
Unieke Verkoopsargumenten    

™

skip 100

•

•

•

Gemakkelijke toegang tot
13 geheugens

Snoeropberging

Gemakkelijke wandmontage

Wij danken u voor uw keuze van deze Philips  telefoon.

Uw TD9063 is een telefoon die mogelijkheid biedt om 13 telefoonnummers in
het geheugen te bewaren.

Geleverde Items:
• Basistoestel
• Hoorn met kringel draad
• Telefoon snoer
• Deze handleiding
• Wandhouder/Bureaustaander

L o c a t i e  v a n  T O E T S E N ,  K N O P P E N  e n
AANSLUITINGEN

Installatie

Om aan de muur op te hangen
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9. Verbinding het telefoon
snoer

10. Verbinding voor het kringel
snoer van de hoorn

11. Gleuf om het telefoonsnoer
aan de wandhouder vast te
maken
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1. Hoornhaak

2. Memokaart

3. Memotoets

4. Geheugentoetsen
M1, M2, M3

5. Toetsenbord

6. Geheugentoets

7. R toets

8. Herrhaaltoets

Stop de stekker aan
het andere uiteinde
van de lijn in het
telefoon wandcontact.

S top  he t  u i t e i nde  v an  de
telefoonsnoer in het lijncontact
(10) onderaan de telefoon zodat u
een klik hoort.

Stop de stekker van het kringel
snoer in het verbindingscontact van
het basistoestel zodat u een klik
hoort.

3. Neem de hoom van de haak. 4. Trek de haak (1) uit de muurhouder, draai
180 graden en klik de haak terug in zijn
plaats.

2. Plaats de muurhouder in de gleuven (12)
zoals getoond.

1. Boor 2 gaatjes volgens de afmetingen van
de muurhouder en schroef 2 vijzen in de
muur.

8.5cm

5mm

Om het Belvolume te regelen
Regel de geluidssterkte van de bel van Hl (Luid) naar Low (Stil) zoals gewenst aan
de hand van de Ringer Hi/Low schakelaar (10).

Om de recallstand in te stellen
Schakel de Recall standschakelaar (9) naar TBR (Flash/recall) of ELR (Aarde recall)
naargelang de technische instructies van uw centrale. Indien u twijfelt, contacteer
de installateur van uw telefooncentrale.

6. Hang de hoorn op.5. Schuif de houder op de vijzen.

7. Deze telefoon kan eveneens als tafeltelefoon worden gebruikt.



Werking
Deze telefoon biedt de volgende mogelijkheden:

Herhalen van het laatste nummer

Om het bewaarde nummer te herhalen:

Het laatste nummer wordt automatisch herhaald.

Opmerkingen: Het laatst herhaalde nummer blijft in het geheugen bewarrd tot een
nieuw nummer is gekozen, en laat het herhalen van dat nummer zoveel
malen toe als nodig. Een telefoonnummer kan enkel automatisch herhaald
worden indien het uit niet meer dan 32 cijfers bestaat.
De optie herhalen van het Laatste Nummer werkt niet wanneer een
andere kiestoon wordt gehoord alvorens het telefoonnummer te
draaien, zoals bij internationale gesprekken, of wanneer u een
buitennummer opbelt via een private centrale. In dergelijke gevallen
draait u de eerste cijfers manueel en drukt u na het horen van de tweede
kiestoon de      toets (8) in.

SPECIALE NETWERKDIENSTEN

      en       en        toetsen

Deze toetsen zijn nodig om bepaalde speciale openbare diensten of private centrales
te gebruiken. Gelieve uw locale centrale te contacteren voor meer details
betreffende netwerkdiensten die zij bicden.

Opmerking: Philips behoudt het recht voor om stijlveranderingen aan dit toetsel te
brengen zonder mededeling vooraf.

Om nummers in de geheugentoetsen M1, M2 & M3
te  bewaren

1. Neem de hoorn van de haak
2. Druk op de geheugentoets (6).
3. Draai het gewenste telefoonnummer (zo nodig kan u spaties inbrengen aan de

hand van de      toets (8).)
4. Druk op de M toets in op dewelke u het nummer wenst te bewaren.
5. Noteer de naam die met deze M toets overeenkomt op de memokaart.
6. Hang de hoorn terug op.

Om nummers in de geheugentoetsen 1 tot 9 te bewaren

1. Neem de hoorn van de haak
2. Druk op de geheugentoets (6).
3. Draai het gewcnste telefoonnummer (zo nodig kan u spaties inbrengen aan de

hand van de      toets (8).)
4. Druk eerst op de Memotoets (4) en daarna op de cijfertoets van 0 tot 9 in

dewelke u het nummer wenst te bewaren.
5. Noteer de naam die met de M toets overeenkomt op de memokaart.
6. Hang de hoom terug op.

Opmerkingen: Indien u een verkeerd nummer in het gehcugen heeft gestoph, begin
opnieuw bij stap 2.Een telefoonnummer mag niet uit meer dan 16 cijfers
bestaan, spaties inbegrepen, anders kan het niet in een geheugenlocatie
worden bewaard.
Indien u een telefoonnummer heeft bewaard dat een tweede kiestoon
teweegbrengt alvorens verder draaien toe te Iaten, zoals een
internationaal netnummer, kan het nodig zijn een spatie tussen de
nummers in te brengen door op de      toets (8) te drukken. Dit creert
een pauze die het wachten op een tweede kiestoon toelaat. Indien deze
pauze niet lang genoeg duurt kan u haar verlengen door twee- of driemaal
achter eenvolgens op de      toets (8) te drukken.
De nummers die u heeft bewaard zullen telkens uit het geheugen gewist
worden wanneer u de stekker van de telefoon uit het telefoonstopcontat
haalt.

Om te telefoon op tenemen
Telefoon door het nummer manueel of uit het geheugen te draaien. U Kan op het
scherm volgen wat u intoetst.

Manueel draaien

Uit het geheugen telefoneren

Uitwissen van het geheugen

Geheugen
In het geheugen van de telefoon kan u dertien telefoonnummers bewaren die
automatisch kunnen opgebeld worden, Drie van die nummers kunnen in de
geheugentoetsen M1-M3 (5) worden bewaard, de overige tien in de cijftertoetsen
O tot 9. De nummers in de M1...M3 toctsen kunnen rechtshreeks opgebeld worden,
en om de andere nummers te bellen drukt u eerst op de toets (4). Daarom is het
handig dringende nummers of nummers die u het vaakst gebruikt in de M1...M3
toetsen te bewaren. Noteer deze nummers op de memokaart.
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O m  t e l e f o o n n u m m e r  u i t  d e
geheugenlocaties M1 tot M3 te vormen,
druk op [M1]
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V o o r  t e l e f o o n u m m e r s  i n  d e
geheugenlocaties M1 tot M3, druk op
[M1]

De  k i e s t oon
moet nu stoppen

Om telefoonnummers uit het geheugen te wissen

Neem de hoorn van de haak en
wacht op de kiestoon.

Druk op de
     toets (8)

Om telefoonnummers uit de geheugens te vormen, druk
op de memotoets (het "boek" symbool) en het nummer
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