dit door te drukken op toets .

De eerste vermelding van het geselecteerde telefoonbœk
verschijnt in het venster.

Om de lijst door te kunnen bladeren, drukt u zoveel keer
als nodig is op de navigatietoetsen  en .

Om sneller te belanden bij de naam die u zoekt is het mogelijk
alfabetisch te zoeken.
Op het toetsenbord tikt u de eerste letters van de naam die u
zoekt; waarna deze letters in het venster verschijnen.
Druk op toets  om het zoeken te bevestigen.
De eerste namen die beginnen met de tekens die u bij het
zoeken hebt ingevoerd, worden nu in alfabetische volgorde
weergegeven.

U kunt nog gerichter gaan zoeken door middel van de
navigatietoetsen  en .

Een gesprek tot stand brengen
Nadat u  uw gesprekspartner in de telefoonbœk hebt opgezocht,
verschijnen de naam en het telefoonnummer op het venster.

Druk op toets  om het telefoonnummerdirect te kiezen.

Wissen van een vermelding in een telefoonbœk
Nadat u de te wissen vermelding in een telefoonbœk hebt
geselecteerd, verschijnen de naam en het telefoonnummer op
het venster.

Bevestig dit door te drukken op toets .
Selecteer de optie "Wissen", door middel van de
navigatietoetsen  en .

Bevestig dit door te drukken op toets .

Ter bevestiging klinkt een biep en verschijnt de mededeling
"Gewist !".

De vermelding is gewist en de volgende vermelding verschijnt.

OPENBARE GIDS
Jens De Frischz
0165470043

OPTIES

OPENBARE GIDS
Wissen

KIES

OPENBARE GIDS

Gewist !

10 MEI 10:05
Philips 1

OPENBARE GIDS

OPENBARE GIDS
Jens De Frischz
0165470043

OPTIES

ZOEKEN NAAR:
Je

OPZOEKEN
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Wijzigen van een vermelding in een telefoonbœk
Nadat u de te wissen vermelding in een telefoonbœk hebt
geselecteerd, verschijnen de naam en het telefoonnummer op
het venster.
Bevestig dit door te drukken op toets .
Selecteer de optie "Wijzigen", door middel van de
navigatietoetsen  en .

Bevestig dit door te drukken op toets .
U kunt nu het telefoonnummer wijzigen.

Druk op toets  voor het wissen van een letter; door 2
seconden op dezelfde toets te blijven drukken wordt de hele
regel gewist.

Bevestig het nieuwe nummer door te drukken op toets .

Herhaal de procedure en vervang indien nodig de naam.

Bevestig dit door te drukken op toets .

Stemherkenning (Zenia Voice 6626)
Met deze functie is het mogelijk een gesprekspartner te bellen zonder eerst diens
telefoonnummer in te hoeven toetsen of daarnaar te zoeken, gewoon door zijn naam
uit te spreken.

 : Om meerdere personen in staat te stellen gebruik te maken van het systeem
met stemherkenning, moet het nummer opnieuw in het telefoonbœk worden
gecopieerd.
Om de stemherkenning te verbeteren, kunt u uw stemafdruk het beste
opnemen in een rustige, niet te lawaaiige omgeving.

Koppelen van een ingesproken tekst
Vanaf "stand-by" gaat u naar de hoofdtelefoonbœk.
Zoek vanuit de hoofdtelefoonbœk de gesprekspartner aan wie u
een ingesproken tekst wilt koppelen.

Druk op toets .

Kies met behulp van de navigatietoetsen  en  de optie
"kiezen Spr".
De geselecteerde optie verschijnt.

Druk op toets  om de geselecteerde optie te bevestigen.

Nu verschijnt de mededeling dat wordt voorgesteld een
stemafdruk aan deze vermelding te koppelen.

 : Deze mededeling verschijnt alleen als er voldoende
ruimte is in het geheugen. Zoniet, dan verschijnt de
mededeling "Mislukt !".

Druk op toets .

OPENBARE GIDS

Wijzigen
KIES

NUMMER:
0165432100

KLAAR

OPENBARE GIDS
Jens De Frischz
0165432100

OPTIES

OPENBARE GIDS
kiezen
Spr

KIES

OPENBARE GIDS
Toev
Label

KIES
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Druk op toets .

Spreek de naam die hoort bij de geselecteerde vermelding
duidelijk uit.

Druk op toets .
Na 2 seconden hoort u de opname.

Het systeem stelt een tweede training voor.

Druk op toets .
Spreek de naam die hoort bij de geselecteerde vermelding
opnieuw duidelijk uit.

Na 2 seconden hoort u de opname.
Nu verschijnt de bevestiging "Opgeslagen".

De bijbehorende vermelding uit de hoofdtelefoonbœk wordt
weergegeven.

Rechts bovenin het venster verschijnt het symbool  van de
stemherkenning.

Opbellen via stemherkenning

Vanaf "stand-by" lang drukken (2 seconden) op toets :
Spreek de naam behorend bij het te kiezen nummer duidelijk
uit.
Ook het uitspreken van de naam behorend bij een door u
gekozen vermelding kunt u, net als bij het opnemen van uw
stemafdruk, het beste doen in een niet al te lawaaiige omgeving.
De bijbehorende vermelding uit de hoofdtelefoonbœk wordt
weergegeven.

 : Door te drukken op toets  kunt u de taak onderbreken.

De bijbehorende vermelding uit de hoofdtelefoonbœk wordt
weergegeven.

 : Wanneer het systeem het signaal van de stemherkenning
niet herkent, verschijnt de foutmelding "Niet herk !" en
stelt het u voor het een tweede keer te proberen.

SPR KIEZEN

Opname...

SPR KIEZEN
Training 2

OPNEMEN

SPR KIEZEN

Opgeslagen

OPENBARE GIDS
Jens
0165432100

OPTIES

SPR KIEZEN
Training 1

OPNEMEN

SPR KIEZEN
Spreek nu...

SPR KIEZEN
Jens De Frischz
0165432100

AFBREKEN

BUITENLIJN

HERHAAL
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Beluisteren van ingesproken tekst

Na  in de hoofdtelefoonbœk de gesprekspartner te hebben
geselecteerd van wie u de ingesproken tekst wilt beluisteren,
kiest u de optie "Spr kiezen".

Met behulp van de navigatietoetsen  en , selecteert u de
functie "Label afsp".

Druk op toets  om deze te beluisteren.

Wissen van ingesproken tekst
Zoek in de hoofdtelefoonbœk de gesprekspartner van wie u  de
ingesproken tekst wilt wissen.

Druk op toets .

Met behulp van de navigatietoetsen  en , kiest u de optie
"Spr kiezen".

Druk op toets  om de selectie te bevestigen.

Met behulp van de navigatietoetsen  en , selecteert u de
functie "Label wis".

Druk op toets  voor het wissen van de stemafdruk.

Nu verschijnt de bevestiging "Gewist !".

PROBLEEM OORZAAK
Achter grondruis ! Er is teveel omgevingslawaai tijdens het opnemen van uw 

stemafdruk.

Te lang ! De opname duurde te lang of u begon te laat te spreken.

Te kort ! De opname duurde te kort of u begon te vroeg te spreken.

Te gelÿk vormig ! Er is te weinig verschil tussen deze en een eerder 
gemaakte opname.

Te verschillend ! Er is te veel verschil tussen de beide registraties van uw 
stemgeluid.

OPENBARE GIDS
Spr kiezen

KIES

OPENBARE GIDS
Label wis

KIES

OPENBARE GIDS

Gewist !

OPENBARE GIDS
Jens De Frischz
0165432100

OPTIES

OPENBARE GIDS
Label afsp

KIES

OPENBARE GIDS
Spr kiezen

KIES
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Gebruik van de intercomfunctie
Uw basisstation kan worden gekoppeld aan 6 handsets (met het basisstation Zenia
6326) of 8 handsets (met het basisstation Zenia Voice 6626). Zelf werkt het als een
extra handset.
Met deze voorziening kunt u:
• een intern gesprek tussen 2 handsets tot stand brengen (of tussen de handset en het

basisstation),
• een gesprek van buiten doorverbinden naar een andere handset,
• een intern gesprek afkomstig van het basisstation aannemen,
• met meerdere handsets confereren,
• de omgevingsgeluiden afluisteren vanuit een ander vertrek.

 : Omdat het intern gesprek geheel onafhankelijk van de telefooncentrale wordt
gevoerd, zijn alle verbindingen tussen de handset en het basisstation of
tussen twee handsets geheel gratis.

 : Gedurende een intern gesprek tussen twee handsets kunt u ook een gesprek
van buiten aannemen en dat doorverbinden naar een derde handset.

Intern bellen (intercom)
Vanaf de handset

Vanaf de stand-by drukt u zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen  en
, om een intern gesprek te kunnen beginnen.

De functie "INTERN" verschijnt op de laatste schermregel.

Druk op toets .

Druk zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen  en
, om  het basisstation of de handsets dat of die u wilt bellen

te selecteren
Druk op toets  voor het bellen van het basisstation of de
handsets.

Vanaf het basisstation
U kunt als u wilt een handset bellen dat gekoppeld is aan uw basisstation.
Druk op toets .
Druk vervolgens op een van de toetsen  tot  en met  (Basisstation 6326)
of  tot  en met (Basisstation 6626) behorend bij het nummer van de
handset die u wilt bellen.

 : Om alle vrije toestellen tegelijk te bellen, moet u 2 seconden lang drukken op
toets .

 : Als u de toets lang (2 seconden) ingedrukt houdt , zullen alle vrije handsets
rinkelen.
De verbinding wordt tot stand gebracht met de handset die als eerste
antwoordt.

De bijbehorende handset rinkelt.
 : Als uw handset niet verbonden is met het basisstation, klinkt er een biep ten

teken dat er iets fout is.
De luidspreker en de microfoon van het basisstation worden automatisch
geactiveerd.

10 MEI 10:05
Philips 1

INTERN

INTERN LIJ
Basisst
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U kunt het luidsprekervolume regelen door middel van de toetsen  (hoger zetten)
of  (lager zetten).

Een gesprek van buiten doorverbinden met een andere 
handset

Vanaf het basisstation
Tijdens het gesprek drukt u op toets  om de buitenlijn in de wacht te zetten.
Uw gesprekspartner van buiten hoort ofwel het wachtmuziekje (als dat is
geactiveerd, zie “5.7 Activeren/uitschakelen van het wachtmuziekje”, bladzijde 48).

Druk op een van de toetsen voor direct kiezen  tot  en met (Basisstation
6326), of  tot  en met (Basisstation 6626) behorend bij het nummer van de
handset waarnaar u wilt doorverbinden (  tot  om te bellen met handset N°1,
of  tot  om te bellen met handset N°2, etc.).

De bijbehorende handset rinkelt.

Als u wilt kunt u het gesprek van buiten hervatten door opnieuw te drukken op
toets .

 : Tijdens het gesprek kunt u dat in de wacht zetten door lang te drukken (2
seconden) op toets  , waardoor alle vrije handsets gaan rinkelen.

Druk op toets  om door te schakelen.

Vanaf de handset
Terwijl u in gesprek bent kunt u het gesprek desgewenst doorschakelen naar een
andere handset of naar het asisstation.

Druk zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen of , om
de functie te selecteren "INTERN" Druk op toets .
De buitenlijn is in de wacht gezet. Als het wachtmuziekje is
geactiveerd, zal de gesprekspartner dat horen.

Druk zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen  of
, om  de handset of het basisstation te selecteren

waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden.

BUITENLIJN
Duur 0’38

INTERN
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Bevestig de selectie door te drukken op toets .
 : Als de geselecteerde handset niet antwoordt, drukt u op

toets  om het gesprek te hervatten.

Zodra de geselecteerde handset antwoordt, verschijnt op de
eerste schermregel de mededeling "BELLEN".

Selecteer de optie "OVERDRAGEN".
Druk op toets  om het gesprek door te verbinden naar
de geselecteerde handset.
De buitenlijn wordt naar de handset doorverbonden.
Uw handset gaat weer terug naar "stand-by".

Een intern gesprek aannemen
De bel rinkelt op zowel de handset.

Het symbool  , in het venster van de handset, knippert.

Druk op de toetsen  of  om dit gesprek aan te
nemen.

De functie "conferentie" initialiseren
Wanneer u een gesprek voert dat van buiten komt, kunt u een
derde persoon bij het gesprek betrekken, door dit gesprek naar
een andere handset door te schakelen.
Bel intern met de persoon in uw omgeving met wie u het
gesprek samen wilt voortzetten. (zie ook "“Een gesprek
van buiten doorverbinden met een andere handset”,
bladzijde 29).
Wanneer deze het gesprek heeft aangenomen, selecteert u
de optie "GESPREK BEV" door middel van de toetsen

 en  en daarna bevestigt u dit met toets .
De buitenlijn wordt aan  twee handsets tegelijk doorgegeven.

Selecteren van de functie afluisteren van 
omgevingsgeluiden (Babysit)

Op de handset die stand-by staat in het vertrek dat u wilt
bewaken (bijv. : de kinderkamer), activeert u de functie
"Babysit" (zie ook “2.5 Selecteren van de Babysit-modus”,
bladzijde 41).
Vanaf uw basisstation of van een andere handset belt u
intern naar de handset in het vertrek dat u wilt bewaken.
Gedurende het hele gesprek (gratis) kunt u alle geluiden daar
in het vertrek horen.

INTERN LIJ
Basisst

KIES

BELLEN
Basisst

OVERDRAGEN

BUITENLIJN
Duur 0’38

GESPREK BEV

BEL

STILTE

10 MEI 10:05
BABYSIT

OPENBARE GIDS
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Gebruik van het antwoordapparaat
(Zenia Voice 6626)

U kunt naar de functies gaan van het antwoordapparaat (afluisteren van berichten,
filteren van gesprekken, opslaan van boodschappen, configureren), vanaf een
handset die aangemeld is bij het basisstation (zie ook “Instellingen van het
antwoordapparaat (Zenia Voice 6626)”, bladzijde 44), of door middel van het
toetsenbord van het basisstation.
Uw antwoordapparaat kan op de volgende twee manieren in werking treden:
• Met enkel antwoorden: 

uw meldtekst wordt afgespeeld, maar uw gesprekspartners kunnen geen
boodschap achterlaten.

• Met antwoorden en opnemen:
na het afluisteren van uw meldtekst kunnen uw gesprekspartners (na een
geluidssignaal) een boodschap inspreken, waarvoor 30 minuten beschikbaar
zijn (de aankondigingen en boodschappen meegerekend).

Als tijdens uw afwezigheid uw gesprekspartners nieuwe boodschappen hebben
achtergelaten, blijkt dat uit het volgende:
•  het rode lampje van het basisstation knippert,
• het venster geeft aan hoeveel nieuwe boodschappen er zijn binnengekomen.

 : Wanneer er niet meer voldoende geheugen is, gaat het rode lampje van het
basisstation snel knipperen, terwijl ook een biep opklinkt ten teken dat er iets
fout is.
Als u minimaal een bericht gewist hebt, houdt het rode lampje op met
knipperen.

Het antwoordapparaat bedienen vanaf de handset
Vanaf uw handset kunt u:
• het antwoordapparaat activeren/uitschakelen ,
• gesprekken filteren en onderscheppen,
• uw boodschappen beluisteren (inclusief de memo's),
• een binnengekomen boodschap wissen.

Activeren/uitschakelen van het antwoordapparaat
Ga naar het menu "INSTELLINGEN" en bevestig dit door
te drukken op toets .

Druk zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen  of ,
om de functie "Tel beantw" te selecteren.

Bevestig dit door te drukken op toets .

Bevestig de "Antw-modus" door te drukken op toets , en
selecteer de gewenste optie:

• Enkel antwoorden, waardoor alleen de meldtekst wordt
uitgezonden.

• Antwoorden en opnemen, waardoor na uitzenden van de
meldtekst een boodschap kan worden opgenomen.

• OFF, het antwoordapparaat is niet actief.

INSTELLINGEN

Tel beantw
KIES

ANTWOORD
Antw-modus

KIES
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Filteren en onderscheppen van binnenkomende gesprekken
Uw antwoordapparaat is bezig met het opnemen van een boodschap van uw
gesprekspartner wanneer:

• het symbool E  in het venster knippert,
• het symbool t in het venster verschijnt.
U kunt de boodschap eerst beluisteren voordat u besluit het gesprek aan te nemen,
door te drukken op toets  van de handset.

Het symbool / verschijnt op het venster.

Zonder dat de ander het merkt kunt u het bericht van uw gesprekspartner horen via
de luidspreker van uw handset. Het antwoordapparaat blijft in de opnamestand
staan.

Om het gesprek dat gefilterd wordt aan te nemen, drukt u op toets .

Beluisteren van binnengekomen boodschappen
Als de gesprekspartners tijdens uw afwezigheid nieuwe boodschappen hebben
achtergelaten, knippert het groene lampje.

• het venster geeft aan hoeveel nieuwe boodschappen er zijn
achtergelaten op het antwoordapparaat,

• in het venster knippert het symbool  E.

Druk op toets .

De lijst van binnengekomen gesprekken wordt automatisch
geopend en de identiteit van de gesprekspartner die het oudste
bericht heeft achtergelaten verschijnt.

 : Om degene die opgebeld heeft te kunnen herkennen,
moet u geabonneerd zijn op deze service, mits uw
telefoonmaatschappij die levert.

Bij het ingesproken bericht worden ook de dag en het tijdstip
dat dit telefoontje kwam aangegeven.
Het antwoordapparaat begint het oudste bericht af te spelen.
Zodra het eerste bericht is afgespeeld, begint het
antwoordapparaat met het afspelen van de tweede boodschap.

 : U kunt het laatste bericht opnieuw laten afspelen door middel van de
navigatietoetsen .

Na het afspelen van het laatste bericht, gaat het apparaat weer terug naar "stand-by".
Het symbool E in het venster houdt op met knipperen en het groene lampje gaat
weer uit.

 : U kunt oude boodschappen opnieuw laten afspelen door de lijst van
binnengekomen gesprekken door te bladeren. Daarvoor gaat u naar  de lijst
van binnengekomen gesprekken, waarna u daar doorheen bladert met behulp
van de navigatietoetsen  en   als een bericht gekoppeld is aan een
vermelding op de lijst, verschijnt het symbool E of.

of

10 MEI 10:30
     3 nieuw

AFSP

LOGB OPR
Jens De Frischz
0165432100

OPTIES

LOGB OPR
10 MEI 10:30

OPTIES

prelim-zenia.book  Page 32  Vendredi, 23. juin 2000  1:11 13



Gebruik van het antwoordapparaat (Zenia Voice 6626) 33

Om het bericht te kunnen horen, moet u de optie "AFSP"
selecteren, en dit daarna bevestigen met toets .

Wissen van een binnengekomen boodschap
U kunt  een of meerdere boodschappen wissen terwijl u de lijst
van binnengekomen gesprekken aan het bekijken bent.

Blader door de gesprekkenlijst door middel van de
navigatietoetsen  en .

Zodra het bericht dat u wilt wissen verschijnt, drukt u op toets
.

Druk zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen  of 
om de optie "Wissen" te selecteren.

Bevestig dit door te drukken op toets .

Het antwoordapparaat bedienen vanaf het basisstation
Vanaf uw basisstation kunt u:
• het antwoordapparaat activeren/uitschakelen ,
• gesprekken filteren en onderscheppen,
• uw boodschappen beluisteren (inclusief de memo's),
• een binnengekomen boodschap wissen,
• een meldtekst opnemen,
• een memo opnemen.

Activeren/uitschakelen van het antwoordapparaat
Druk op toets  voor het activeren van het antwoordapparaat.
Het rode lampje gaat branden.
Als u  het antwoordapparaat wilt uitschakelen drukt u op toets .
Het rode lampje gaat weer uit.

Filteren en onderscheppen van binnenkomende gesprekken
Terwijl het antwoordapparaat het bericht van uw gesprekspartner opneemt, is dit
automatisch te horen via de luidspreker van het basisstation. 
U kunt het bericht eerst beluisteren voordat u besluit het gesprek aan te nemen.

U kunt het luidsprekervolume regelen door middel van de toetsen  (hoger zetten)
of  (lager zetten).

 : Voor het uitschakelen van het het filteren van het gesprek drukt u zoveel keer
als nodig op toets .

Als uw antwoordapparaat bezig is met een gesprek en u wilt dit gesprek aannemen:
Druk op toets .
Het antwoordapparaat wordt onderbroken en u kunt spreken met uw
gesprekspartner.

LOGB OPR

AFSP

LOGB OPR
Jens De Frischz
0165432100

OPTIES

LOGB OPR
Wissen

KIES
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Beluisteren van binnengekomen boodschappen
De nieuwe boodschap en een ongelezen boodschap. In dat geval knippert het rode
lampje en geeft de display aan hoeveel nieuwe boodschappen er zijn
binnengekomen (boodschappen en memo's).
Druk op toets  om de binnengekomen boodschappen te beluisteren.
De stem zegt u hoeveel nieuwe boodschappen er zijn binnengekomen.
Vervolgens speelt het antwoordapparaat alle nieuwe boodschappen af, beginnend
met het oudste bericht.
Voor elk bericht zegt een stem u wat de datum en het tijdstip van het gesprek waren.
U kunt het luidsprekervolume regelen door middel van de toetsen  (hoger zetten)
of  (lager zetten).
Wanneer het antwoordapparaat klaar is met het afspelen van het laatste bericht:
• gaat het antwoordapparaat "stand-by" staan,
• geeft het venster aan hoeveel boodschappen er in totaal zijn opgenomen.
Druk op toets  om het afspelen van de boodschappen te stoppen.

 : Als u alle nieuwe boodschappen hebt beluisterd, kunt u  alle opgenomen
boodschappen opnieuw beluisteren door te drukken op toets .

Wissen van een boodschap
Gedurende het beluisteren van de boodschappen drukt u op toets  terwijl
het antwoordapparaat het bericht dat u wilt wissen afspeelt.
Er klinkt ter bevestiging van het wissen van de boodschap een biep.

Wissen van alle boodschappen
De toets voor het wissen van alle binnengekomen boodschappen lang (ca. 2
seconden) ingedrukt houden.
Er klinkt ter bevestiging van het wissen van alle boodschappen een biep.

Opnemen van een meldtekst
Er kunnen twee verschillende meldteksten worden opgenomen:
• Een voor in de stand enkel antwoorden,
• En een ander voor in de stand antwoorden en opnemen.
Een meldtekst wordt altijd vantevoren opgenomen.
Voordat u begint met de opname van uw meldtekst, moet u kijken in welke stand
het antwoordapparaat staat (zie ook “4.3 Opnemen van een meldtekst”, bladzijde
45), waarna u als volgt te werk gaat.
Druk op toets , en daarna op toets .
De stem leest de melding voor "Inspreken na het geluidssignaal", waarna u een biep
hoort.
Nu moet u duidelijk, dicht op en in de richting van de microfoon van het
basisstation spreken.
Als u klaar bent met inspreken drukt u op toets  om te stoppen met de opname.
Er klinkt ter bevestiging van de opname van de meldtekst een biep.
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Voor het beluisteren van uw meldtekst drukt u op toets .
 : Om  uw meldtekst te wijzigen hoeft u alleen uw nieuwe meldtekst over de

vorige heen op te nemen, op de hieronder aangegeven wijze.
Opnemen van een memo (lokaal bericht)

Met deze functie kunt u een memo achterlaten voor iemand uit uw omgeving.
Terwijl het antwoordapparaat "stand-by" staat drukt u op toets .
De stem leest de melding voor, waarna u een biep hoort.
Nu moet u duidelijk, dicht op en in de richting van de microfoon van het
basisstation spreken.
Als u klaar bent met inspreken, drukt u opnieuw op toets  om te stoppen met de
opname.
Er klinkt ter bevestiging van de opname van de memo een biep.
Het rode lampje knippert en het venster berekent opnieuw hoeveel nieuwe
boodschappen er zijn binnengekomen.
Uw memo kan tegelijk met de andere binnengekomen boodschappen worden
afgespeeld, door te drukken op de toets .

Het antwoordapparaat op afstand activeren
Kies uw eigen telefoonnummer. Laat de telefoon 9 keer overgaan.
Het antwoordapparaat neemt op en laat een wachttoon horen.
Druk op toets  van de telefoon en kies de beveiligingscode die u in het
basisstation hebt ingevoerd (RC-code).
Druk op toets  van de telefoon en hang daarna weer op.
Het antwoordapparaat is geactiveerd en gereed om gesprekken te beantwoorden.

 : Als u  wilt weten hoe u uw beveiligingscode kunt wijzigen, moet u kijken
onder “6.4 Invoeren van de beveiligingscode”, bladzijde 50.

Het antwoordapparaat op afstand afluisteren 
U kunt  het antwoordapparaat op afstand afluisteren vanaf elke willekeurige
telefoon.
Kies uw telefoonnummer, waarna u terwijl de meldtekst opklinkt drukt op toets 
van de telefoon.
Kies uw Beveiligingscode (de in het basisstation ingevoerde RC-code).
Het antwoordapparaat leest automatisch alle nieuwe boodschappen voor, beginnend
met de oudste.
Als u een verkeerde code invoert wordt de meldtekst opnieuw afgespeeld. Druk
opnieuw op de toets  en voer opnieuw uw code in. Als u tot drie keer toe een
verkeerde code hebt ingevoerd, hangt het antwoordapparaat automatisch op.
Als u tijdens het beluisteren tussen de boodschappen heen en weer wilt gaan,
doet u het volgende:
• Druk op toets  om de boodschap die wordt afgespeeld opnieuw te laten begin-

nen.
• Druk twee keer achtereen op toets  om de vorige boodschap nog een keer te

laten afspelen.
• Druk op toets  om de volgende boodschap te laten afspelen.
Beëindig het gesprek door op te hangen.
• Het antwoordapparaat gaat weer in de stand staan waarin het zich bevond voor uw

gesprek, tenzij u het uitschakelt door te druken op toets .
 : Aan het eind van deze handleiding vindt u een geheugensteun voor het op

afstand bedienen van het apparaat.
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Systeemconfiguratie
Bediening van het configuratiemenu

U kunt bepaalde functies van uw telefoon naar uw eigen inzichten indelen of
configureren met behulp van het hoofdconfiguratiemenu "INSTELLINGEN ".
Dit hoofdmenu is onderverdeeld in zes submenu's:

1. Geluiden van de handset,
2. Instellingen van de handset,
3. Basisinstellingen,
4. Instellingen van het antwoordapparaat,
5. Lijninstellingen,
6. Beveiliging.

Deze submenu's zijn onderverdeeld in functies die elk meerdere instellingen
omvatten. Hoe elk submenu verder is ingedeeld staat weergegeven in een tabel (zie
ook de volgende bladzijden). Deze geeft voor elke functie of instelling ook de
bijbehorende sneltoetsen aan, waardoor u sneller naar de gewenste instelling kunt
gaan.
In elke tabel geeft het vakje  de huidige instelling aan van uw apparaat.

 :  Per functie kan slechts een enkele instelling actief zijn.

Het instellen
Ga vanaf "stand-by" naar het configuratiemenu
"INSTELLINGEN" en druk zoveel keer als nodig is op de
navigatietoetsen  en .

Dit bevestigen door te drukken op toets .

De inhoud van het eerste submenu verschijnt in het midden
van het venster.

Met behulp van de navigatietoetsen  en  selecteert
u het submenu van uw keuze.

De inhoud van het geselecteerde submenu verschijnt in het
midden van het venster.

 : Voor bepaalde menu's vraagt het systeem u om een code.

Voer via het toetsenbord uw code in.
Op de tweede regel van de display komt voor elk teken dat u
hebt ingetikt een sterretje te staan.

 : Een verkeerde invoer kunt u corrigeren  met behulp van
de toets .

Bevestig dit door te drukken op toets .

De inhoud van de eerste functie verschijnt in het midden van
het venster.

Druk op toets  om  naar de geselecteerde functie te
gaan.

10 MEI 10:05
Philips 1

INSTELLINGEN

INSTELLINGEN
Geluid
handset

KIES

HANDSET
Hoorn volume

KIES

CODE:
*** ∆

KLAAR

SUBMENU X.X
Functies

KIES
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Wanneer het  hokje  voor de instelling is aangevinkt, geeft dit
aan dat deze actief is.

Als u  deze instelling wilt wijzigen, drukt u zoveel keer als
nodig is op de navigatietoetsen  of , en selecteert u de
gewenste instelling.

Wanneer het  hokje " " voor de instelling niet is aangevinkt,
geeft dit aan dat deze niet actief is.

Druk op toets  om deze instelling te bevestigen.

De nieuwe instelling is geactiveerd. 

Nu verschijnt de bevestiging "Ingesteld".

Ga terug naar "stand-by".

Gebruik van de "Tœtstonen"
Alle submenu's, functies of instellingen van het configuratiemenu zijn direct
toegankelijk via de bijbehorende sneltoetsen.

In elke tabel wordt  het submenu, de functie of de instelling voorafgegaan door een
nummer waarmee u direct naar de gewenste functie kunt gaan.

Ga vanaf "stand-by", druk op toets  van het
toetsenbord.
Met behulp van het toetsenbord voert u het nummer in dat
hoort bij het submenu, de functie of instelling van uw keuze.

De sneltoets verschijnt afhankelijk van wat u intikt op een of
twee schermregels.

Druk op toets  om de selectie te bevestigen.

Het bij het geselecteerd(e) menu, functie of instelling
behorende venster  verschijnt.
Kies de gewenste instelling met behulp van de toetsen  of

 en bevestig dit vervolgens met toets .

FUNCTIES X.X.X
 Instellingen 1

KIES

FUNCTIES X.X.Y
 Instellingen 2

KIES

FUNCTIES X.X.Y
 Instellingen 2

KIES

FUNCTIES X.X.Y

Ingesteld

SLUIPROUTE:
��

KIES

SLUIPROUTE:
1.1.2

KIES

OORSTUK X.X.X
 Normaal

KIES
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Instelling van de geluiden van de handset 

Open het configuratiemenu "INSTELLINGEN ", en navigeer door middel van de

toets , en van de navigatietoetsen  en ,  binnen dit menu om naar de

gewenste instellingen te gaan.

1.1 Regelen van het volume van het hoorn
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Geluid handset" en selecteer de functie "Hoorn volume".
Selecteer het gewenste volumeniveau uit de drie beschikbare niveaus.

1.2 Het luidsprekervolume regelen
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Geluid handset"en selecteer de functie "Luidspreker volume".
Selecteer het gewenste volumeniveau uit de drie beschikbare niveaus.

Submenu Functies Sneltoetsen Instellingen Selectie
1 Geluiden handset 1.1 Hoorn volume 1.1.1

1.1.2
1.1.3

Laag
Normaal
Hard

1.2 Luidspreker volume 1.2.1
1.2.2
1.2.3

Laag
Normaal
Hard

1.3 Hoofdtelefoon volume 1.3.1
1.3.2
1.3.3

Laag
Normaal
Hard

1.4 Bel melodie 1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6

Melodie 1
Melodie 2
Melodie 3
Melodie 4
Melodie 5
Melodie 6

1.5 Bel volume 1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

Stil
Laag
Normaal
Hard
Oplopend

1.6 Tœtstonen 1.6.1
1.6.2

Uit
Aan

1.7 Hoorn toon 1.7.1
1.7.2
1.7.3

Hoge tonen
Normaal
Lage tonen

1.8 Luidspreker toon 1.8.1
1.8.2
1.8.3

Hoge tonen
Normaal
Lage tonen

1.9 Hoofdtelefoon toon  1.9.1
1.9.2
1.9.3

Hoge tonen
Normaal
Lage tonen

1.0 Melodie telefoonbœk 1.0.1
1.0.2
1.0.3
1.0.4
1.0.5
1.0.6

Melodie 1
Melodie 2
Melodie 3
Melodie 4
Melodie 5
Melodie 6
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1.3 Regelen van het volume van de hoofdtelefoon
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Geluid handset" en selecteer de functie " Hoofdtelefoon volume".
Selecteer het gewenste volumeniveau uit de drie beschikbare niveaus.

1.4 Selecteren van de belmelodie
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Geluid handset" en selecteer de functie "Bel melodie".
Selecteer de melodie van uw keuze uit de zes beschikbare melodieën.

1.5 Regelen van het belvolume
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Geluid handset" en selecteer de functie "Bel volume".
Selecteer het gewenste volumeniveau uit de zes beschikbare niveaus.

1.6 Activeren/uitschakelen van de "Tœtstonen"
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Geluid handset" en selecteer de functie "Toetstonen", voor het activeren of
uitschakelen van deze functie.

1.7 Selecteren van de toon van het hoorn
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Geluid handset" en selecteer de functie "Hoorn toon".
Selecteer de gewenste toon uit de drie beschikbare instellingen.

1.8 Selecteren van de toon van de luidspreker
Ga naar het menu "INSTELLINGEN" en vervolgens naar het submenu
"Geluid handset" en selecteer de functie "Luidspreker toon".
Selecteer de gewenste toon uit de drie beschikbare instellingen.

1.9 Selecteren van de toon van de hoofdtelefoon
Ga naar het menu "INSTELLINGEN" en vervolgens naar het submenu
"Geluid handset" en selecteer de functie "Hoofdtelefoon toon".
Selecteer de gewenste toon uit de drie beschikbare instellingen.

1.0 Selecteren van de melodie van net telefoonbœk (na identificatie 
gesprekspartner)

De geselecteerde bel wordt via uw handset ten gehore gebracht, als bij het
binnenkomen van een gesprek het door de centrale geleverde nummer
correspondeert met een in een van uw telefoonbœken opgeslagen telefoonnummer.
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Geluid handset" en selecteer de functie "Melod id".
Selecteer de melodie van uw keuze uit de zes beschikbare melodieën.
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Instellingen van de handset
Open het configuratiemenu "INSTELLINGEN ", waarna u door middel van de
toets  , en van de navigatietoetsen  en , binnen dit menu navigeert om
naar de gewenste instellingen te gaan.

2.1 Selecteren van de taal
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Instellingen handset" en selecteer de functie "Taal".
Selecteer de taal uit de beschikbare Opties.

2.2 Activeren van de displayverlichting 
Als deze functie is geactiveerd, wordt het venster 10 seconden lang verlicht:

• bij het binnenkomen van een gesprek,
• wanneer een toets wordt ingedrukt,
• wanneer de handset van het oplaadstation wordt losgehaald.
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Instellingen handset" en selecteer de functie "Verlichting", voor het
activeren of uitschakelen van deze functie.

2.3 Regelen van het beeldschermcontrast
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Instellingen handset" en selecteer de functie "Contrast".
Selecteer het gewenste contrastniveau uit de drie beschikbare instellingen.

Submenu Functies Sneltoetsen Instellingen Selectie
2 Instellingen handset 2.1 Taal 2.1.2

2.1.3
2.1.4

Deutsch
Français
Nederlands

2.2 Displayverlichting 2.2.1
2.2.2

Uit
Aan

2.3 Contrastweergave 2.3.1
2.3.2
2.3.3

Zwak
Normaal
Hard

2.4 Blokkeren 2.4.1
2.4.2

Uit
Aan

2.5 Babysit-modus 2.5.1
2.5.2

Uit
Aan

2.6 Selectie basisstation 2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4

Basisstation 1
Basisstation 2
Basisstation 3
Basisstation 4

2.7 Aanmelden Aanmelden van een handset bij het basisstation
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2.4 Vergrendelen en ontgrendelen van het toetsenbord
Als deze functie is geactiveerd, hebt u de mogelijkheid  het toetsenbord te
vergrendelen, om te voorkomen dat de toetsen per ongeluk worden ingedrukt,
bijvoorbeeld als u de handset in uw zak hebt zitten.

Wanneer deze functie is geactiveerd kunt u:
• het toetsenbord vergrendelen,

door lang te drukken (2 seconden) op toets ,
• het toetsenbord ontgrendelen,

door lang te drukken (2 seconden) op toets .

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Instellingen handset" en selecteer de functie "Blokkeer toetsen", voor het
activeren van deze functie.

2.5 Selecteren van de Babysit-modus
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Instellingen handset" en selecteer de functie "Babys-mod", voor het
activeren of uitschakelen van deze functie.
Vanaf "stand-by", verschijnt "BABYSIT" op het venster.

 : Als deze stand is geactiveerd, rinkelt de handset niet meer wanneer er een
gesprek binnenkomt en zijn de bieps eveneens uitgeschakeld (Zie “Selecteren
van de functie afluisteren van omgevingsgeluiden (Babysit)”, bladzijde 30).

2.6 Selecteren van het basisstation
Het is wel zo dat u een toestel op 4 basisstations kunt aansluiten, maar het kan niet
met meer dan een basisstation tegelijk werken.
Om makkelijker een ander basisstation te kunnen selecteren, moet u uw toestel een
andere naam geven ( Philips is de standaardinstelling) (Zie “Een handset een andere
benaming geven”, bladzijde 50).
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Instellingen handset" en selecteer de functie "Station selectie" voor het
activeren het basisstation van uw keuze.
  : Als het geselecteerde basisstation niet actief is, zal uw handset een

dichtstbijzijnde basisstation gaan zoeken dat wel actief is.

2.7 Een handset aanmelden bij het basisstation
• Trek de voedingskabel los uit het basisstation en plug hem er meteen weer in

terug.
Een biep geeft aan dat het basisstation nu 5 minuten lang in de aanmeldmodus
gaat staan.
Ga vanuit de stand-by naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens
naar het menu "Instellingen handset" en selecteer de functie "Opname".
Het systeem verzoekt u om het invoeren van uw code.

• Neem de RC-code die achterop het basisstation staat vermeld, en druk
daarna op toets .
Ter bevestiging klinkt een biep.
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Basisinstellingen
Open het configuratiemenu  "INSTELLINGEN ", en navigeer door middel van de

toets , en van de navigatietoetsen  en ,  binnen dit menu om naar de

gewenste instellingen te gaan.

3.1 Selecteren van de belmelodie (voor het basisstation)
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Instellingen systeem" en selecteer de functie "Melodie basis".
Selecteer de melodie van uw keuze uit de beschikbare melodieën, zes voor de
6326, en zeven voor de 6626 (met een persoonlijke melodie).

 : Om te kunnen worden geactiveerd, moet uw persoonlijke melodie wel
vantevoren zijn opgenomen (zie ook “4.4 Opnemen van een eigen melodie
(Zenia Voice 6626)”, bladzijde 45).

3.2 Regelen van het belvolume (voor het basisstation)
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Instellingen systeem" en selecteer de functie "Vol. melodie basis".
Selecteer het gewenste volumeniveau uit de vijf  beschikbare niveaus.

3.3 Invoeren van de datum en tijd
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Instellingen systeem" en selecteer de functie "D/t inst".
Het systeem verzoekt u de datum en tijd in te voeren.
Stel met acht cijfers de datum samen en met vier cijfers het tijdstip ; afhankelijk
van wat u intikt verschijnen deze op het scherm.

Bevestig dit door te drukken op toets .
Ter bevestiging klinkt een biep en de mededeling "Opgeslagen" verschijnt.

Submenu Functies Sneltoetsen Instellingen Selectie
3 Basisinstellingen 3.1 Belt basisstation (type) 3.1.1

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

Melodie 1
Melodie 2
Melodie 3
Melodie 4
Melodie 5
Melodie 6
Person. melodie

3.2 Volume melodie basis 3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

Mute
Laag
Middel
Hard
Oplopend

3.3 Instellingen datum/tijd (datum/tijd gehele systeem)
3.4 Directe geheugenopslag 

(met basisstation 6326)
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7

M 1
M 2
M 3
M 4
M 5
M 6
SOS

3.5 Aanmeldmodus Het basisstation in de aanmeldmodus zetten
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3.4 Directe geheugenopslag (alleen basisstation 6326 )
Ga naar het menu "INSTELLINGEN" en vervolgens naar
het submenu "Instellingen systeem" en selecteer de functie
"Nrs kiezen".
Bevestig dit door te drukken op toets .

Nu verschijnt ofwel het telefoonnummer dat is opgeslagen
onder de toets M1,

ofwel de mededeling "Leeg", in het geval dat er geen enkel
nummer is opgeslagen onder deze toets.

Met behulp van de navigatietoetsen , selecteert u de toets
van het directe geheugen ( , , , ,  of )
waaronder u  een telefoonnummer wilt opslaan.

Nu verschijnt ofwel de mededeling "Leeg", ofwel het nummer
dat is opgeslagen onder de geselecteerde toets.

Druk op toets .

Kies het telefoonnummer dat u wilt opslaan.
Het nummer verschijnt op twee regels, afhankelijk van wat u
intikt.

 : een verkeerde invoer kunt u corrigeren met behulp van
de toets .

Bevestig dit door te drukken op toets .
Ter bevestiging klinkt een biep  en de mededeling "Opgeslagen"
verschijnt.

Voor het bellen vanaf het basisstation, kunt u de paragraaf
"“Een gesprek beginnen vanaf het basisstation Zenia 6326”,
bladzijde 13.

3.5 Het basisstation in de aanmeldmodus zetten
Met deze functie kunt u een aanmeldcode kiezen die afwijkt van die van het
basisstation (RC-code).

Ga vanaf een reeds aangesloten handset naar het menu "INSTELLINGEN",
en daarna naar het submenu "Instellingen systeem" en selecteer de functie
"Aanm-modus".
Het systeem verzoekt u de code van van uw keuze in te voeren (van 1 tot 8 cijfers).
Voer uw code in; ter bevestiging klinkt een biep  en de mededeling "Opgeslagen"
verschijnt.
U kunt nu een nieuwe handset aansluiten.
Om een nieuwe handset op uw basisstation aan te sluiten zet u de nieuwe handset in
de aanmeldmodus (zie ook “2.7 Een handset aanmelden bij het basisstation”,
bladzijde 41) en voer dezelfde code in als hiervoor.

KIESTOET. 3.4.1
1 : 031215
2 :

WIJZIGEN

KIESTOET. 3.4.2
2 : Leeg

WIJZIGEN

KIESTOET.

OPNEMEN

KIESTOET. 3.4.2

Opgeslagen

prelim-zenia.book  Page 43  Vendredi, 23. juin 2000  1:11 13



Systeemconfiguratie44

Instellingen van het antwoordapparaat (Zenia Voice 6626)
Open het configuratiemenu "INSTELLINGEN ", en navigeer door middel van de
toets , en van de navigatietoetsen  en ,  binnen dit menu om naar de
gewenste instellingen te gaan.

4.1 Selecteren van de antwoordapparaatmodus
Wanneer u het antwoordapparaat uitschakelt, verdwijnt pictogram 1 van de display
op het toestel.
Als u niet wilt dat uw gesprekspartners na uw meldtekst boodschappen achterlaten,
kunt u de functie opnemen van boodschappen uitschakelen (waardoor het
antwoordapparaat enkel zal antwoorden).
Als u later toch weer wilt dat men voor u een boodschap kan achterlaten, kunt u deze
functie opnieuw activeren (antwoorden en opnemen).
Ga naar het menu  "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Tel
beantw" en selecteer de functie "Antw-modus", voor het activeren van de optie
van uw keuze.

4.2 Opnemen van memo’s (lokaal bericht)
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Tel
beantw" en selecteer de functie "Ber m opn".
Druk op toets , en spreek vervolgens uw bericht in.
Druk opnieuw op toets  om uw bericht te bevestigen.
Ter bevestiging klinkt een biep en de mededeling "Opgeslagen" verschijnt.

Uw memo kan tegelijk met de andere binnengekomen boodschappen worden
afgespeeld.

Submenu Functies Sneltoetsen Instellingen Selectie
4 Antwoordapparaat 4.1 Antwoordapparaatmodus 4.1.1

4.1.2
4.1.3

Nit
Enkel antwoorden
antwoorden/opne-
men

 

4.2 Opnemen memo Opnemen van een bericht(memo)
4.3 Meldtekst Opnemen van een meldtekst
4.4 Opnemen melodie Opnemen van een eigen melodie
4.5 Aantal keer dat de tele-

foon overgaat
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4

Save toll
3 x bellen
4 x bellen
5 x bellen

4.6 Vocale informatie 4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4

Nit
Alleen bericht 
Bericht en datum
Alle boodschappen

4.7 Opnamekwaliteit 4.7.1
4.7.2
4.7.3

Hoog
Normaal
Automatisch

4.8 Bedienen op afstand 4.8.1
4.8.2

Nit
Aan
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4.3 Opnemen van een meldtekst
Ga naar het menu "INSTELLINGEN" en vervolgens naar het submenu "Tel
beantw" en selecteer de functie "Pers ber".
Het opnamevenster verschijnt.

Druk op toets , en spreek vervolgens uw meldtekst uit.
Druk opnieuw op toets  om uw meldtekst te bevestigen.
Ter bevestiging klinkt een biep , de mededeling "Opgeslagen" verschijnt.

4.4 Opnemen van een eigen melodie (Zenia Voice 6626)
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar
het submenu "Tel beantw" en selecteer de functie
"Opslagbel".

Druk op toets  om  naar de geselecteerde functie te gaan.

Druk op toets : U hebt de mogelijkheid naar eigen smaak
een melodie op te nemen.

Nu verschijnt de mededeling  "Opname...".

Neem uw eigen melodie op.

Druk aan het eind van de melodie op toets .

Het systeem speelt uw persoonlijke melodie af.
 : U kunt de opname onderbreken door te drukken op toets 

.

Nu verschijnt de bevestiging "Opgeslagen".

Uw eigen melodie is opgenomen en geactiveerd.

Ga terug naar "stand-by".

Als u wilt dat deze melodie telkens wanneer er een gesprek binnenkomt ten gehore
wordt gebracht, moet u even kijken bij “1.4 Selecteren van de belmelodie”,
bladzijde 39.

 : De opname van een eigen belmelodie moet een lengte hebben van minstens 5
seconden en hoogstens 2 minuten.

ANTWOORD
Opslagbel

KIES

OPSLAGBEL
Toets indruk
en spreken...

OPNEMEN

OPSLAGBEL
Opname...

STOP

OPSLAGBEL
afsp

AFBREKEN

OPSLAGBEL

Opgeslagen
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4.5 Wijzigen van het aantal keren dat de telefoon overgaat
U kunt zelf instellen hoeveel keer de telefoon mag rinkelen (Save toll, 3, 4, 5)
voordat bij een binnenkomend gesprek het antwoordapparaat in actie komt.
Ga naar het menu "INSTELLINGEN" en vervolgens naar het submenu "Tel
beantw" en selecteer de functie "Bels antw".
Selecteer de optie van uw keuze uit de vier mogelijkheden.

 : "Save toll" is de vooraf op uw handset ingevoerde instelling.
Met deze instelling hoeft u wanneer u het antwoordapparaat op afstand wilt
afluisteren  en er geen boodschappen zijn, geen gesprekskosten te betalen.
Als er een bericht is, hangt uw apparaat na 3 keer overgaan op, en wanneer
er geen berichten zijn, blijft het 5 keer overgaan, waardoor u kunt ophangen
voordat het apparaat uw eigen telefoontje aanneemt.

4.6 Activeren/uitschakelen van de vocale informatie
Wanneer u het antwoordapparaat bedient krijgt u, voordat u de boodschappen die
zijn binnengekomen kunt beluisteren, eerst enige informatie te horen.
Deze informatie betreft:
• Het aantal binnengekomen boodschappen,
• De datum en tijd,
• Andere boodschappen die van nut zijn voor het gebruik van het apparaat.
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Tel
beantw" en selecteer de functie "Opn ber".
Selecteer de optie van uw keuze uit de vier Opties.

4.7 Regelen van de opnamekwaliteit
Met deze instelling kunt u de opnamekwaliteit van de boodschappen regelen.
Als deze functie is geactiveerd kunt u het antwoordapparaat afluisteren vanaf elke
willekeurige telefoon, gewoon door uw eigen telefoonnummer te kiezen.
Ga naar het submenu "Tel beantw" en selecteer de functie "Opname
kwaliteit".
Selecteer de instelling van uw keuze uit de drie mogelijke instellingen.

 : In de stand "standaard": uw apparaat heeft een opnameduur van ca. 30
minuten.
In de stand "Hoge kwaliteit": de opnameduur bedraagt ca. 10 minuten.
In de stand "automatisch": uw apparaat gaat na de eerste vijf minuten van de
opname vanzelf van de stand hoge kwaliteit over op de stand standaard,
waardoor uw eerste boodschappen in een betere kwaliteit worden
opgenomen.

4.8 Activeren van de functie afluisteren op afstand
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Tel
beantw" en selecteer de functie "Afstands bediening", voor het activeren of
uitschakelen van deze functie.

 : Als deze functie is uitgeschakeld, kunt u het antwoordapparaat niet via het
telefoonnetwerk activeren.
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Lijninstellingen
Open het configuratiemenu "INSTELLINGEN ", en navigeer door middel van de

toets , en van de navigatietoetsen  en ,  binnen dit menu om naar de

gewenste instellingen te gaan.

 : De lijninstellingen hebben een standaard die per land kan verschillen.

5.1 Selecteren van de kiesmodus
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Lijninstel" en selecteer de functie "Kiesmodus".

5.2 Selecteren van het type netwerk
Uw telefoon is geconfigureerd om gebruikt te worden in combinatie met een
publieke telefoonlijn, volgens de daarvoor in uw land geldende normen (Type 1).

Als u niet echt tevreden bent met de geluidskwaliteit, kunt u deze instelling wijzigen
door te kiezen voor een van de 4 andere mogelijke typen.

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Lijninstel" en selecteer de functie "Netwerktyp".
Selecteer de centrale van uw keuze uit de 5 mogelijke Opties.

5.3 Selecteren van het type centrale
Uw telefoon is geconfigureerd om gebruikt te worden in combinatie met een
telefooncentrale (Type 1), waar de telefoon een goedkeuring voor heeft. Als u
evenwel mocht zijn geabonneerd op een andere centrale, is het mogelijk dat het
nummer van uw gesprekspartner niet correct verschijnt. U kunt dan kiezen uit 4
andere instellingen, om dit probleem te verhelpen. Wanneer het probleem zich ook
dan nog blijft voordoen, kunt u beter even contact opnemen met onze
Klantenservice.

Submenu Functies Sneltoetsen Instellingen Selectie
5 Lijninstellingen 5.1 Modus kiezen 5.1.1 Toon

5.2 Type netwerk 5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Type 5

5.3 Type centrale 5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5

Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Type 5

5.4 Type gesprek 5.4.1
5.4.2

Korte flits
Lange flits

5.6 Berekening duur Inprogrammeren duur

5.7 Wachtmuziekje 5.7.1
5.7.2

Uit
Aan

5.8 Inlassen auto pauze 5.8.1
5.8.2

Uit
Aan

5.9 Inlassen netnummer 5.9.1
5.9.2

Uit
Aan

5.0 Inprogrammeren van een netnummer
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5.4 Selecteren van de duur van de flash
Met deze functie kunt u door tijdens het gesprek te drukken op toets bepalen welke
signalen uw telefoon doorgeeft aan de automatische schakeling.

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Lijninstel" en selecteer de functie "Kiesh typ".
Selecteer een van de twee Opties "Kort flosh" of "Lang flosh".

5.6 Aangeven/wissen van de totale duur van uw verbindingen*
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Lijninstel" en selecteer de functie "t bek".
De totale duur van deze gesprekken kunt u weer op nul zetten door te drukken op
toets.

Het venster dat nu verschijnt geeft de totale kosten en duur aan van de verbindingen
die u hebt gehad sinds de laatste keer dat u deze functie op nul zette.

 : Aan het eind van het gesprek kunt u, voordat uw handset weer teruggaat naar

"stand-by", ook naar deze functie gaan door te drukken op toets .

* Voor deze functie moet u wel een abonnement bij uw lokale telefoonmaatschappij hebben, mits deze ondersternt word.

5.7 Activeren/uitschakelen van het wachtmuziekje
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Lijninstel" en selecteer de functie "Wmuziek a", voor het activeren of
uitschakelen van deze functie.

5.8 Een pauze inlassen tijdens het kiezen
Als deze functie is geactiveerd, kan er na het eerste cijfer van het nummer
automatisch een pauze worden ingelast.

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Lijninstel" en selecteer de functie "Aut p inv", voor het activeren of
uitschakelen van deze functie.

5.9 Automatisch een netnummer inlassen
Als deze functie is geactiveerd kunt u automatisch een netnummer laten voorafgaan
aan het telefoonnummer.

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Lijninstel" en selecteer de functie "Aut k toev", voor het activeren of
uitschakelen van deze functie.

5.10 Een netnummer inprogrammeren
Ga naar het menu "INSTELLINGEN" en vervolgens naar het submenu
"Lijninstel" en selecteer de functie "Prefixes setup".
Kies het netnummer en bevestig dit dan door te drukken op toets .

 : Het netnummer wordt telkens wanneer het nummer wordt geselecteerd
gekozen, vandaar dat u zeker moet weten of u deze toepassing wel wilt
gebruiken.
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Beveiliging
Open het configuratiemenu "INSTELLINGEN ", en navigeer door middel van de

toets , en van de navigatietoetsen  en ,  binnen dit menu om naar de

gewenste instellingen te gaan.

Dit menu wordt afgeschermd wanneer de beveiligingscode is ingevoerd (standaard
ingesteld op de RC-code die achterop het basisstation staat aangegeven).

Voer via het toetsenbord uw code in.
Op de tweede regel van de display komt voor elk teken dat u
hebt ingetikt een sterretje te staan.

 : Een verkeerde invoer kunt u corrigeren  met behulp van
de toets .

Bevestig dit door te drukken op toets .

6.1 Gesprekken blokkeren
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu
"Beveilig" en selecteer de functie "Opr beperk".
Selecteer een van de drie Opties.

6.2 Inprogrammeren van verboden netnummers 
Met deze functie kunt u 3 netnummers van niet meer dan 8 cijfers blokkeren, (bijv..
"00" voor internationale gesprekken).

Telkens wanneer een nummer wordt gekozen dat met een van deze netnummers
begint , komt er geen verbinding tot stand.

6.3 Activeren/uitschakelen van het beveiligingssysteem
Als deze functie is geactiveerd, moet u uw code invoeren om de
beveiligingsubmenu's te kunnen openen.

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", vandaar naar het submenu "Beveilig"
en selecteer de functie "Pasw bev", voor het activeren of uitschakelen van deze
functie.

Submenu Functies Sneltoetsen Instellingen Selectie
6 Beveiliging 6.1 Blokkeren gesprekken 6.1.1

6.1.2
6.1.3

Zonder blokkering
Verboden 
netnummers 
Geen externe 
gesprekken

6.2 Verboden netnummers 6.2.1
6.2.2
6.2.3

Inprogrammeren van verboden 
netnummers

6.3 Systeembeveiliging 6.3.1
6.3.2

Nit
Aan

6.4 Inprogrammeren van de 
code

Wijziging van de code

CODE:
*** ∆

KLAAR
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6.4 Invoeren van de beveiligingscode
U wordt verzocht deze code in te voeren wanneer u het antwoordapparaat op afstand
wilt beluisteren of  wanneer u de telefoon wilt configureren (Zie “6.3 Activeren/
uitschakelen van het beveiligingssysteem”, bladzijde 49).
Als standaardinstelling wordt de code gebruikt die op de achterzijde van uw
basisstation staat aangegeven (RC-code). Om die te wijzigen moet u als volgt te
werk gaan:
Ga naar het menu "INSTELLINGEN", vandaar naar het submenu "Beveilig"
en selecteer de functie "Wijzigen code"; nu verschijnt de mededeling
"NIEUWE CODE:".
Kies uw nieuwe beveiligingscode, en bevestig deze dan door te drukken op toets

; nu verschijnt de mededeling "HERH CODE".

Om deze te bevestigen moet u opnieuw uw beveiligingscode invoeren, waarna
u deze bevestigt door te drukken op de toets ; nu verschijnt de mededeling
"Opgeslagen".

 :  Zorg ervoor dat u deze code goed bewaart, voor het geval u’m vergeet en hij
zoekraak of verloren gaat.

Lijst van alle aan het basisstation aangesloten handsets
Op deze lijst staan de naam en het nummer van elk basisstation en handset.

Een handset een andere benaming geven
Met deze functie kunt u een handset zelf een andere benaming geven (bijvoorbeeld:
KAMER 1, KEUKEN...).
Vanaf "stand-by" gaat u naar het menu "INTERN" en selecteert u
gebruikmakend van  de navigatietoetsen  en  in de lijst de handset die
u een andere naam wilt geven.

Druk op toets  om  uw keuze te bevestigen.

De optie "Hernoemen" verschijnt, bevestig dit nu door te drukken op toets
.

Druk 2 seconden lang op toets  om wat daar staat te wissen, en stel daarna
uw nieuwe benaming samen.

Bevestig dit door opnieuw te drukken  op toets .

De aanmelding van een handset bij het basisstation ongedaan maken
Ga naar het menu "INTERN" en selecteer de handset waarvoor u de
aanmelding ongedaan wilt maken.

Druk op toets  voor het bevestigen van uw keuze.
Selecteer de optie "Aanm h wis" en bevestig dit  door te drukken op toets .

Uw handset zoekt een ander actief basisstation en gaat over op "stand-by".
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Lijst van netwerkservices
Op uw telefoon is een lijst ingeprogrammeerd van telefoondiensten zoals de
belangrijkste telefoonmaatschappij in uw land die levert.

Om deze optimaal op uw behoeften te kunnen afstemmen, is het mogelijk diensten
te wijzigen, te wissen of toe te voegen (max. 15).

Iedere dienst bestaat uit een naam (max. 10 tekens) en een nummer (max. 26 cÿfers).

De lijst van netwerkservices werkt als een telefoonbœk.

Als u meer informatie wilt over de werking van deze lijst, kunt u de paragraaf
“Telefoonbœken: privételefoonbœk en hoofdtelefoonbœk”, bladzijde 23
raadplegen.
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O nderhoud  en  p rob leem op lossing
Problemen met de basisstations

In onderstaande tabel staan de meest voorkomende problemen vermeld waar u bij
het gebruik van uw basisstation op kunt stuiten .

Basisstations Zenia 6326 en Zenia Voice 6626

Basisstation Zenia 6326

Basisstation Zenia Voice 6626

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING
Het groene lampje 
is uit.

Het basisstation is niet 
correct aangesloten of er is 
een stroomstoring.

Controleer de aansluitingen.

U hoort geen toon. Het basisstation is niet 
correct verbonden aan de 
telefoonaansluiting.

Controleer de aansluitingen.

De handset reageert 
niet wanneer u een 
intern gesprek tot 
stand wilt brengen.

De handset die u oproept is 
reeds in gesprek op de 
buitenlijn of bevindt zich 
buiten het bereik van het 
basisstation.

Wacht tot de handset weer vrij is en 
bel opnieuw.

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING
U kunt geen 
nummer kiezen met 
behulp van een van 
de toetsen voor 
direct kiezen.

Er is geen nummer 
opgeslagen onder deze 
toets.

Sla alsnog een nummer op onder 
deze toets.  (zie “3.4 Directe 
geheugenopslag (alleen basisstation 
6326 )”, bladzijde 43).

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

Het 
antwoordapparaat 
slaat uw meldtekst 
niet op.

U spreekt niet luid genoeg.Neem een nieuwe meldtekst op en 
spreek dan luider.

U zit niet dicht genoeg op 
de microfoon van het 
basisstation (of van de 
handset).

Neem een nieuwe meldtekst op en 
ga daarbij dichter op de microfoon 
zitten.
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Basisstation Zenia Voice 6626

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

Het 
antwoordapparaat 
slaat uw meldtekst 
niet op.

Er is niet voldoende geheu-
gen (er klinkt een biep die 
aangeeft dat er iets fout is).

Wis wat boodschappen om meer 
geheugen vrij te maken.

Het basisstation laat 
een biep horen 
wanneer u het 
antwoordapparaat 
probeert te bereiken.

Het antwoordapparaat is 
nog bezig  (met afspelen of 
opnemen).

Wacht tot het antwoordapparaat 
weer vrij is en probeer het dan 
opnieuw.

Het 
antwoordapparaat 
slaat geen 
binnenkomende 
gesprekken op. 

U hebt  het 
antwoordapparaat niet 
geactiveerd.

Activeer alsnog het 
antwoordapparaat (zie ook “4.1 
Selecteren van de 
antwoordapparaatmodus”, 
bladzijde 44) (Zenia 6626).

U hebt het opnemen van 
boodschappen niet 
geactiveerd (het 
antwoordapparaat geeft 
enkel antwoord en neemt 
niet op).

Activeer alsnog het antwoorden en 
opnemen (zie ook “4.1 Selecteren 
van de antwoordapparaatmodus”, 
bladzijde 44) (Zenia 6626).

Het 
antwoordapparaat 
stopt automatisch.

Er is niet voldoende 
geheugen meer vrij voor 
het antwoordapparaat.

Wis wat boodschappen om meer 
ruimte vrij te krijgen.

Het rode lampje 
knippert snel.

Het antwoordapparaat is 
bijna aan het eind van zijn 
opnamecapaciteit.

Wis wat boodschappen om 
voldoende ruimte vrij te krijgen.

U kunt het 
antwoordapparaat 
niet op afstand 
afluisteren.

U hebt niet de juiste code 
ingevoerd.

Probeer het opnieuw (zie ook “Het 
antwoordapparaat op afstand 
afluisteren”, bladzijde 35).

De functie afluisteren op 
afstand niet is geactiveerd.

Zie “4.8 Activeren van de functie 
afluisteren op afstand”, bladzijde 
46.

Het antwoordapparaat is 
aan het eind van zijn 
opnamecapaciteit.

Wis wat boodschappen om 
voldoende ruimte vrij te krijgen.
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Problemen met de handset

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

U hoort geen toon.

De handset bevindt zich 
buiten het bereik van het 
basisstation (het symbool  
A verschijnt niet).

Zorg dat u meer in de buurt komt 
van het basisstation en probeer het 
opnieuw.

De handset is niet 
aangemeld bij het 
basisstation (het symbool 
A verschijnt niet).

Meld de handset alsnog aan bij het 
basisstation (zie oo “2.7 Een handset 
aanmelden bij het basisstation”, 
bladzijde 41).

Het basisstation is niet 
correct aangesloten op het 
elektriciteits- of het 
telefoonnet.

Controleer de aansluitingen.

De batterijen zijn leeg (het 
symbool  verschijnt).

Laad de batterijen weer op (zie ook 
“Opladen en ontladen van de 
batterijen”, bladzijde 10).

De biep die 
aangeeft dat de 
handset op zijn 
oplaadstation staat 
weerklinkt niet.

Het oplaadstation is niet 
goed aangesloten op het 
elektriciteitsnet.

Controleer de aansluiting van het 
oplaadstation op het stroomnet.

De laadcontacten zijn 
verontreinigd.

Maak ze schoon met een schone en 
droge doek.

Tœtstonen zijn 
uitgeschakeld.

Zie “1.6 Activeren/uitschakelen van 
de "Tœtstonen"”, bladzijde 39.

De batterijen zijn 
nog steeds leeg, 
hoewel de handset 
al 12 uur op het 
oplaadstation heeft 
gestaan.

Het oplaadstation is niet 
goed aangesloten op het 
elektriciteitsnet.

Controleer de aansluiting van het 
oplaadstation op het stroomnet.

De batterijen van de 
handset zijn defect.

Haal bij uw PHILIPS leverancier 
nieuwe batterijen.

De handset laat 
wanneer u een 
gesprek tot stand 
wilt brengen een 
biep horen ten teken 
dat er iets fout is.

Er is vanaf een andere 
handset of vanaf het 
basisstation reeds een 
gesprek gaande op de 
buitenlijn.

Probeer het opnieuw zodra deze 
verbinding weer is verbroken.

Het basisstation is niet vrij. Probeer het opnieuw zodra de 
andere handset weer uit het menu is.
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Onderhoud en probleemoplossing 55

Onderhoud
Voordat u de handset of het oplaadstation gaat schoonmaken, moet u eerst de
voedingskabel loshalen.

Opmerkingen:

Het gebruik van schoonmaakmiddelen of andere chemische reinigingsmiddelen
moet ten zeerste worden afgeraden. Gebruik voor het schoonmaken van de
laadcontacten van de handset en van het oplaadstation een droge,  niet pluinzende
doek.

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

De handset laat 
wanneer u probeert 
een intern gesprek 
te beginnen een 
biep horen ten teken 
dat er iets fout is.

De handset waar u naar belt 
is reeds in gesprek of 
bevindt zich buiten het 
bereik van het basisstation.

Wacht tot de handset weer vrij is en 
probeer het opnieuw.

De handset laat 
tijdens het gesprek 
een biep horen ten 
teken dat er iets fout 
is.

De batterijen van de 
handset zijn leeg (de 
verbinding dreigt te worden 
verbroken).

Laad de batterijen weer op (zie ook 
“Opladen en ontladen van de 
batterijen”, bladzijde 10).
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Controlelampje van de handset
Groen lampje Knippert Geeft aan dat er een gesprek 

binnenkomt.
Licht heel even op Geeft aan dat er een of 

meerdere berichten (Zenia 6626).

Controlelampjes van het basisstation
Rood lampje Uit Geeft aan dat het antwoordapparaat niet

is geactiveerd.

Brandt continu  Geeft aan dat het antwoordapparaat is 
geactiveerd.

Knippert Geeft aan dat er nieuwe boodschappen 
zijn.

Knippert snel Geeft aan dat de  maximale 
opnamecapaciteit bereikt is (30 
minuten) of dat er een lokaal bericht 
wordt opgenomen.

Groen lampje Uit Geeft aan dat het basisstation geen 
spanning heeft.

Brandt continu Geeft aan dat het basisstation spanning 
heeft en ingeschakeld is.

Knippert Geeft aan dat de basisstation bezet is.

Tekentabel
Toetsen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #

Nummers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #

Letters

1x drukken . Spatie A D G J M P T W

2x drukken 0 _ B E H K N Q U X

3x drukken " 1 C F I L O R V Y

4x drukken ’ ( 2 3 4 5 6 S 8 Z

5x drukken ? ) À è î ô 7 ù 9

6x drukken ! [ Â é ï ö ß û Ÿ

7x drukken , ] Ä ê Ø ü

8x drukken : & Å ë

9x drukken ; $ Æ

10x drukken ... ¥ Ç

11x drukken *
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Persoonlyk telefoonbœk
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via het basisstation 33
via de handset 31

Afluisteren van het antwoordapparaat
op afstand 35
activeren van de functie 46

Alarmnummer (basisstation 6326)
kiezen 13
opslaan 43

Antwoordapparaat
activeren/uitschakelen
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vanaf het basisstation 33
activeren/uitschakelen 
op afstand 35
binnengekomen boodschappen
 beluisteren 32
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wissen 33
filteren/onderscheppen 
binnenkomende gesprekken 32

B
Babysit - Selecteren 30,41
Basisstation

eigen melodie 45
belmelodie 42
plaatsing 9
aanmeldmodus 43
selecteren 41
belvolume 42

Batterijvoeding 10

Bediening
basisstation 5
handset 7

Bekijken van 
binnengekomen gesprekken 20
uitgaande gesprekken 15
een telefoonbœk 24

Bellen
via het basisstation 14
via de handset 12
via de telefoonbœk 24
via stemherkenning 26

Beveiligingscode 50
Belvolume

basisstation 43
handset 39

BIS
lijst van uitgaande gesprekken 20

Blokkeren gesprekken 49

C
Configuratiemenu 36
Contrast 40
Controlelampjes 56

D
Datum 42
Telefoonbœk

bekijken 24
een gesprek beginnen vanuit 24
wijzigen van een vermelding 25
wissen van een vermelding 24

Displayverlichting 41
Doorverbinden van een gesprek 29

E
Een gesprek van buiten aannemen

via het basisstation 18
via de handset 14
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F
Filteren van gesprekken 32
Flash 48
Functies 

conferentie  30
intercom 28
SOS 13,43
telefoon 11

G
Gesprek van buiten 

via het basisstation 13
via de handset 12

H
Handset

aanmelding opheffen 50
belmelodie 39
andere benaming geven 50
aanmelden bij het basisstation 41
controlelampje 56
belvolume 39

Het toetsenbord
bediening 7
tœtstonen 37
vergrendelen 41

Hoorn 38

I
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gesprekspartner 20
Informatie inz. de beveiliging 8
Ingesproken tekst

beluisteren 27
opnemen 25
wissen 27

Inprogrammeren van
netnummers 48
een netnummer 48
Installatie  9

Instellingen
handset 40
lijn 47
antwoordapparaat 44
beveiliging 49
geluiden van de handset 38
systeem 42

Intern gesprek
via het basisstation 28
via de handset 28

Interne gesprekken beantwoorden 30
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L
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Lijst van netwerkdiensten 51
Lijst van uitgaande gesprekken

bekijken 15
opslaan 17
wissen 16

Logboek oproepen 
bekijken 20
opslaan 22
wissen 21

Luidsprekers 18

M
Meldtekst 34, 45
Melodie

basisstation 42
eigen
handset 39
telefoonbœk 40

Memo 44
Milieu 8
Modus 

kies 47
antwoordapparaat 44
stand-by 11

N
Netnummer automatisch 48
Nummer

opslaan 17
wissen 16
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O
Onderhoud 52
Opladen en ontladen van de 
batterijen 10
Opnemen van

telefoongegevens  23
ingesproken tekst 25
eigen melodie 45
memo's 35
direct geheugen 43
meldtekst 34
een gesprek 19

Onderhoud 55
Opslaan van een vermelding

van binnengekomen 
gesprekken 12
van uitgaande gesprekken 17

P
Pauze tijdens kiezen 48

Q
Opnamekwaliteit 46

S
Selecteren van de taal 40
Selecteren van het basisstation 41
Stemherkenning 25
Stemhulp 46
Systeembeveiliging 50
Systeemconfiguratie 36

T
Taal - selecteren 40
Tekens

invoeren 23
tabel 56

Telefoonbœken 23
Tœtstonen 37
Tijd 42

Toon
headset 39
hoofdtelefoon 39
hoorn 39
luidspreker 39

Totale duur 48
Type centrale 47
Type netwerk 47
V
Venster

basisstation  5
handset 7

Vergrendelen van het toetsenbord 41
Volume

headset 39
hoofdtelefoon 39
hoorn 38
luidspreker  38

W
Wachtmuziekje 48
Wacht zetten, in de 19
Wijzigen van de

beveiligingscode 50
aanmeldcode 43
aantal keer overgaan 46
vermelding in telefoonbœk 25

Wissen van een ingesproken tekst 27
Wissen van een vermelding

in een telefoonbœk 24
van binnengekomen 
gesprekken 21
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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
* Als het antwoordapparaat niet aanstaat, wacht dan 

op de kiestoon na 9 maal bellen.

1

2

3

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
* Als het antwoordapparaat niet aanstaat, wacht dan 

op de kiestoon na 9 maal bellen.

1

2

3

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
* Als het antwoordapparaat niet aanstaat, wacht dan 

op de kiestoon na 9 maal bellen.

1

2

3

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
* Als het antwoordapparaat niet aanstaat, wacht dan 

op de kiestoon na 9 maal bellen.

1

2

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

4

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

4

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

4

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

4
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