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Supplementaire handset
Onis biedt u de mogelijkheid om optioneel tot 7 supplementaire handsets toe te voegen aan uw
basisstation.
Op die manier kunt u beschikken over een handset in elk van de kamers van uw huis of uw kantoor.
L OPMERKINGEN:
Voor deze supplementaire handsets is geen telefoonaansluiting nodig, een aansluiting op het elektriciteitsnet is voldoende.

Dankzij één of meer supplementaire handsets krijgt u toegang tot de volgende functies:

• Intercom tussen twee handsets (kostenloze
communicatie).
• Babysit (bewaking van een kamer van het huis,
handig om bijvoorbeeld te verifiëren of een baby
slaapt).
• Doorschakelen van een communicatie van een
handset naar een andere.
• Conferentie tussen twee handsets en de externe
gesprekspartner.
• Met een derde supplementaire handset kunt u
extern bellen terwijl de twee andere in intercom
zijn.

Supplementaire handset
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Handset ONIS 200 & ONIS 200 Vox

Keuzetoetsen
functies

Navigatietoets binnen
het menu

Correctie en “R”

Intercom
Toegangsnumm
ers Operators

Lijn opnemen

Alfanumeriek klavier

Luidspreker

Volume

Microfoon

PICTOGRAMMEN VAN HET SCHERM:
Batterij laadt
Antwoordapparaat actief
Boodschap op het antwoordapparaat of op de Top Message
Intern gesprek aan de gang
Bel handset uitgeschakeld
Luidspreker actief
Identiteit beschermd
Verbinding basisstation / handset correct
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Basisstation ONIS 200

De handset
oproepen

Controlelampje
net / lijn

Basisstation ONIS 200 Vox
Geluidsniveau van
de luidspreker
instellen

De handset
oproepen

De huidige
boodschap wordt
gewist

Antwoordapparaat
aan / uit

Volgende boodschap

Vorige boodschap

Controlelampje
net / lijn

Beluisteren / stop
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Basisstation ONIS 200
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De ONIS 200 in gebruik nemen
De ONIS 200 installeren
Raadgevingen en veiligheid
Uw DECT telefoon ONIS 200 is uitgerust met de nieuwste technologische snufjes voor een nog
eenvoudiger en comfortabeler gebruik.
De ONIS 200 is samengesteld uit 2 types elementen: het BASISSTATION (vast), en de draadloze
HANDSET(S) waarmee u kunt telefoneren zonder in de buurt van het basisstation te moeten blijven.
Voor een optimale kwaliteit van de communicatie, vermijd om het BASISSTATION te installeren in de
onmiddellijke omgeving van elektrische apparatuur (koelkast, televisie, microgolfoven, andere draadloze
telefoon, radiozender, microcomputer, enz.), voor of op grote oppervlakken in metaal of gewapend beton,
of te dicht bij metalen sloten.
Zoals voor alle radioverbindingen, kunnen obstakels tussen het BASISSTATION en de HANDSET het
bereik verminderen.
De HANDSET niet installeren in een vochtige ruimte, noch op minder dan 1,50 m verwijderd van water.
De HANDSET niet in contact brengen met water (zwembad, bad, enz.).Vermijd om de laadcontacten en
de batterij in contact te brengen met geleidende voorwerpen (metalen oppervlakken, sleutels, juwelen,
enz.).
BESCHERMING VAN HET MILIEU: Uw HANDSET is ontworpen in het kader van het Philips EcoDesign
programma, een ecologisch programma waarbij een product ontworpen wordt rekening houdend met de
relatie die het gedurende zijn hele levensduur onderhoudt met het milieu.
OPGELET: Dit toestel dient te worden gebruikt samen met een hoofdtoestel. Doordat het geen
netstroom nodig heeft, is er altijd toegang tot de spoeddiensten.
De ONIS 200 en de ONIS 200 Vox zijn conform met de analoge interface van de operator. De ONIS 200
en de ONIS 200 Vox zijn enkel aansluitbaar op het Franse net.
Het certificaat CE garandeert de conformiteit van de producten met de technische reglementering van toepassing volgens de EEG
richtlijn 99/05/CEE inzake de gebruiksveiligheid, elektromagnetische storingen en radiokeuringen.
Aansluiting op het elektriciteitsnet : voeding op netspanning 230 V, eenfasige wisselstroom met uitzondering van de installaties met ITschema zoals omschreven in de NF EN 60-950 norm. Opgelet, de netspanning behoort tot de categorie “gevaarlijk” volgens de criteria
van dezelfde norm.
Gebruikstemperatuur tussen 5° C en 45° C. In geval van gevaar, dient de stekker van het voedingsblok uit het stopcontact gehaald te
worden. De stekker moet zich daarom dicht bij het toestel bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
Aansluiting op het telefoonnet : de op dit net aanwezige spanning is van de categorie “TNV-3” (spanning telefoonnet) volgens de norm
NF EN 60-950.
Ter informatie: U wilt een geaggregeerd DECT toestel gaan gebruiken dat communicatie voor privégebruik toelaat tussen draadloze
telefoontoestellen en een draadloze privécentrale (PABX) of huishoudelijke aansluitklemmen. Deze toestellen dienen de voorwaarden
te respecteren bepaald in het besluit van 13 januari 1995 verschenen in het “Journal Officiel” van 26 januari 1995, inzake de
voorwaarden van een algemene toelatingslicentie op basis van artikel L.89 van het wetboek. (PAYS-BAS / BELGIQUE). Behalve de
goedkeuring van de toestellen dienen ook de volgende gebruiksvoorwaarden te worden gerespecteerd, namelijk betreffende het gebruik
van radioelektrische frequenties:
1. Het gebruik van DECT toestellen is niet gegarandeerd tegen storingen veroorzaakt door de andere toegelaten gebruikers van
radioelektrische frequenties;
2. De DECT toestellen kunnen niet worden gebruikt om verbindingen te leggen tussen vaste punten tenzij deze verbindingen niet
permanent zijn en dat de isotrope straling van de antenne minder dan 50 mW bedraagt;
3. De installatie van de DECT toestellen (van het type PABX draadloos met meer dan twee toegangslijnen tot het net) moet gebeuren
door een installateur die goedgekeurd is door het ministerie belast met telecommunicatie, aangezien het complexe installaties betreft
volgens artikel R. 20-22 van het wetboek der P. en T.;
4. De toegangsvoorwaarden tot een “telepoint”-net van DECT toestellen houden in dat er een contract getekend wordt met de
uitbater van het betreffende geaggregeerde “telepoint”-net.

De ONIS 200 in gebruik nemen

1

nl_mettre en service

28/11/00

15:05

Page 2

De batterijen plaatsen en vervangen
Wanneer de batterijen vervangen moeten
worden, gebruik dan R03/AAA NiMh batterijen.
• Schuif het batterijklepje van de HANDSET in
de richting van de pijl.
• Verwijder de batterijen.
• Plaats de nieuwe batterijen in de aangeduide
richting en sluit het klepje.
• Plaats de HANDSET op het BASISSTATION.
Laat ten minste 12 uur laden.
Opgelet: gebruikte batterijen mogen niet met het huisvuil weggegooid worden.
U moet ze terugbrengen naar uw verdeler of ze naar een centrum voor afvalverwerking brengen, op straf van sancties voorzien in artikel 131-41 van het strafwetboek,
volgens het decreet 97-1328 van 30 december 1997, inzake de bescherming van het milieu.

L OPGELET:
Gebruik nooit batterijen die niet kunnen worden opgeladen en gebruik enkel de aanbevolen modellen (R03/AAA NiMh).

De ONIS 200 installeren
Voor een correcte installatie:
• Sluit de netvoeding aan op het BASISSTATION
en sluit de adapter aan op een gemakkelijk
bereikbaar stopcontact*.
• Sluit het telefoonsnoer aan onderaan het
BASISSTATION en op het telefoonstopcontact.
• Plaats de HANDSET op het BASISSTATION.
• De batterijen van de HANDSET moeten
volledig opgeladen zijn gedurende ten minste
12 uur voor het eerste gebruik of na een lange
periode buiten het BASISSTATION.

Gebruik enkel de netvoeding en
het telefoonsnoer die bij het
toestel zijn geleverd.
Het groene controlelampje NET
van het BASISSTATION gaat
branden.
Het icoon
flikkert om aan
te geven dat de batterijen laden.
Nul tot drie strepen duiden aan
hoeveel de batterijen geladen
zijn.

L OPMERKINGEN:
Na een volledige laadperiode is uw ONIS 200 klaar voor gebruik.
- Om een supplementaire handset toe te voegen, moet die bij de ONIS 200 geregistreerd worden (zie p. 40).
- U kunt eenzelfde handset ook gebruiken met meerdere basisstations. Die handset moet dan worden geregistreerd bij elk van
de basisstations (zie p. 41). De ONIS 200 wordt geleverd met een handset die al geregistreerd is bij zijn basisstation.
* Belangrijk: zonder netstroom functioneert de ONIS 200 niet.
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De ONIS 200 onderhouden
Om de ONIS 200 te reinigen gebruikt u een met water en wat zeep
bevochtigde doek, en droogt u met een droge vod.
• Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
Reinig uw toestel regelmatig, zo blijft het er als nieuw uitzien.

L BELANGRIJK:
Vermijd om het toestel op een plaats neer te zetten waar het zou kunnen vallen.

De ONIS 200 ontdekken
De toetsen van de ONIS 200
Toetsen van de HANDSET
• De toets

laat toe gesprekken te voeren en te ontvangen.

• De toets
laat toe de luidspreker van de HANDSET te activeren of te
desactiveren.
Een lange druk op deze toets activeert of desactiveert de luidspreker van
het BASISSTATION (enkel ONIS 200 Vox).
• De toets
kiezen.

laat toe intercom met een andere handset naar keuze te

• De toets
laat toe het geluidsniveau van de hoorn of de luidspreker te
regelen tijdens een gesprek.
• De toets
laat toe een letterteken te wissen bij het ingeven.
Hij laat ook toe om tijdens een gesprek de functie “R” te gebruiken.
Een lange druk op deze toets laat toe om op ieder moment naar het
rustscherm terug te keren.
• De toets
operators.

geeft toegang tot de lijst van de toegangsnummers van de

Controlelampjes van het BASISSTATION

Lampje uit : het basisstation
krijgt geen stroom.

• Het groene controlelampje moet altijd branden. Het flikkert snel wanneer
u een oproep ontvangt. Het flikkert langzamer tijdens een gesprek.
• Het rode controlelampje is aan of uit naargelang de status van het
antwoordapparaat ONIS 200 Vox. Het flikkert om aan te geven dat er
nieuwe boodschappen zijn, het flikkert sneller om aan te geven dat het
antwoordapparaat vol is.

De ONIS 200 in gebruik nemen
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Het scherm van de handset
Het scherm biedt de mogelijkheid informatie te visualiseren. Het beschikt daartoe over 2 lijnen van 16
karakters en een lijn met 8 pictogrammen (iconen). De onderste lijn is gereserveerd voor de benamingen
van de functietoetsen.
In rust worden de datum, het uur, de naam van de handset en zijn nummer afgebeeld.
Voorbeelden van vaak voorkomende schermen:
17 FEB
10:48
Philips 1
NR HERH

u

GEDEELD

In rust worden de
datum, het uur, de
naam en het
nummer van de
handset afgebeeld.

Oproep van:
0123456789

Oproep van:
Sander

STILTE

STILTE

Binnenkomende
oproep, de beller
staat niet in de
telefoonlijst*.

17 FEB
10:48
Doorschakelen
VERVOLG

u

ANNULEREN

In rust wordt de lijn
doorgeschakeld*.

STILTE

Binnenkomende
oproep, de beller
staat in de
telefoonlijst*.

17 FEB
10:48
2 nieuwe opr
GELUID UIT

u

WACHT

De microfoon van
de handset is
uitgeschakeld.

VERVOLG

u

LEZEN

In rust zijn twee
onbeantwoorde
gesprekken in de
telefoonlijst
opgeslagen*.
Als één van die
nieuwe oproepen
een bericht in de
mailbox is, verschijnt
het pictogram
op het scherm.

Binnenkomende
oproep wanneer u
niet geabonneerd
bent op de service
“identificatie van de
beller”.
17 FEB
10:48
1 nieuw ber
VERVOLG

WEERGEVEN

In rust, er werd een
bericht
achtergelaten op uw
antwoordapparaat
ONIS 200 Vox.

* Vraag na bij uw telefoonoperator of deze diensten in uw abonnement inbegrepen zijn.
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Het systeem van de menu’s begrijpen
Er bestaan menu’s die op de vierde lijn verschijnen, en rubrieken en sub-rubrieken, die op de tweede en
derde lijn van uw scherm verschijnen.

Algemeen gebruiksprincipe
BIJ DE MENU’S:
De toetsen
menu’s :

geven u toegang tot de

• Met behulp van deze toetsen kiest u uit de
menu’s die verschijnen op de onderste lijn van
het scherm. Bijv. : in het rustscherm zijn deze
menu’s |NR HERH en GEDEELD|.

17 FEB
17:48
Philips 1
NR HERH

u

GEDEELD

Het pictogram u wijst erop dat
er verschillende menu’s
toegankelijk zijn.

• Om toegang te krijgen tot menu’s die niet op de
onderste lijn staan, kunt u
gebruiken
om ze te zien defileren, en gebruik dan de
toetsen
zoals hierboven.
• Een lange druk op
laat u toe de operatie
op ieder ogenblik te onderbreken en naar het
rustscherm terug te keren.
BIJ DE RUBRIEKEN EN SUB-RUBRIEKEN:
• De titel van de rubriek staat op de 2de lijn op
zwarte achtergrond.

Bij de rubrieken en sub-rubrieken
staat het pictogram
het scherm.

Instell.
Réglages
Geluiden handset
TERUG

u niet op

OK

• De sub-rubrieken staan op de 3de lijn. Gebruik
de toetsen
om de sub-rubrieken te
laten defileren. Gebruik dan de toetsen
om te valideren OK| of een
niveau terug te keren |TERUG.
• In bepaalde gevallen, kunt u vanaf de rubrieken
de opties wijzigen. Bij de rubriek verschijnt de
geactiveerde optie eerst, voorafgegaan door een
“√”. Om een ander optie te kiezen, laat u
defileren met behulp van de toetsen
en
valideert u uw keuze zoals hierboven
aangegeven.

De ONIS 200 in gebruik nemen
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Voorbeeld
Afstellen van de bel van de intercom van de handset:
17 FEB
11:48
Philips 1

1 Vanaf het rustscherm, laat u defileren en kiest

NR HERH

u

GEDEELD

u |INSTELL. in de menu’s.
17 FEB
11:48
Philips 1
INSTELL.

2 Om de rubriek "Geluiden handset" te kiezen,

drukt u OK|.

▼

Instell.
Réglages
Geluiden handset

rechtertoets
OK

TERUG

.

Om toegang te krijgen tot de
rubriek Intern beltype, drukt u op

OK

TERUG

Druk op de rechtertoets
om OK| te kiezen.

OK

Int.
beltype
ne
Ã Melodie 1
TERUG

druk dan OK|.

OK

Eerst verschijnt het reeds
geactiveerde beltype
voorafgegaan van het teken ÒÃÓ.
Om het te wijzigen gebruikt u de
toetsen

en

, en drukt

u op de rechtertoets
OK| te kiezen.

Ingesteld!

6 Druk lang op

6

.

,

om het menu te laten
defileren.

Geluiden handset
Int. beltype

5 Laat defileren om uw beltype te kiezen en

Druk dan op de linkertoets
om Instellingen te kiezen.
Om toegang te krijgen tot de
rubriek Geluiden handset, kiest u
OK| en drukt u op de

Geluiden handset
Ext. beltype

4 Kies OK|.

op
om het menu
Instellingen te laten verschijnen.

SERVICES

TERUG

3 Laat defileren tot bij "Int. Beltype”.

Het gezochte menu staat niet op
het rustscherm. Druk tweemaal

Druk lang op de toets
terug te keren naar het
rustscherm.
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Het algemene toegangsmenu

ANTWRDAPP

INSTELL.
- GELUIDEN HANDSET
- INSTELL HANDSET
- BASISINSTELLINGEN
- LIJNINSTEL
- VIP INSTELLINGEN
- SERVICES AANGEVEN
- SERVICE CODES

SERVICES
- DOORSCHAKELEN
- DOORSCHAK. ANNUL.
- ANTWOORDAPPARAAT
- TERUGBELLEN ANNUL.
- GN IDENTIFICATIE
Aug. 28

17:28

Philips 1
INSTELL.

SERVICES

ANTWRDAPP

MEMO OPN.

NR HERH
BELLIJST

MEMO OPN.

ANTWRDAPP
- MODUS ANTWOORDAPP
- ONTV UITG BERICHT
- WEERG UITG BER
- AANTAL BELSIGN
- CODE WIJZIGEN
- VOCALE HULP
- FILTER BERICHTEN
- OPNAMEKWALITEIT
GELUIDEN HANDSET
- EXT. BELTYPE
- INT. BELTYPE
- BELVOLUME
- TOON TOETSEN
INSTELL HANDSET
- CONTRAST
- BABYSITMODUS
- KIES BASIS
- TOEST REGISTREREN
- REGISTR WISSEN
- NAAM TOESTEL
BASISINSTELLINGEN
- BELTYPE
- BELVOLUME
- DATUM/ UUR
- WACHTMUZIEK
- REGISTRATIEMODUS
- CONFIG. BELLIJST
LIJNINSTEL
- NETWERKTYPE
- TYPE HERHALING

GEDEELD

VIP INSTELLINGEN
- BEL VRIENDEN
- BEL FAMILIE
- BEL WERK

PRIVE REP

GEDEELD

PRIVE REP

SERVICES AANGEVEN
- INKOMEND NR.
- WACHTRIJ
- CONFERENTIE MET 3
- DOORSCHAKELEN
- ANTWOORDAPPARAAT
- TERUGBELLEN

BELLIJST

NR HERH

De ONIS 200 in gebruik nemen
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Autonomie
Ongeveer 200 uren wanneer de HANDSET in
rust is, los van het BASISSTATION, en ongeveer
15 uren spreektijd.
Wanneer er tijdens een gesprek slechts enkele
secondes autonomie meer is, hoort u een
waarschuwingssignaal. Als de batterij leeg is, wordt
het gesprek automatisch verbroken.

Het icoon
duidt aan dat
het toestel voor minder dan 5 %
(geen streep) geladen is. U dient
de HANDSET te herladenné.

Opladen
Een lege batterij is na minimum12 u weer volledig
opgeladen.

De rand van het pictogram

Bereik

flikkert om aan te duiden
dat de handset goed op de lader
geplaatst is.

Indien u tijdens een gesprek buiten het bereik van
de telefoon dreigt te raken, wordt de kwaliteit van
de verbinding slechter.
In dat geval dient u onmiddellijk dichter bij het
basisstation te gaan, anders wordt het gesprek
verbroken.
Gelieve de installatieraadgevingen op pagina 2 te
respecteren.
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Uw ONIS 200 personaliseren
De datum en het uur instellen
Dankzij zijn klok beeldt de ONIS 200 de dag en het uur af op het rustscherm van uw handset en worden
alle fiches van de bellijst gedateerd.
Om de klok te regelen:
1 Vanaf het rustscherm laat u defileren en kiest

u |INSTELL..

Instell.
Réglages
Geluiden handset
TERUG

2 Laat defileren tot "Basisinstellingen", en kies

OK|.

OK

Basisinstellingen
Réglages
Beltype
TERUG

3 Laat defileren tot "Datum / uur" en kies OK|.
4 Kies |VERBETER om datum en / of uur te

Datum/Uur
01/01/2000

OK

00:00

VERBETER

OK

De cursor verschuift één cijfer
van rechts naar links telkens als
u drukt.

wijzigen.
5 Geef de dag, de maand, het jaar, het uur en de

minuten in met de toetsen van het klavier.
In de vorm dd/mm/jjjj voor de datum en
uu/mm voor het uur.
Bijv. : 1 januari 2001 8u05 ; u tikt : 01012001
0805.
6 Kies OK| om te valideren.
Opgeslagen!

L OPMERKING:
De datum en het uur worden bij elke ontvangen oproep door het net automatisch juist gezet indien u geabonneerd bent op de
service “identificatie van de beller”. Indien u echter niet geabonneerd bent op een numeriek ISDN-net, is het mogelijk dat uw
numerieke doos een verkeerde datum en uur doorgeeft aan uw Onis 200, contacteer in dat geval uw telefoonoperator.

Uw ONIS 200 personaliseren
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De beltypes instellen
De handset beschikt over 9 beltypes. U kunt deze beltypes gebruiken om de verschillende oproepen te
onderscheiden. Het basisstation beschikt over 5 beltypes.
Het volume van de handset en het basisstation is regelbaar op 3 niveaus, en u kunt de bel ook stilzetten.

De beltypes van de handset instellen
Beltype van de handset:
Extern beltype : voor iedere
binnenkomende oproep.

1 In het menu “Instellingen”, rubriek “Geluiden

handset”, laat u defileren tot “Ext. beltype” of
“Int. beltype”, en u kiest OK|.
2 Laat defileren om één van de negen beltypes

te kiezen en kies dan OK|.

Intern beltype : voor iedere
oproep in intercom.

Ext.
beltype
Réglages
Ã Melodie 1
TERUG

OK

U hoort het gekozen beltype.

Belvolume van de handset:
1 In het menu “Instellingen”, rubriek “Geluiden

handset”, laat u defileren tot “Belvolume”, en u
kiest OK|.

Belvolume
Réglages
Ã laag
TERUG

OK

2 Laat defileren om het gewenste volume te

kiezen en kies dan OK|.

Om de bel uit te schakelen, kiest
u de optie Stilte, het pictogram
verschijnt.

Beltype van het basisstation
instellen
Beltype van het basisstation:
1 In het menu "Instellingen", rubriek "Instellingen

Basisstation", laat u defileren tot "Beltype
basisstation" en kiest u OK|.

Beltype
Réglages
Ã Melodie 1
TERUG

U hoort het gekozen beltype.
OK

2 Laat defileren om één van de vijf beltypes te

kiezen en druk OK|.

Volume van het beltype van het
basisstation:
1 In het menu "Instellingen", rubriek "Instellingen

Basisstation", laat u defileren tot "Belvolume”

10

Belvolume
Réglages
Ã laag
TERUG

Om de bel uit te schakelen kiest
u de optie Stilte.
OK
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Het contrast van het scherm instellen
1 In het menu “Instellingen”, rubriek “Instellingen

handset”, laat u defileren tot “Contrast”, en u
kiest OK|.
2 Laat defileren om het gewenste contrast te

Contrast
Réglages
Ã Medium
TERUG

OK

kiezen en kies dan OK|.

Het contrast van het scherm
wordt meteen aangepast

De pieptoon van de toetsen activeren /
desactiveren
Indien u dat wenst kunt u bij iedere druk op een toets van de HANDSET een pieptoon horen ter
bevestiging.
U kunt deze toon instellen:
1 In het menu “Instellingen”, rubriek “Geluiden

handset”, laat u defileren tot “Toon toetsen”,
en kiest u OK|.
2 Laat defileren om de pieptonen te activeren of

Toon
toetsen
Réglages
Ã Uit
TERUG

OK

te desactiveren, en kies dan OK|.

De handset een andere naam geven
U kunt uw handset personaliseren door hem een andere naam te geven:

1 In het menu "Instellingen", rubriek "Instellingen

handset", laat u defileren tot "Naam handset"
en kiest u OK|.
2 Geef de nieuwe naam in zoals uitgelegd op
pagina 19 (punt 4 ) van de handleiding en

kies OK|.

Kies |VERBETER om de te
wijzigen karakters te wissen.

Naam opgeven:
Philips_
VERBETER

OK

Uw ONIS 200 personaliseren
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Diensten aangeven / verwijderen
Bepaalde diensten moeten worden aangegeven op uw handset zodat het gebruik ervan via het scherm
van uw ONIS 200 kan gebeuren.
Services
Réglages aangeven
Pres. numéro

1 In het menu "Instellingen", laat u defileren tot

bij "Diensten aangeven" en kiest u OK|.

TERUG

OK

Doorschakelen
Réglages
Ã Niet aangegeven

2 Laat defileren tot bij de gewenste dienst

"(hier, Doorschakelen)" en kies OK|.

TERUG

3 Laat de gekozen dienst defileren "om aan te

OK

Het scherm duidt aan of de
gekozen dienst aangegeven is of
niet.

Ingesteld!

geven of niet" en kies OK|.

• Lijst van de bij de aankoop aangegeven diensten
Identificatie van de beller .

Niet aangegeven*

Wachtrij

Aangegeven

Conferentie met drie

Aangegeven

Doorschakelen

Niet aangegeven

Mailbox Operator

Niet aangegeven

Annulering van automatisch
terugbellen

Aangegeven

Het gebruik van elk van deze
dienst staat uitgelegd vanaf
pagina 26.

* Als u geabonneerd bent op ÒIdentificatie bellerÓ, hoeft u deze dienst niet aan te geven.
De eerste oproep die u ontvangt, geeft automatisch deze dienst aan.

12
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De bellijst configureren
U kunt de bellijst configureren opdat ze opslaat:
- alle oproepen, beantwoord of niet,
- enkel de onbeantwoorde oproepen,
- enkel de berichten van de mailbox en van uw antwoordapparaat (enkel ONIS 200 Vox).
De bellijst wordt beschreven op pagina 20.

1 In het du menu "Instellingen", rubriek

"Basisinstellingen", laat defileren tot "Config.
Bellijst" en kies OK|.

Config.Bellijst

Ã

Alle oproepen

TERUG

OK

2 Laat defileren om de gewenste optie te kiezen

en kies OK|.

Uw klavier blokkeren / deblokkeren
U hebt de mogelijkheid om het klavier te
blokkeren om te verhinderen dat er ongewild op
de toetsen wordt gedrukt, bijvoorbeeld wanneer
u de handset in uw zak draagt.
1 Om uw klavier te blokkeren, druk lang

op

.

22 AUG
08:44
klavier geblokk

2 Om uw klavier te deblokkeren, druk lang

op

.

Uw ONIS 200 personaliseren
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VIP-functie
Als u geabonneerd bent op “Identificatie beller” geeft uw ONIS 200 u de mogelijkheid om een
verschillend beltype toe te kennen aan bepaalde van uw “VIP”- correspondenten. Dankzij dit beltype is
het voor u gemakkelijk om hun oproepen te herkennen, zelfs als u zich ver van de telefoon bevindt.
De VIP-correspondenten moeten worden geïdentificeerd in uw gedeeld telefoonboek (zie p 19, punt 6 ).
Er bestaan drie groepen VIP-correspondenten (vrienden, familie, professioneel).
In het gedeelde telefoonboek, staat bij de VIPs

,

of

.

De Vip-beltypes veranderen:
In het menu "Instellingen", rubriek "VIPinstellingen", volgt u de procedure "Beltype
instellen" (zie p. 10).

VIP Instellingen
Bel vrienden
TERUG

OK

L OPMERKING:
Het gekozen VIP-beltype voor een groep correspondenten geldt enkel voor die handset.

Voorbeelden van VIP-schermen:
Martijn
0123456789
OPTIES

Mama
0987654321
OPROEP

OPTIES

Wanneer Ludo belt, flikkeren
de twee schermen
hiertegenover beurtelings.

14

Kantoor
8765432109
OPROEP

OPTIES

Oproep van:
Martijn
STILTE

STILTE

Uw ONIS 200 personaliseren
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Telefoneren
Telefoneren
Om een rechtstreekse oproep te doen
Kijk, voor elke oproep, of het icoon
een probleem ? Verifieer..".
1 Druk op sur

, verschijnt, als dat niet zo is, raadpleeg het hoofdstuk "Telefoon,

Als het pictogram
de lijn al bezet.

.

2 Verifieer of er tonaliteit is, en vorm dan het

0123456789

nummer van uw correspondent.
GELUID UIT

3 Kies |GELUID UIT om de microfoon van

uw handset uit te schakelen.

u

WACHT

flikkert, is

Tijdens het gesprek kunt u laten
defileren met
en
om
toegang te krijgen tot de
beschikbare opties die op de
volgende pagina’s uitvoerig
worden beschreven.

• Kies opnieuw |GELUID UIT om uw
gesprek verder te zetten.

U hoort altijd uw correspondent.

4 Kies WACHT| om uw correspondent te

U hoort uw correspondent niet
meer, hij hoort wachtmuziek.

laten wachten.
• Kies opnieuw WACHT| om het gesprek
verder te zetten.
5 Om het volume te regelen, druk op

, er
zijn drie mogelijke volumes, het laatst gekozen
volume wordt gememoriseerd voor de
volgende oproep.

6 Om het gesprek te beëindigen, druk opnieuw

op
of plaats de handset op het
basisstation.

L OPMERKING:
U kunt ook de lijn nemen door op de toets

, te drukken, op die manier schakelt u ook de luidspreker van de handset in.

Telefoneren
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Uw nummer voorbereiden vooraleer u belt (voornummering)
Als u het gevormde nummer wenst te controleren en eventueel te verbeteren vooraleer de oproep te
doen:
1 Vorm het nummer op het klavier.

• Indien u een fout maakt, kunt u het laatste
karakter wissen met |VERBETER.
Voornummering
_

2 Druk op

of

VERBETER

om de verbinding te

Het nummer verschijnt geleidelijk
op het scherm. Met de functie
OPNEMEN| permet kunt u dit
nummer opnemen in één van de
telefoonboeken.

OPNEMEN

maken.

L OPMERKING:
Om bepaalde servers op te roepen kan het nuttig zijn om twee nummers na elkaar in te geven. In dat geval vormt u het eerste
nummer en kiest u daarna het tweede nummer uit het telefoonboek. Kies OK| om dat nummer aan het eerste toe te voegen
en druk dan op
.

Een oproep beantwoorden
Uw Onis 200 belt, indien u de bel niet hebt uitgeschakeld.
Oproep van:
0123456789

• Druk op

om te praten.

STILTE

• U kunt de bel van de handset uitschakelen
met |STILTE.

* Als u geabonneerd bent op “Identificatie van de
beller”, en de correspondent heeft zijn identiteit
niet beschermd.

16
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Het scherm duidt het nummer
van de beller* aan, of de naam
van de correspondent als hij in
een van de telefoonboeken staat.
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De luidsprekers gebruiken – De volumes
regelen
De luidsprekers aan- en uitschakelen
U bent in gesprek op de handset:
• Druk op
schakelen.

om de luidspreker van de HANDSET aan- of uit te

• Druk langer op
om de luidspreker van het BASISSTATION aan- of
uit te schakelen (enkel ONIS 200 Vox).

Het pictogram
gaat
branden wanneer de luidspreker
van de handset actief is.
Het pictogram
flikkert
wanneer de luidspreker van het
basisstation actief is.

Het volume van de hoorn of de luidspreker
van de handset instellen
U bent in gesprek:
• Druk op

om het geluidsniveau van de handset te regelen.

Er zijn 3 niveaus beschikbaar.
Het laatst gekozen volume wordt
gememoriseerd.

Het volume van de luidspreker van het
basisstation instellen (enkel ONIS 200 Vox)
U bent in gesprek en u hebt de luidspreker van het basisstation geactiveerd.
Er zijn 3 niveaus beschikbaar.

Druk op de toetsen
of
geluidsniveau aan te passen.

van het BASISSTATION om het

Telefoneren
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Eén van de laatste nummers herhalen
(Nr. Herh.)
1 Vanaf het rustscherm, laat defileren en kies

Het laatst gevormde nummer
verschijnt.

|NR HERH.
2 Laat defileren om het te herhalen nummer te

selecteren en kies OPROEP| of druk op
.

Sander
0123456789
OPTIES

OPROEP

• Kies |OPTIES om:

Het telefoonboek bevat de 5
laatst gevormde nummers op
deze handset.

- Dit nummer in één van de telefoonboeken
op te nemen; OPNEMEN|
- Dit nummer te wissen uit "Nr. Herh.”;
WISSEN|
- Alle nummers te wissen uit "Nr. Herh.”;
|ALLES WIS.

L OPMERKING:
Als u beschikt over verschillende handsets, memoriseert elke handset zijn eigen “Nr. Herh.” telefoonboek.

Uw telefoonboeken creëren en wijzigen
Uw ONIS 200 Vox beschikt over twee telefoonboeken:
- Een gedeeld telefoonboek van 100 fiches, toegankelijk vanaf alle handsets. Dit telefoonboek is het enige
dat u toelaat de Vip-functies te gebruiken.
- Een persoonlijk telefoonboek van 50 fiches per handset. Dit telefoonboek kan enkel worden
geraadpleegd en gewijzigd vanaf de betreffende handset.

Een fiche creëren
Elke fiche bestaat uit een nummer en een naam. Elk nummer kan maximum 24 karakters bevatten,
inclusief
,
en
en elke naam kan maximum 16 karakters bevatten inclusief leestekens
(spatie, weglatingsteken en koppelteken).
U kunt een fiche creëren vanaf het menu, vanaf de modus voornummering (zie p. 16), vanaf de bellijst
(zie p. 21) of vanaf “Nr. Herh.” (zie p. 18).
1 Vanaf het rustscherm, kiest u GEDEELD| of,

u laat defileren en kiest PRIVE REP| volgens
het gewenste telefoonboek.

Sander
0123456789
OPTIES

2 Kies |OPTIES.
3 Laat defileren en kies TOEVOEGEN|.

18

OPROEP

Sander
0123456789
TERUG

u

WIJZIGEN

Telefoneren

De eerste naam van het
telefoonboek (in alfabetische
volgorde) verschijnt. Als er geen
enkele fiche in het gekozen
telefoonboek staat, verschijnt op
het scherm : "Lijst leeg !”.
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4 Tik de naam op het klavier:

- Kies de gewenste letter door het juiste
aantal keren op de overeenkomstige toets te
drukken.

Kies |VERBETER om een letter
te wissen.

Naam opgeven:
Sander
VERBETER

OK

- Wacht (2 s) om een andere letter in te
tikken die op dezelfde toets staat.
Of,
- Druk zonder wachten op een andere toets
om de volgende letter in te tikken volgens
het zelfde principe. Kies dan OK|.

Om een pauze in het nummer te

Nummer opgeven:
_
VERBETER

laten drukt u lang op

.

OK

5 Vorm het nummer en kies OK|.

• Het type fiche laat toe de VIP-functies te gebruiken die beschreven staan op pagina 14.

6 Laat defileren tot “Vrienden", "Familie",

"Professioneel" of "Normaal" als u de Vipfunctie wil gebruiken voor deze fiche (zie
p. 14) en kies OK|.

Type
ingang:
Réglages
Ã Normaal
OK

Dit soort fiche is enkel
toegankelijk voor het gedeelde
telefoonboek.

Een fiche wijzigen
1 Vanaf een fiche van een telefoonboek kiest

u |OPTIES.

Sjoerd
0123456789
OPTIES

2 Kies WIJZIGEN| en herneem het vorige

hoofdstuk "Een fiche creëren" vanaf punt 4 .

OPROEP

Sjoerd
0123456789
TERUG

u

WIJZIGEN

De cursor bevindt zich achter de
laatste letter van de naam.

Een fiche wissen
1 Vanaf een fiche van een telefoonboek, kiest

u |OPTIES.

Sjoerd
0123456789
TERUG

u

WIJZIGEN

2 Laat defileren en kies |WISSEN.
Gewist!

Telefoneren
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Een correspondent uit uw telefoonboeken oproepen
1 Vanaf het rustscherm, kiest u GEDEELD| of

PRIVE REP| volgens het gewenste
telefoonboek.
2 Om uw correspondent te kiezen, kunt u:

- De fiches met

laten defileren.

- Rechtstreeks naar de eerste letter van de naam
gaan door op de overeenkomstige toets te
drukken. Bijvoorbeeld : de toets
komt
overeen met de letters D, E, F.
Als u eenmaal drukt, krijgt u de eerste fiche die
begint met de letter D. Als u tweemaal snel
drukt, krijgt u de eerste fiche die begint met de
letter E, enz.
3 Om uw correspondent op te roepen, kiest u
OPROEP| of drukt u op

of

De eerste naam (in alfabetische
volgorde) verschijnt.

Sander
0123456789
OPTIES

OPROEP

.

De bellijst gebruiken
Uw ONIS 200 beschikt over een bellijst waarin 40 fiches gememoriseerd staan. Naargelang de
geprogrammeerde configuratie kan uw bellijst opnemen:
- de beantwoorde oproepen,
- de onbeantwoorde oproepen,
- de berichten uit de mailbox,
- de berichten die op uw antwoordapparaat zijn ingesproken (enkel ONIS 200 Vox).

Fiche zonder boodschap op uw antwoordapparaat (

&

)

1 Fiche zonder boodschap op uw

antwoordapparaat LEZEN|.

17 FEB
17:48
2 nieuwe opr

2 Op uw scherm verschijnt:

- De naam of het telefoonnummer van de
VERVOLG
u
LEZEN
correspondent*.
Sandra
- De datum en het uur van zijn laatste oproep.
22/08 - 09:48
3X
- Het aantal keer dat hij geprobeerd heeft u te
OPTIES
OPROEP
bereiken.
- Als er een boodschap is gestuurd door de mailbox Ã Sandra
van uw operator, flikkert het pictogram
.
22/08
09:48
3 Nadat een fiche geraadpleegd is, wordt ze
OPTIES
OPROEP
beschouwd als "gelezen”.
4 Om de fiches te laten defileren, gebruikt u de
toetsen

en

.

5 Om een correspondent rechtstreeks op het

scherm te roepen, kiest u OPROEP|.

20
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De beantwoorde oproepen
worden gekenmerkt door het
pictogram

.

Een “√” verschijnt voor de naam
wanneer de fiche gelezen is.

* Als u geabonneerd bent op
“Identificatie van de beller”, en
de correspondent zijn identiteit
niet beschermd heeft.
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Fiche met boodschap op uw antwoordapparaat (enkel

)

1 Als u nieuwe boodschappen hebt ontvangen,

kiest u WEERGEVEN|.
2 Uw antwoordapparaat leest automatisch al

uw nieuwe berichten. Op uw scherm
verschijnt het volgende:
- De naam of het telefoonnummer van de
correspondent*.

17 FEB
17:48
2 nieuw ber
VERVOLG

u

WEERGEVEN

De controlelampjes "Bellijst" van
uw handset en uw basisstation
flikkeren om aan te geven dat er
nieuwe fiches zijn.

- De datum en het uur van zijn laatste oproep.
- Het pictogram
duidt aan dat er een
boodschap bij deze fiche hoort.

Sandra
22/08

09:48

OPTIES

3 Nadat een fiche geconsulteerd is, wordt ze

beschouwd als "gelezen”.
4 Om de fiches te laten defileren, gebruikt u de

toetsen

en

Ã Sandra
22/08

.

5 Om een boodschap opnieuw te beluisteren,

OPTIES

09:48
WEERGEVEN

De automatische weergave van
de boodschappen stopt na de
laatste nieuwe boodschap.

kiest u WEERGEVEN|.

Beschikbare opties in de bellijst
Tijdens de consultatie van de fiches van de bellijst, kiest u |OPTIES, om toegang te krijgen tot de
volgende functies:
- Deze fiche wissen door WISSEN| te kiezen.
- Deze fiche* in één van de telefoonboeken opnemen door OPNEMEN| te kiezen.
- Het telefoonnummer* tonen door NUMMER| te kiezen.
- Alle gelezen en ongelezen fiches van de bellijst wissen, inclusief alle boodschappen op uw
antwoordapparaat ONIS 200 door |ALLES WIS. te kiezen.

* Als u geabonneerd bent op “Identificatie van de beller”, en de correspondent heeft zijn identiteit niet beschermd.

Telefoneren
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Intercom gebruiken
Deze functie is enkel mogelijk met een supplementaire handset Onis 200.
Uw basisstation kan verbonden worden met 8 HANDSETS. De intercom biedt u de mogelijkheid interne
gesprekken te voeren tussen twee handsets.
Bovendien kunt u, als u over ten minste drie handsets beschikt, tegelijkertijd een extern gesprek voeren
(bijvoorbeeld : een handset is in extern gesprek terwijl de twee andere handsets in intercom zijn).

Intercom als er geen externe oproep plaatsvindt
1 Druk op

.

Alle toestellen
EINDE

2 Laat defileren met

om de te bellen

post of posten te kiezen.
Ledere handset krijgt van zijn basisstation
automatisch een nummer van 1 tot 8.
3 Kies OPROEP| of

OPROEP

U kunt ook het nummer van de
op te roepen handset ingeven, of
drukken om alle handsets
op te roepen. In dat geval zijn de
stappen 2 en 3 overbodig.

om de verbinding te

maken.
4 Om de intercom te beëindigen vanop de

handset, kies |STP INTER.Of druk op

.

• Op de opgebelde HANDSET drukt u op
om te antwoorden.

L OPMERKING:
Als er een externe oproep binnenkomt tijdens een intercom, worden de handsets die in gebruik zijn verwittigd via een pieptoon.
De intercom dient te worden beëindigd alvorens de externe oproep kan worden beantwoord. Maar een derde HANDSET, die
niet in de intercom betrokken is, kan de externe oproep ook beantwoorden.

22
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De babysitfunctie gebruiken
Deze functie is enkel mogelijk met een supplementaire handset Onis 200.
Het gaat hier om een functie bewaking van de omgeving. Een “bewakings”-handset dient als volledig stille
microfoon.
Een andere handset staat in intercomverbinding met die bewakingshandset om de geluiden te beluisteren
in de kamer waar deze laatste zich bevindt. Als een correspondent u oproept, blijft de bewakingshandset
stil en neemt de oproep niet aan.

De babysitmodus inschakelen
1 In het menu “Instellingen”, rubriek

“Instellingen handset”, laat u defileren tot
”Babysitmodus”, en kiest u OK|.

Babysitmodus
Réglages
Ã Uit
TERUG

OK

2 Laat defileren om de functie te activeren en

De indicatie "Babysit-modus"
verschijnt dan op het rustscherm.

kies OK|.

De babysitmodus uitschakelen
Op het rustscherm kiest u ANNULEREN|.

17 FEB
19:17
Babysitmodus
VERVOLG

u

ANNULEREN

U kunt de babysitmodus
uitschakelen via het menu
“Babysitmodus” zoals voor het
inschakelen.

De bewaking gebruiken
Om de geluiden in de omgeving van de
bewakingshandset te beluisteren, dient u een
intercomverbinding te maken (zie p. 22) met die
handset vanaf een andere handset.

L OPMERKING:
Met een handset in “Babysitmodus” kunt u een oproep doen, maar hij belt niet bij binnenkomende oproepen.

Telefoneren
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Telefoonboek toegangsnummers
operators
Als u geabonneerd bent op verscheidene telefoonoperators, laat dit telefoonboek u toe hun
toegangsnummers te memoriseren. Elk van hen biedt min of meer competitieve tarieven naargelang het
uur, de dag en de bestemming van de oproep.
Eens de toegangsnummers gememoriseerd zijn, stelt uw telefoon automatisch de meest geschikte van hen
voor op het ogenblik van de oproep.

De toegangsnummers memoriseren
Het telefoonboek bestaat uit 10 fiches.
● De eerste 3 bieden de mogelijkheid van automatische selectie in functie van het uur en de dag
(OPGELET, het uur van uw telefoon moet goed ingesteld zijn). De naam van die eerste 3 fiches kan niet
worden gewijzigd.
●

U kunt de 7 volgende fiches gebruiken om de toegangsnummers van de operators te memoriseren die
meer geschikt zijn voor gesprekken naar een draagbare telefoon of naar het buitenland.
Dag
Nacht
Weekend
Mobiel
Land 1
Land 2
Land 3
Land 4
Land 5
Land 6

1 Vanaf het rustscherm, drukt u op

8 u 00 - 19 u 00
19 u 00 - 8 u 00
Zaterdag / Zondag
Naar een draagbare telefoon

Naar het buitenland

.

Dag
WIJZIGEN

OK

De benamingen "Dag", "Nacht"
en "Weekend" kunnen niet
gewijzigd worden.

2 Laat defileren om de te wijzigen fiche te kiezen

en kies |WIJZIGEN.
3 Geef de naam in, bijvoorbeeld "Italië" en

kies OK|.

Naam opgeven:
Land 1
WIJZIGEN

4 Geef het toegangsnummer van de voor dat

geval goedkoopste operator in en druk OK|.

OK

Nummer opgeven:
_
VERBETER

OK

L OPMERKING:
U moet geabonneerd zijn bij de operators vooraleer u hun
toegangsnummer kunt gebruiken.
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Het telefoonboek van de toegangsnummers
gebruiken
1 Vanaf het rustscherm drukt u op

. De
telefoon stelt u één van de drie fiches "Dag",
"Nacht" of "Weekend" voor in functie van het
uur en de datum van de telefoon.

2 Als u een andere operator wenst, laat u

defileren met

of

en kiest u OK|.

Weekend
XX
WIJZIGEN

Voornummering:
XX_
VERBETER

3 Vorm het telefoonnummer van uw

correspondent.

OK

u

OPNEMEN

Voornummering:
XX012345678_
VERBETER

- Door handmatig het nummer in te geven,

u

OPNEMEN

u

GEDEELD

U kunt ook uw telefoonboeken
gebruiken.

Of,
- Via uw telefoonboeken : laat defileren tot
"Gedeeld” of "Privé rep." Om een
telefoonboek te kiezen.
4 Druk op

XX_
NR HERH

om een oproep te doen.

Telefoonboek toegangsnummers operators
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De diensten van de operators
De diensten van de operators
Uw telefoon geeft u gemakkelijk toegang tot bepaalde diensten aangeboden door de telefoonoperators.
Deze diensten zijn toegankelijk via specifieke codes. De codes zijn voorgeprogrammeerd in uw telefoon,
maar u kunt ze wijzigen indien ze niet overeenstemmen met de codes van uw operator (zie p. 43).

Identificatie van de beller
Om te weten wie u opbelt vooraleer de telefoon op te nemen. Deze dienst biedt u de mogelijkheid de
VIP-functie te gebruiken beschreven op pagina 14. Als de dienst beschikbaar is, verschijnt de naam van de
beller op uw telefoon in plaats van zijn telefoonnummer.

Mailbox operator
Om uw oproepen te beantwoorden als u afwezig of druk bent. Uw mailbox laat weten wanneer er
nieuwe boodschappen zijn.

Doorschakelen
Om uw oproepen door te schakelen naar de telefoonlijn van uw keuze.

Wachtrij
Om u te laten weten dat er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u in gesprek bent.

Conferentie met drie
Om met twee externe correspondenten tegelijkertijd te bellen op uw lijn.
Te onderscheiden van "Interne conferentie", een functie van de ONIS 200 (één externe correspondent,
en twee interne).

Terugbellen
Om automatisch een lijn die bezet was op te bellen zodra ze vrij is.
De ONIS 200 biedt u de mogelijkheid deze diensten op een zeer comfortabele manier te gebruiken. Om
deze diensten te gebruiken via het scherm van uw ONIS 200, dient u ze vooraf aan te geven in het menu
"Diensten aangeven” (p.12).

L OPMERKING:
Bepaalde van deze diensten zijn toegankelijk of zullen toegankelijk zijn op abonnement. Om er gebruik van te maken : neem
contact op met uw operator.
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Identificatie van de beller
Om te weten wie u opbelt vooraleer u de telefoon opneemt. Deze dienst biedt u de mogelijkheid de VIPfunctie te gebruiken beschreven op pagina 14.
1 Zodra de telefoon begint te rinkelen, verschijnt

het nummer van de lijn waarmee uw
correspondent u opbelt op de ONIS 200*.
• Als de naam en het nummer van uw correspondent in een van de telefoonboeken staan,
verschijnt de naam eerst op de ONIS 200.

Als de beller zijn identiteit
beschermd heeft, verschijnt er
"Oproep van
( ( ( ( ( ( ( ( ( (”.

Oproep van:
0123456789
STILTE

Oproep van:
Sander
STILTE

2 Haak af om te antwoorden.

• Naargelang de configuratie van uw bellijst (zie p. 20), worden het nummer (of de naam) van uw
correspondent, de datum en het uur van de oproep in die bellijst opgenomen.
* Als de dienst beschikbaar is, verschijnt de naam van de beller op de ONIS 200.

Mailbox Operator
Om uw oproepen te beantwoorden wanneer u afwezig of bezig bent.

De mailbox van de operator aangeven
Als u de dienst mailbox van de operator aangeeft
(zie p. 12), kunt u rechtstreeks uw mailbox
oproepen vanaf het menu "Services”.

Services
Réglage
Mailbox
TERUG

KIEZEN

Visuele aanduiding dat er
boodschappen zijn
Als uw lijn de mogelijkheid biedt, laat de mailbox
op het scherm zien dat er boodschappen zijn.
- de bellijst memoriseert de berichten gestuurd
door de mailbox.

Het pictogram
Mailbox
17/02 OPTIES

flikkert.

08:48
OPROEP

L OPGELET:
Als u geabonneerd bent op een mailbox en uw antwoordapparaat ONIS 200 Vox staat aan, worden uw oproepen behandeld
door de ene of de andere in functie van de respectieve instellingen van de antwoordtijd.

L OPMERKINGEN:
Als het pictogram blijft flikkeren nadat u alle boodschappen in uw mailbox hebt geraadpleegd, kunt u het zelf uitdoen door
handmatig de fiche "MAILBOX” van de bellijst te wissen.

De diensten van de operators
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Doorschakelen
Om uw oproepen door te schakelen naar een telefoonlijn van uw keuze.

De dienst aangeven
Als u geabonneerd bent op “doorschakelen”, geef dat aan in het menu van de aangiftes (zie p. 12) opdat
het gebruik ervan via het scherm van de ONIS 200 zou kunnen worden bestuurd.

Doorschakelen activeren
1 Vanaf het rustscherm kiest u SERVICES|, op

het scherm verschijnt "Doorschakelen”.

Services
Réglages
Doorschakelen
TERUG

KIEZEN

Als er al een nummer staat, kunt
u het wijzigen door op
|VERBETER te drukken.

Nummer opgeven:
01234

2 Kies KIEZEN|.

VERBETER

3 Geef het telefoonnummer op waarheen de

oproepen dienen te worden doorgeschakeld
en kies OK|.
4 Wanneer u de bevestiging hoort, haakt u in

via
. Uw oproepen worden nu
doorgeschakeld.

OK

*21*0123456789#
NR HERH

u

GEDEELD

Uw ONIS 200 neemt de lijn via
de luidspreker.

17 FEB
12:48
Opr doorgeschak
VERVOLG

ANNULEREN

Doorschakelen annuleren
• Vanaf het rustscherm "Doorgeschakelde oproepen" hieronder : kies ANNULEREN|.
Als u het doorschakelen geannuleerd hebt vanaf een ander toestel dan uw ONIS 200, beschouwt deze
laatste uw lijn nog steeds als doorgeschakeld ook al ontvangt u uw oproepen normaal.
In dat geval, om " Doorgeschakelde oproepen" te laten verdwijnen van het rustscherm, dient u de
onderstaande operatie uit te voeren vanaf uw ONIS 200.
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Wachtrij
Om u te laten weten dat een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u in gesprek bent.

De dienst aangeven
Als u geabonneerd bent op “Identificatie van de beller” en op “Wachtrij”, geef de dienst “Wachtrij” dan
aan (zie p. 12) opdat het gebruik ervan via het scherm van de ONIS 200 zou kunnen worden bestuurd.
De dienst “Identificatie van de beller” is al van bij de aankoop aangegeven aan uw ONIS 200.
Tijdens een gesprek:
- verschijnt het nummer van de lijn vanaf
dewelke uw tweede correspondent belt* op
het scherm van de ONIS 200*.
- verschijnt eerst de in het telefoonboek
gememoriseerde naam op het scherm van de
ONIS 200 als de correspondent erin staat.

Oproep van:
0123456789
NEGEREN

NEMEN

Als de beller zijn identiteit
beschermd heeft, verschijnt:
“( ( ( ( ( ( ( ( ( (”.

Oproep van:
Sander
NEGEREN

NEMEN

* Als de dienst beschikbaar is en onder voorbehoud van
technische compatibiliteit, vermeld de ONIS 200 de naam
van de beller.

De dienst gebruiken
1 Verwittig uw eerste correspondent dat er een

tweede oproep binnenkomt.

Oproep van:
0123456789
NEGEREN

NEMEN

2 Kies NEMEN| om de tweede oproep te

beantwoorden (of druk op
of
).
Of kies |NEGEREN als u hem niet wil
nemen.

Het scherm keert terug naar de
status die het had voor de
wachtrij.

3 Als u ervoor gekozen hebt om de tweede

oproep te beantwoorden, kiest u, om de
eerste oproep die in de wacht staat terug te
nemen |OMSCHAK. (of drukt u op
of
).

De eerste correspondent hoort
een wachtboodschap of een
pieptoon..

Martijn
OMSCHAK.

u

LIBERER

- Om de correspondent waarmee u in gesprek
bent, definitief te verlaten, kiest u LIBERER|.

Zo gaat u van de ene
gesprekspartner naar de andere.
Het nummer en de naam van de
gesprekspartner waarmee u in
gesprek bent, staan op het
scherm aangeduid.

- Om de twee gesprekken definitief te
onderbreken, drukt u op
of plaatst u
gewoon de HANDSET op het BASISSTATION.
• Als u niet geabonneerd bent op “Identificatie van de beller”, is de aangifte van de wachtrij niet nodig. In
dat geval verschijnt er geen specifieke informatie op het scherm : gebruik de toets
en dan
om de oproep te nemen en om van de ene correspondent naar de andere over te schakelen.
* Als de dienst beschikbaar is, verschijnt de naam van de beller op de ONIS 200.

De diensten van de operators
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Conferentie met drie
Om met twee externe correspondenten tegelijk te praten. U bent in gesprek met correspondent A en u
wil correspondent B op dezelfde lijn oproepen en bij het gesprek betrekken.

De dienst aangeven
Als u geabonneerd bent op de dienst "Conferentie met drie", geef dat dan aan in het menu van de
aangiftes (zie p. 12) opdat het gebruik ervan via het scherm van de ONIS 200 zou kunnen worden
bestuurd. De dienst “Conferentie met drie” is al van bij de aankoop aangegeven aan uw ONIS 200

De dienst gebruiken
0987654321

1 Verwittig uw correspondent A en laat dan

defileren en kies |2° OPROEP.

NR HERH

u

GEDEELD

De correspondent A hoort een
wachtboodschap of een
pieptoon.

2 Vorm het volledige nummer van uw

correspondent, of kies het in een
telefoonboek of in de bellijst.
B haakt af en praat met hem. Om terug te keren naar correspondent A:
1 Kies |OMSCHAK..

Sander

2 Om van de ene naar de andere te gaan kiest

OMSCHAK.

u |OMSCHAK..

Om tegelijkertijd met A en B te praten:
Laat defileren en kies |CONFER 3.

u

LIBERER

Het nummer of de naam van de
persoon met wie u in gesprek
bent, verschijnt.

U kunt ook op
en dan op

B haakt niet af. Om terug te keren naar correspondent A:
Laat defileren en kies |OMSCHAK..

.

U kunt ook op
en dan op
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Automatisch terugbellen en het annuleren
ervan
Het automatisch terugbellen is een functie die aangeboden wordt door uw operator : wanneer de lijn van
uw correspondent bezet is. Een gesproken bericht stelt u de dienst voor en zegt u op welke toets te
drukken om de functie te activeren. Uw telefoon belt het nummer terug en brengt u automatisch in
contact met uw correspondent zodra zijn lijn vrijkomt.
Als u niet langer wil wachten kunt u het terugbellen annuleren via het menu Services.

Het terugbellen annuleren
1 Vanaf het rustscherm kiest u SERVICES|.

Services
Réglages
Terugbellen annul.

2 Laat defileren tot "Terugbellen annul." En kies

TERUG

KIEZEN

KIEZEN|.

Uw ONIS 200 neemt de lijn
door de luidspreker te activeren.

3 Wanneer u de bevestiging hoort, haakt u in

met

.

L OPMERKING:
Bij de aankoop is de dienst Terugbellen al aangegeven en staat de functie "Terugbellen annul." in het menu "Diensten". Deze
functie wordt standaard aangegeven in het menu "Diensten aangeven".
U kunt hem echter uit de lijst met diensten halen door de aangifte van Terugbellen te wijzigen (zie p. 12).

Geheim nummer per oproep
Uw correspondent kan geabonneerd zijn op de dienst "Identificatie van de beller". Als u uw
telefoonnummer niet aan hem wil tonen kunt u de functie "Identiteit beschermen" activeren die ervoor
zorgt dat uw nummer niet wordt kenbaar gemaakt.
Vooraleer het nummer te vormen of een nummer met NR HERH. of vanuit één van uw telefoonboeken
op te roepen, kunt u deze functie aanvragen.
1 Vanaf het rustscherm, laat u defileren en kiest

u SERVICES|.

Services
Réglages
Gn identificatie
TERUG

2 Laat defileren tot bij "Identiteit beschermen"

en kies KIEZEN|.

NR HERH

3 Bel uw correspondent op.

Het pictogram

KIEZEN

Het pictogram

verschijnt

17 FEB
18:48
Philips 1

u

GEDEELD

verschijnt wanneer u inhaakt. De functie is dan weer uitgeschakeld.

L OPMERKING:
Het geheim nummer per oproep wordt gememoriseerd in NR HERH. U kunt ook een permanent geheim nummer vragen aan
uw operator.

De diensten van de operators
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Het antwoordapparaat

gebruiken

Het antwoordapparaat ONIS 200 Vox installeren
Het antwoordapparaat van uw ONIS 200 Vox, met een capaciteit van ongeveer 15 min kan op vier
manieren geactiveerd worden:
- Antwoordapparaat+Opname met voorgeprogrammeerde aankondiging (Geprg antw+opname),
- Antwoordapparaat-zonder opname met voorgeprogrammeerde aankondiging (Enkel geprg antw) : het
antwoordapparaat geeft de voorgeprogrammeerde aankondiging weer en neemt geen boodschappen op,
- Antwoordapparaat+Opname met persoonlijke aankondiging (Pers antw+opname),
- Antwoordapparaat-zonder opname (Enkel pers antw) : het antwoordapparaat geeft de overeenkomstige
persoonlijke aankondiging weer en neemt geen boodschappen op.
Van bij de aankoop kunt u het antwoordapparaat inschakelen door op de toets
van het
basisstation te drukken. Het antwoordapparaat wordt dan geactiveerd in de modus Antwoordapparaat +
Opname met voorgeprogrammeerde aankondiging.

De modus van het antwoordapparaat wijzigen
1 Vanaf het menu “Antwrdapp”, laat u defileren

tot “Modus antwoordapp” en kiest u OK|.
2 Laat defileren om de modus van het

antwoordapparaat te kiezen en druk OK|.

Modus
antwoordapp
Réglages
Ã Pers antw-opname

De actieve modus verschijnt.

TERUG

Het rode controlelampje van het
basisstation gaat branden en het

OK

pictogram
verschijnt op de
handset zodra het
antwoordapparaat aan staat.

Het antwoordapparaat kan ook in- of uitgeschakeld worden vanaf het basisstation met de toets
. In dat
geval zijn de modus en de aankondiging diegene die gekozen werden in de rubriek "Modus antw." van de
handset.
Het antwoordapparaat kan niet worden ingeschakeld als:
- het antwoordapparaat vol is of als het maximum aantal boodschappen bereikt is (40) (enkel antwoordapparaat
+ opname) ;
- er geen voorgeprogrammeerde aankondiging is in de gekozen modus (Antwoordapparaat+Opname met
persoonlijke aankondiging of Antwoordapparaat-zonder opname met persoonlijke aankondiging).
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Aankondigingen opnemen en beluisteren
Om de modi Antwoordapparaat zonder opname met persoonlijke aankondiging of
Antwoordapparaat +opname met persoonlijke aankondiging in te schakelen, moet u de
overeenkomstige persoonlijke aankondigingen opnemen.
1 Vanaf het menu “Antwrdapp”, laat u defileren

tot “Ontv uitg bericht” en kiest u OK|.
2 Laat defileren om het type aankondiging te

kiezen dat u wenst op te nemen en druk
OK|.
3 Praat dicht bij de microfoon van de handset

om uw aankondiging op te nemen en kies
EINDE| om te beëindigen.

Ontv
uitg bericht
Réglages
Pers antw+opname
TERUG

OK

Spreek nu...
EINDE

De duur van de opname is
beperkt tot 2 minuten.
U beluistert uw aankondiging. Als
u ze niet goed vindt, herbegin
dan vanaf 2 .

L OPMERKING:
U kunt de aankondigingen beluisteren via het menu “Antwodapp”, rubriek “Weerg uitg ber”.

Een memo opnemen
Uw ONIS 200 Vox biedt u de mogelijkheid lokaal een memo (aankondiging) te plaatsen op uw
antwoordapparaat, die op dezelfde manier als de andere aankondigingen zal worden verwerkt en kan
worden beluisterd, lokaal of van op afstand.
Om dit op een handige manier te doen beschikt u over een shortcut op het rustscherm (met
uitzondering van het scherm "Klavier geblokkeerd").

1 Vanaf het rustscherm laat u defileren en kiest

u MEMO OPN|, en u spreekt.
2 Kies EINDE| om te beëindigen.

L OPMERKING:

22 AUG
17:48
Philips 1
ANTWRDAPP

u

MEMO OPN

Het pictogram
flikkert om
aan te duiden dat er een nieuwe
boodschap is.

De opname van een memo is beperkt tot 2 minuten.

Het antwoordapparaat ONIS 200 Vox gebruiken
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Een gesprek opnemen
Tijdens een extern gesprek met de handset, hebt u de mogelijkheid om het gesprek op te nemen.
De opname wordt behandeld als een boodschap op het antwoordapparaat.
Het pictogram
tijdens de opname.

1 Tijdens de communicatie, laat u defileren en

kiest u CONV OPN|.

flikkert

Sander

Het pictogram
flikkert om
aan te duiden dat er een nieuwe
boodschap is.

EINDE

2 Om de opname te beëindigen, drukt u op

|EINDE.
L OPMERKING:
U kunt tot 2 minuten gesprek opnemen.

Boodschappen beluisteren en wissen
Wanneer er nieuwe boodschappen op uw antwoordapparaat staan, flikkeren het pictogram
handset en het controlelampje antwoordapparaat van het basisstation.

van uw

Op het scherm ziet u het aantal nieuwe boodschappen op uw antwoordapparaat.
22 AUG
17:48
3 nieuw ber

Op de handset

NR HERH

u

WEERGEVEN

Met elke boodschap op uw antwoordapparaat stemt een fiche in de bellijst overeen. Het gebruik van die
lijst wanneer er boodschappen zijn, wordt beschreven op pagina 20.

Op het basisstation
Druk op

om de nieuwe boodschappen te beluisteren. Zonodig

kunt u het volume regelen met de toetsen

en

.

Tijdens het beluisteren, kunt u:
- Het beluisteren stopzetten via

Nieuwe boodschappen worden
eerst weergegeven. Het
beluisteren opnieuw aanvragen
om de reeds beluisterde
boodschappen te horen.

,

- De boodschap opnieuw beluisteren, via
- Naar de volgende boodschap gaan, via

,
,

- Naar de vorige boodschap terugkeren door 2 maal op
- De boodschap wissen tijdens het beluisteren, via

te drukken,
,

- Alle boodschappen op uw antwoordapparaat wissen, met een lange druk op

.

L OPGELET:
Op die manier wist u ook de nog niet beluisterde boodschappen.
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Uw oproepen filteren
Wanneer uw antwoordapparaat aan staat in de modus Antwoordapparaat +opname, kunt u de
boodschap beluisteren die de beller aan het inspreken is en beslissen om de oproep al dan niet te
nemen.
Bij een extern binnenkomende oproep, neemt het antwoordapparaat de lijn na het in het menu
“Instellingen” gedefinieerde aantal belsignalen. De luidspreker van het basisstation wordt automatisch
ingeschakeld.

Filtering van de oproepen inschakelen op het basisstation
Vanaf het “Antwrdapp”, rubriek “Filter
berichten”, laat u defileren om het
beluisteringsniveau te kiezen.

Filter
berichten
Réglages
Ã hoog
TERUG

OK

Filtering van de oproepen uitschakelen op het basisstation
Zoals hierboven beschreven, met de optie
"Stilte" schakelt u het filteren van oproepen uit.

Filteren met het basisstation

Filter
berichten
Réglages
Ã stilte
TERUG

OK

De beller is aan de lijn met het
antwoordapparaat:
Als u de oproep wenst over te nemen tijdens
het filteren, druk op
.

Het geluidsniveau instellen met
.

Filteren met de handset
De beller is aan de lijn met het
antwoordapparaat:
- Kies |WEERGEVEN om de beller op de
handset te horen zonder de oproep over te
nemen.
- Kies NEMEN| of druk op
oproep over te nemen.

om de

Kies |EINDE om het beluisteren
stop te zetten.

Oproep van:
Sander
WEERGEVEN

NEMEN

L OPMERKING:
Tijdens het filteren kunt u ook de oproep overnemen vanaf een andere telefoon op uw lijn.
In dat geval stopt het antwoordapparaat automatisch ; anders drukt u tweemaal op
opname stop te zetten

, op het klavier van die telefoon om de

Het antwoordapparaat ONIS 200 Vox gebruiken
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Verzadigd geheugen
Wanneer uw Antwoordapparaat+Opname geen vrij geheugen meer heeft, wordt het uitgeschakeld.
Zodra u ruimte vrijmaakt door boodschappen te wissen wordt het automatisch weer ingeschakeld in de
modus Antwoordapparaat+Opname met de vooraf gekozen aankondiging.
●

Uw ONIS 200 Vox verwittigt u als het geheugen
verzadigd is met de boodschap "Antwrdapp.
vol!”.

22 AUG
17:48
Antwrdapp vol!
NR HERH

u

De toets
van het
basisstation flikkert.

WEERGEVEN

Uw antwoordapparaat instellen
Inschakelen / uitschakelen vocale hulp
Wanneer u uw antwoordapparaat gebruikt, wordt u bepaalde informatie gegeven via vocale
boodschappen, bijvoorbeeld "U hebt xx nieuwe boodschappen”.
U hebt de mogelijkheid om die vocale hulp in- of uit te schakelen.
●

Vanaf het menu “Antwrdapp”, rubriek “Vocale
hulp” ; laat u defileren om de vocale hulp in- of
uit te schakelen en kiest u OK|.

Vocale
hulp
Réglages
Ã Aan
TERUG

OK

De kwaliteit van de opname kiezen
Bij de aankoop staat uw antwoordapparaat ingesteld op zeer hoge opnamekwaliteit, wat de opnametijd
verkort.
U hebt de mogelijkheid om de opnametijd te verlengen door een "standaard" kwaliteit te kiezen.
●

Vanaf het menu “Antwrdapp”, rubriek
“Opnamekwaliteit” ; laat u defileren om de
gewenste opnamekwaliteit te kiezen en drukt u
op OK|.

36
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Réglages
Ã Hoge kwaliteit
TERUG

OK
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De Toll Save functie gebruiken of de
antwoordtijd bepalen
U kunt het aantal belsignalen instellen vooraleer uw antwoordapparaat opneemt (nuttig wanneer u
aanwezig bent).
U kunt ook de Toll Save functie inschakelen, dit is nuttig wanneer u het antwoordapparaat van op afstand
ondervraagt : het antwoordapparaat neemt op na 2 belsignalen als er nieuwe boodschappen zijn en na 5
belsignalen als er geen zijn (of als ze al geraadpleegd zijn) zodat u de tijd hebt om weer in te haken, en u
een communicatie bespaart.
1 Vanaf het menu “Antwrdapp”, laat u defileren

tot "Aantal belsign” en u kiest OK|.

Aantal
belsign
Réglages
Ã Kostenbespaarder
TERUG

OK

2 Laat defileren om het aantal belsignalen of de

Toll Save functie te kiezen en druk OK|.
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Het antwoordapparaat
afstand gebruiken

op

De geheime code voor het op afstand
ondervragen wijzigen
Om het antwoordapparaat van de ONIS 200 Vox op afstand te ondervragen en te programmeren, moet u
een geheime code ingeven.
Deze code (0000 bij de aankoop) is volledig personaliseerbaar.
1 Vanaf het menu “Antwrdapp”, laat u defileren

tot "Code wijzigen" en kiest u OK|.
2 Geef de nieuwe code in en druk op OK|.

L OPMERKING:

Persoonlijke code
_
VERBETER

OK

Als u de code voor ondervragen op afstand verloren bent,
volstaat het een nieuwe in te geven aan de hand van de
volgende procedure.

Het antwoordapparaat op afstand
ondervragen
1 Vorm uw telefoonnummer.

De gebruikelijke aankondiging
wordt gegeven.

2 Druk op

Deze moet verplicht met het
toonkiessysteem werken.

tijdens of na de aankondiging vanaf het klavier van de
telefoon waarvan u belt.

3 Vorm uw geheime code voor ondervraging op afstand.

●

Als er nieuwe boodschappen zijn, worden ze gelezen in chronologische
volgorde te beginnen bij de oudste.

●

Voor elke boodschap geeft een stem de dag en het uur aan waarop de
boodschap werd ingesproken.

●

Na elke boodschap geeft een stem het telefoonnummer van de beller op
als het beschikbaar is*.

●

Als de code voor ondervraging op afstand niet juist is, geeft het
antwoordapparaat opnieuw de aankondiging.

38
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Tijdens het ondervragen op afstand
Onderstaande tabel geeft de verschillende functies aan die beschikbaar zijn tijdens het ondervragen op
afstand.
Druk op
en dan op de toets van de gewenste functie.
Toetsen

Functies
Het beluisteren van de boodschappen starten of stoppen
Een nieuwe boodschap opnemen
Het antwoordapparaat aan- of uitzetten
De boodschap wissen tijdens het beluisteren
De vorige boodschap opnieuw beluisteren
De huidige boodschap opnieuw beluisteren
De volgende boodschap beluisteren

Na het beluisteren worden de boodschappen automatisch bewaard en in de bellijst opgenomen als geraadpleegd..
Na 40 seconden inactiviteit, haakt het antwoordapparaat automatisch in.

Het antwoordapparaat op afstand inschakelen
1 Vorm uw telefoonnummer.
2 Laat 9 keer bellen, het antwoordapparaat neemt dan de lijn op

en geeft een wachttoon.
3 Druk op

en vorm uw code voor ondervragen op afstand.

4 Druk op

om uw antwoordapparaat in te schakelen en haak in.

Bij de aankoop is de code
"0000”.
Uw antwoordapparaat wordt
ingeschakeld met de laatst
gebruikte aankondiging.

De aankondigingen op afstand wijzigen
De ONIS 200 biedt u de mogelijkheid om op afstand de inhoud van de aankondiging te wijzigen
(Antwoordapparaat+Opname of Antwoordapparaat zonder opname).
Het is niet mogelijk een voorgeprogrammeerde boodschap te wijzigen.
Tijdens de ondervraging op afstand van uw antwoordapparaat:
De opname start na de
1 Vormt u de code

om een nieuwe aankondiging op te nemen. pieptoon.
Opgelet : de vorige
aankondiging wordt gewist.

2 Dicteert u uw nieuwe aankondiging.
3 Om de opname te beëindigen, drukt u op

.

De aankondiging wordt
afgespeeld ter controle. Het
antwoordapparaat keert terug
naar de wachtstand.
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Instellingen
Een andere handset ONIS 200 aan het
basisstation toevoegen
U kunt tot 8 handsets aan uw basisstation ONIS 200 toevoegen.
Voor het eerste gebruik moet een supplementaire handset geregistreerd worden bij zijn basisstation door
middel van de volgende procedure:
Na enkele seconden, geeft het
basisstation een dubbele "piep”.

1 Onderbreek even de stroom van het

basisstation Onis 200 via het voedingsblok.
2 In het menu “Instellingen”, rubriek “Instellingen

handset”, laat u defileren tot u “Handset
registreren” ziet en drukt u OK|.

De code staat op het etiket
onder het basisstation (RC...).

Registratiecode
_
VERBETER

OK

Gedurende enkele ogenblikken
verschijnt "Registratie ..", en dan
"Ingesteld !". Als het niet lukt,
herbegin de procedure bij 1 .

3 Geef de registratiecode van het basisstation in

(4 cijfers), en kies OK|.

Opname...

4 Gedurende enige ogenblikken, duidt het

scherm “Philips” aan gevolgd door een
nummer van 1 tot 8.
L OPMERKING:
Als de supplementaire handset een ander model is dan de ONIS 200, maar GAP-compatibel, raadpleeg zijn handleiding.

Bijzonder geval van DECT-randapparatuur zonder klavier
Bepaalde DECT-randapparaten, zoals telefoonversterkers, beschikken niet over een klavier. Om toch door
het basisstation erkend te worden, is er een bijzondere procedure voorzien per menu, zonder eerst het
basisstation van de stroom af te sluiten.
1 Vanaf het menu "Instellingen", rubriek

"Instellingen Basisstation”, laat u defileren tot
"Registratiemodus" en drukt u OK|.
2 Geef de inschrijvingscode in die bij het

randapparaat hoort (bijv.: 0000) en druk OK|.
3 Het basisstation is nu gedurende 5 minuten in

Registratiecode
_
VERBETER

registratiemodus. U kunt uw randapparaat
registreren (zie handleiding van het
randapparaat).

40
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De handset ONIS 200 op twee basisstations
gebruiken
Elke HANDSET ONIS 200 kan worden gebruikt op vier verschillende BASISSTATIONS. Met elk
basisstation komt een verschillende externe lijn overeen.
Om te kunnen functioneren met een ander basisstation, moet de handset vooraf geregistreerd zijn bij dit
basisstation (zie p. 40).
Volg daarna onderstaande procedure.

Een basisstation kiezen
De handset functioneert standaard met het basisstation waaraan hij het laatst werd toegevoegd.
Om het basisstation te kiezen:
1 Vanaf het menu "Instellingen”, laat u defileren

tot "Instellingen handset", laat dan defileren tot
"Kies basisstation" en druk OK|.
2 Laat defileren om uw nieuw basisstation te

kiezen en druk OK|.

Kies basis
Ã Base 1
TERUG

OK

L OPMERKING:
Als u niet in gesprek bent en de handset dreigt buiten bereik te komen, zoekt hij automatisch een ander basisstation op de lijst.

Een handset Onis 200 verwijderen uit een
basisstation
Deze functie biedt de mogelijkheid een HANDSET Onis 200 te verwijderen (registratie annuleren),
wanneer hij niet meer wordt gebruikt.
Op het basisstation dient niets te
gebeuren. Blijf in de buurt ervan.

1 Op de HANDSET ONIS 200 vanaf het menu

"Instellingen", rubriek "Instellingen handset",
laat u defileren tot "Registr. wissen" en kiest u
OK|.
2 Laat defileren om het basisstation te kiezen

waarbij de registratie geannuleerd dient te
worden en druk OK|.
3 Geef de registratiecode van het basisstation in

Kies
basis
Réglages
Base 1

Registratiecode
_
VERBETER

en druk OK|.

OK

De code staat vermeld op het
etiket onder het basisstation
(RC...).

Ok, Ingesteld!

L OPMERKING:
Om deze handset opnieuw aan die basis toe te voegen, herneemt u de procedure beschreven op pagina 40.
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De GAP-compatibiliteit gebruiken
De GAP-norm garandeert de basisfuncties voor iedere handset en voor ieder DECT GAP basisstation
van een verschillend merk, als ze samen aangegeven zijn.
●

Om uw HANDSET ONIS 200 te gebruiken op
een GAP-compatibel basisstation van een ander
merk, volgt u op het basisstation de procedure
beschreven in de handleiding van de fabrikant en
dan de procedure om een HANDSET ONIS 200
toe te voegen beschreven op p. 40, vanaf
stap 2 .

●

Om een handset van een ander merk toe te
voegen op uw BASISSTATION ONIS 200,
onderbreekt u even de stroomtoevoer van uw
basisstation ONIS 200 en past u op de handset
de procedure toe beschreven in de handleiding
van de fabrikant.

De registratiecode staat op het
etiket onderaan het
basisstation (RC...).

L OPMERKING:
Als uw HANDSET en / of uw BASISSTATION ONIS 200 werden aangegeven op basisstations en met handsets van een ander
merk, zijn de gegarandeerde basisfuncties : een lijn opnemen, een oproep ontvangen, een nummer vormen.

De lijninstellingen configureren
Toon- en pulskiezen
Deze functie biedt u de mogelijkheid de kiesmodus te bepalen "Toonkiezen" (tonaliteit) of "Pulskiezen"
(decimale nummering).

1 Vanaf het menu "Instellingen" rubriek

"Lijninstellingen", sub-rubriek "Kiesmodus",
drukt u OK|.

Kiesmodus
Réglages
Ã toon

2 Laat defileren om de kiesmodus te kiezen en

TERUG

druk OK|.
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Als u dit toestel wenst aan te sluiten op een privé-centrale (PABX), kunt u de volgende parameters
wijzigen.

Netwerktype
Deze instelling biedt u de mogelijkheid om zonodig de geluidskwaliteit van uw Onis 200 die aangesloten
is op een centrale (PABX) aan te passen.
1 Vanaf het menu "Instellingen", rubriek

"Lijninstellingen", kiest u OK| om het
netwerktype te kiezen.
2 Laat defileren om een netwerktype te kiezen
en druk OK|.

Netwerktype
Réglages
Ã Public
TERUG

OK

Terugbeltype
Deze functie is enkel beschikbaar als u het netwerktype PABX hebt gekozen (zie hierboven).
1 Vanaf het menu "Instellingen", rubriek

"Lijninstellingen", sub-rubriek "Terugbeltype"
kiest u OK|.
2 Laat defileren om de lengte van de flash te
kiezen en druk OK|.

Type
herhaling
Réglages
Ã Lange flash
TERUG

OK

De dienstencodes wijzigen
Bij de aankoop van de ONIS 200 zijn de dienstencodes (t.t.z. de toetsenvolgorde) reeds geprogrammeerd.
U krijgt er toegang toe als uw operator andere codes gebruikt dan deze. Gebruik daartoe het menu
"Dienstencodes”.
Laat defileren

Valideer
met
OK|

met
Doorschak. vr nr
Doorschak. na nr
Doorschak. Annul.
Gn identificatie
Antwoordapparaat
Terugbellen annul.
Vrijmaken
Omschakelen
Conferentie met drie

Code fabriek
standaard
(1)
Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code

: *21*
:#
: #21#
: 3651
: 3125
: #37#
: R P1
: R P2
: R P3

Wis met |VERBETER de
nieuwe code valideer met
OK|
Maxi. 8 karakters
Maxi. 8 karakters
Maxi. 8 karakters
Maxi. 8 karakters
Maxi. 24 karakters
Maxi. 8 karakters
Maxi. 8 karakters
Maxi. 8 karakters
Maxi. 8 karakters

(1) Als u vaststelt dat de code niet hoeft te worden gewijzigd, kiest u |VERBETER zo vaak dat nodig is om het menu te
verlaten.

L OPMERKING:
De letter "R" van een code wordt verkregen door lang op
De letter "P" (Pauze) wordt verkregen door lang op

te drukken.
. te drukken

Instellingen
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Telefoon, een probleem ? Verifieer...
PROBLEMEN

OORZAKEN

OPLOSSINGEN

Het groene controlelampje van het basisstation
brandt niet.

Het BASISSTATION krijgt geen stroom.

Verifieer de aansluitingen.

Het pictogram
van de HANDSET flikkert niet
wanneer die op de LADER ligt.

- Slecht contact met de laadcontacten.
- De laadcontacten zijn vuil.

- Verplaats de HANDSET lichtjes.
- Maak de laadcontacten schoon met een vod en wat
alcohol.

Geen tonaliteit.

- Geen voeding.
- De HANDSET is niet voldoende geladen.
- U bevindt zich te ver van het BASISSTATION.

- Verifieer de aansluitingen.
- Laat de HANDSET laden.
- Ga dichter bij het BASISSTATION.

De bel is uitgeschakeld.

Zie “Beltype instellen” (p. 10).

- De stroom is uitgeschakeld.
- De HANDSET bevindt zich te ver van het
BASISSTATION.

- Verifieer de aansluitingen.
- Ga dichter naar het BASISSTATION.

Geen bel.
Het pictogram

verschijnt niet.

- De procedure voor het toevoegen van de
Op de HANDSET verschijnt “Mislukt” bij de
procedure voor het toevoegen van een HANDSET HANDSET op het BASISSTATION is mislukt.
- Het maximum aantal handsets is bereikt.
op het BASISSTATION.
Parasieten verstoren het gesprek.

- U bevindt zich te ver van het BASISSTATION.
- Er bevinden zich elektrische toestellen, muren in
gewapend beton, metalen sloten te dicht bij het
BASISSTATION.

Er zit geruis op uw radio of televisie.

Het BASISSTATION van de ONIS 200 of het
voedingsblok bevinden zich te dicht bij één van de
genoemde toestellen.

Schakel de stroom van het BASISSTATION uit en weer
aan. Herneem de procedure voor de toevoeging van
een HANDSET op het BASISSTATION (p. 40) of de
handleiding van de supplementaire HANDSET (p. 4).
- Ga dichter bij het BASISSTATION, controleer het
bereik.
- Verplaats het BASISSTATION om de beste plaats te
vinden (hoe hoger, hoe beter).
Verwijder het BASISSTATION of het voedingsblok
zoveel mogelijk.

Antwoordapparaat, een probleem ? Verifieer...
PROBLEMEN
Het antwoordapparaat neemt de boodschappen
niet op.
- Het rode controlelampje van het basisstation
brandt.

OORZAKEN

OPLOSSINGEN

- Het geheugen is verzadigd.

- Beluister en wis de boodschappen.

- Het antwoordapparaat zonder opname staat
aan.
- Het Antwoordapparaat+Opname staat niet
aan.

- Kies de modus opname (raadpleeg p. 32).

Het antwoordapparaat werkt niet.

Het antwoordapparaat staat niet aan of er is
geen aankondiging.

Druk op de toets antwoordapparaat (p. 32) of
spreek een aankondiging in (p. 33).

Het is niet mogelijk om een aankondiging in te
spreken.

Het geheugen is verzadigd.

Beluister en wis boodschappen (p. 34).

De ONIS 200 haakt in wanneer u op afstand
beluistert.

Er werd meer dan 3 maal een verkeerde code
ingegeven of de operatie duurde te lang.

Verifieer de goede code, of voer de operatie
sneller uit.

- Het groene controlelampje van het
basisstation brandt niet.

Het antwoordapparaat is automatisch stopgezet. Het geheugen is verzadigd.
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Garantie
Beste klant,
Wij danken u voor uw aankoop van dit PHILIPS materiaal. Het werd met de grootste zorg vervaardigd om u zoveel mogelijk
voldoening te geven. Als u, ondanks onze moeite, toch problemen mocht ondervinden met dit materiaal, zal uw verdeler, bij wie
u de aankoop hebt gedaan, de verantwoordelijkheid van de garantie op zich nemen. In het geval dat u een beroep zou moeten
doen op een service in het buitenland, zal de Internationale PHILIPS Garantie de garantieverbintenissen voor u aangegaan door
uw verdeler, vervolledigen, en dit gedurende 12 maanden, te tellen vanaf de datum van uw aankoop, om u te laten genieten van
een gratis herstelling, wisselstukken en werkuren.
Om van de Internationale PHILIPS Garantie te genieten moet het materiaal gebruikt zijn volgens zijn gebruiksaanwijzing en
voor het doel waarvoor het bestemd is en dient u het kasticket of de aankoopfactuur voor te leggen waarop de
aankoopdatum, de naam van de verdeler, het model en het serienummer van het product vermeld staan.
Geen enkele garantie kan gelden in de volgende gevallen:
● Wijziging of vervalsing van de bovenvermelde documenten,
● Niet identificeerbaar model en / of serienummer van het product,
● Interventie op het product uitgevoerd door een niet bevoegd persoon,
● Schade, veroorzaakt door invloed van buitenaf, namelijk bliksem, brand, waterschade of onachtzaamheid.
Wij wijzen u erop dat wijziging of aanpassing van het product teneinde het af te stemmen op de uitzend- of ontvangstnormen
of de aansluiting op een lokaal netwerk, verschillend van die van het land waarvoor het materiaal is ontworpen, vervaardigd en
/ of goedgekeurd, de garantie ongeldig maken. Dat betekent dat het aanbevolen wordt de geografische bestemming van het
materiaal bij de aankoop te verifiëren.
Deze garantie beïnvloedt in geen geval de rechten waarover u als consument beschikt volgens de van kracht zijnde wetgeving
in uw land.
In geval van functiestoornis van uw PHILIPS product, dient u zich te wenden tot uw verdeler.
In geval u een beroep dient te doen op een service in het buitenland, in een land waar uw verdeler niet aanwezig, noch
vertegenwoordigd is, kunt u de PHILIPS Consumentendienst contacteren : deze zal u de gegevens van een servicepunt
doorgeven.
In het algemeen raden wij u aan om in geval van problemen met uw PHILIPS-materiaal, eerst grondig de gebruiksaanwijzing te
bestuderen vooraleer uw verdeler te raadplegen. Als uw verdeler uw vragen niet kan beantwoorden, kunt u schrijven of bellen
naar:
PHILIPS CONSUMENTENDIENST
BP 01 01
75622 PARIS Cedex 13
Tél.: 0825 300 505

Conformiteitscertificaat
Ondergetekende,
PHILIPS Consumer Communications
Route d’Angers
72081 Le Mans Cedex 9
Frankrijk
Verklaart dat de produkten Onis 200 (BS 6331 + HS 6831) & Onis 200 Vox (BS 6631 + HS 6831) voldoen aan de BIJLAGE III
van de R&TTE-Richtlijn 99/05/EG en met name aan de volgende essentiële eisen:
Artikel 3.1 a : (bescherming van de gezondheid & veiligheid van de gebruiker)
EN 60950 (92) 2e ed. + wijzigingen 1,2 (93) ; 3 (95) ; 4 (97) ; 11 (97)
Artikel 3.1 b : (beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit)
ETS 300 329 (97)
Artikel 3.2 : (efficiënt gebruik van het radiospectrum zonder schadelijke interferentie te veroorzaken)
TBR6 (97)
De conformiteitsveronderstelling van de apparaaten aan de essentiële eisen van de Richtlijn 99/05/EG van de Raad wordt
gegarandeerd.
Datum : 27/11/00, Le Mans
Cordless Business Director

Instellingen

45

nl_index

28/11/00

15:07

Page 46
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✂
Op afstand
ondervragen

Op afstand
ondervragen

(vanaf een telefoon met toonkiessysteem)

(vanaf een telefoon met toonkiessysteem)

1 Vorm uw telefoonnummer.
2 *Tijdens de aankondiging, drukt u op

1 Vorm uw telefoonnummer.
2 *Tijdens de aankondiging, drukt u op

de toets
, en geeft u uw code in
(4 cijfers).
3 Tijdens het beluisteren van de
boodschappen:

de toets
, en geeft u uw code in
(4 cijfers).
3 Tijdens het beluisteren van de
boodschappen:

Kunt u kiezen

Kunt u kiezen

●

Beluisteren stopzetten . . . . . .

●

Beluisteren stopzetten . . . . . .

●

De huidige boodschap wissen

●

De huidige boodschap wissen

●

De huidige boodschap herhalen

●

De huidige boodschap herhalen

●

De vorige boodschap herhalen

●

De vorige boodschap herhalen

●

De volgende boodschap
beluisteren . . . . . . . . . . . . . . .

●

De volgende boodschap
beluisteren . . . . . . . . . . . . . . .

* Als het antwoordapparaat niet aan staat, wacht
dan op de tonaliteit na 9 keer bellen.

* Als het antwoordapparaat niet aan staat, wacht
dan op de tonaliteit na 9 keer bellen.

Op afstand
ondervragen

Op afstand
ondervragen

(vanaf een telefoon met toonkiessysteem)

(vanaf een telefoon met toonkiessysteem)

1 Vorm uw telefoonnummer.
2 *Tijdens de aankondiging, drukt u op

1 Vorm uw telefoonnummer.
2 *Tijdens de aankondiging, drukt u op

de toets
, en geeft u uw code in
(4 cijfers).
3 Tijdens het beluisteren van de
boodschappen:

de toets
, en geeft u uw code in
(4 cijfers).
3 Tijdens het beluisteren van de
boodschappen:

Kunt u kiezen

Kunt u kiezen

●

Beluisteren stopzetten . . . . . .

●

Beluisteren stopzetten . . . . . .

●

De huidige boodschap wissen

●

De huidige boodschap wissen

●

De huidige boodschap herhalen

●

De huidige boodschap herhalen

●

De vorige boodschap herhalen

●

De vorige boodschap herhalen

●

De volgende boodschap
beluisteren . . . . . . . . . . . . . . .

●

De volgende boodschap
beluisteren . . . . . . . . . . . . . . .

* Als het antwoordapparaat niet aan staat, wacht
dan op de tonaliteit na 9 keer bellen.

* Als het antwoordapparaat niet aan staat, wacht
dan op de tonaliteit na 9 keer bellen.
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Op afstand
ondervragen (vervolg)

Op afstand
ondervragen (vervolg)

(vanaf een telefoon met toonkiessysteem)

(vanaf een telefoon met toonkiessysteem)

U hebt uw antwoordapparaat
ondervraagd.

U hebt uw antwoordapparaat
ondervraagd.

4 Na het beluisteren van de
boodschappen hebt u 20 seconden
om...

4 Na het beluisteren van de
boodschappen hebt u 20 seconden
om...

Te kiezen

Te kiezen

●

Verder boodschappen
beluisteren . . . . . . . . . . . . . . .

●

Verder boodschappen
beluisteren . . . . . . . . . . . . . . .

●

Het antwoordapparaat
aan- of uitschakelen . . . . . . .

●

Het antwoordapparaat
aan- of uitschakelen . . . . . . .

●

Een aankondiging opnemen . . .

●

Een aankondiging opnemen . . .

En praten
●

De opname stopzetten . . . . . . . . .

En praten
●

De opname stopzetten . . . . . . . . .

Op afstand
ondervragen (vervolg)

Op afstand
ondervragen (vervolg)

(vanaf een telefoon met toonkiessysteem)

(vanaf een telefoon met toonkiessysteem)

U hebt uw antwoordapparaat
ondervraagd.

U hebt uw antwoordapparaat
ondervraagd.

4 Na het beluisteren van de
boodschappen hebt u 20 seconden
om...

4 Na het beluisteren van de
boodschappen hebt u 20 seconden
om...

Te kiezen

Te kiezen

●

Verder boodschappen
beluisteren . . . . . . . . . . . . . . .

●

Verder boodschappen
beluisteren . . . . . . . . . . . . . . .

●

Het antwoordapparaat
aan- of uitschakelen . . . . . . .

●

Het antwoordapparaat
aan- of uitschakelen . . . . . . .

●

Een aankondiging opnemen . . .

●

Een aankondiging opnemen . . .

En praten
●

De opname stopzetten . . . . . . . . .

En praten
●

De opname stopzetten . . . . . . . . .

