Digitale draadloze telefoon
met antwoordapparaat

Motorola T2
Models: T211, T212, T213 en T214

Waarschuwing: De handset vóór gebruik 24 uur opladen.

Welkom...
bij uw nieuwe Motorola T2 Digitale Draadloze Telefoon met Digitaal
Antwoordapparaat!
•

Digitaal antwoordapparaat met maximaal 12 minuten opnametijd met hoge kwaliteit
opname van berichten.

•

Alle handsets zijn volledig draadloos om overal binnen bereik gebruikt te worden.

•

Telefoonboek voor 50 namen en nummers.

•

Helder verlicht display.

•

Luidsprekertelefoon voor handenvrij telefoneren.

•

Nummerweergave (Caller ID) geeft aan wie belt en toont gegevens van de laatste 20
bellers in een Bellijst.1

•

Herhaalfunctie voor de laatste 10 gebelde nummers.

•

Maximaal 4 handsets op een basisstation aanmelden.

•

Interne gesprekken voeren en gesprekken doorschakelen tussen handsets.
Deze apparatuur kan tijdens stroomstoringen niet gebruikt worden voor het bellen
naar hulpdiensten. Er dienen andere communicatiemogelijkheden beschikbaar te zijn
om tijdens noodgevallen te bellen.

Hulp nodig?
Mocht u problemen hebben met het installeren van uw nieuwe T2, neem dan contact
op met Klantenservice via 0800-8877700 (NL) / 0800-23375 (B).
Mogelijk kunt u ook antwoorden op uw vragen vinden in de Hulp-sectie van deze gids.
1Deze functie is alleen beschikbaar als u geabonneerd bent op nummerweergave bij
uw telecomleverancier. Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden.

Deze Gebruikershandleiding heeft alle informatie die u nodig hebt om
alle functies van uw telefoon te gebruiken.
Voordat u de telefoon kunt gebruiken dienen enkele instellingen
gemaakt te worden. Volg de aanwijzing in ‘Beginnen’ op de navolgende
bladzijden.
BELANGRIJK
Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoonkabel.
Is alles aanwezig?
•

T2 basisstation & handset

•

2 x oplaadbare Ni-MH batterijen

•

Voedingsadapter voor het basisstation

•

Telefoonsnoer
Wanneer u de T2 multiple pack heeft gekocht, vindt u ook de aanvullende items:

•

T2 handset & oplader

•

2 x oplaadbare Ni-MH batterijen

•

Voedingsadapter voor de oplader

ECOMOTO: een samenspel van inspanning door marketing, design, onderzoek,
engineering en supply chain management dat leidt tot betere producten voor
iedereen. Een menselijke visie die zich richt op zowel de sociale en ecologische
verantwoordelijkheid.
Een passie en gedeelde uitgangspunten van waaruit de juiste besluiten zijn gekomen;
•

Voldoet aan / of overtreft EMEA milieuregelgeving.

•

Eco-vriendelijke verpakking met minimaal 20% gerecycled materiaal.

•

Behuizing van telefoon is gemaakt van minimaal 25% gerecyclede kunststof.

•

Energie-efficiente oplader die aan de EU-Gedragscode voldoet.

•

De ECO-modus functie, die het uitgezonden vermogen en het energieverbruik
reduceert; zie bladzijde 28 voor bijzonderheden.
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1. Beginnen
BELANGRIJK
Plaats uw T2 niet in een badkamer of andere vochtige omgeving.

Plaatsing
Plaats de T2 basis binnen 1.5 meter van een 230V stopcontact en van een telefoon
stopcontact. Plaats het toestel zodanig dat het stopcontact goed toegankelijk is.
Plaats het toestel minstens 1 meter uit de buurt van andere elektrische apparatuur om
storingen te voorkomen. Uw T2 werkt met radiosignalen tussen handset en basisstation.
De kracht van het signaal is afhankelijk van de plaatsing van het basisstation. Plaats het
toestel op een hoge plaats om het beste signaal te verzekeren.
BEREIK VAN HANDSET
Het toestel heeft een bereik van maximaal 300 meter buitenshuis als er een rechte lijn is
tussen het basisstation en de handset. Het bereik is aanzienlijk minder als er obstakels
zijn tussen het basisstation en de handset. Als het basisstation binnenshuis staat en de
handset wordt binnen of buiten gebruikt, is het bereik ongeveer 50 meter. Dikke muren
van steen of beton kunnen het bereik aanzienlijk verminderen.
SSIGNAALSTERKTE
De indicator op uw handset geeft aan dat u binnen het bereik van het basisstation
bent. De knippert als u buiten bereik van het basisstation bent. Als u de telefoon
gebruikt hoort u een waarschuwingstoon.
De verbinding wordt verbroken als de handset buiten bereik komt van het basisstation.
Ga dichter bij het basisstation staan. De handset zal de verbinding met het basisstation
automatisch herstellen.

Instellingen
BELANGRIJK
Het basisstation dient altijd op het stopcontact aangesloten te zijn. Het telefoonsnoer niet
op de telefoonaansluiting aansluiten totdat de handset volledig is opgeladen. Gebruik
uitsluitend de voedingsadapter en het telefoonsnoer die meegeleverd zijn.
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Het basisstation aansluiten
1. Sluit de telefoonkabel aan op de gemarkeerde ingang
basisstation.

aan de onderkant van het

aan de onderkant
2. De voedingsadapter aansluiten op de ingang gemarkeerd met
van het basis en het andere eind aansluiten op een stopcontact. Vervolgens de
netspanning inschakelen.

De handset installeren en opladen
1. Verwijder de klep van de batterijhouder aan de achterkant van de handset en plaats
de meegeleverde oplaadbare Ni-MH batterijcellen in de houder. Let op de ‘+’ en ‘-’
markeringen binnenin de batterijhouder bij het plaatsen van de batterijcellen.

1
Druk de

2

Schuif

2. Sluit vervolgens de klep van de batterijhouder.
3. Als u de batterijen voor de eerste keer gebruikt, dient de handset minimaal 24 uur

Beginnen
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onafgebroken op het basisstation opgeladen te worden.
indicator op het display. Sluit
4. Als de handset volledig geladen is, verschijnt de
het andere eind van de telefoonkabel aan op de telefoonaansluiting in de muur (zorg
ervoor dat het andere eind van de kabel al op het basisstation is aangesloten).

De handset en oplader aansluiten

(alleen voor multipack uitvoeringen)
Als u een uitrusting met meerdere toetstellen hebt gekocht, dan dient u deze handelingen
voor alle handsets en opladers uit te voeren.

1. De voedingsadapter aansluiten op de ingang gemarkeerd met
aan de onderkant
van het basis en het andere eind aansluiten op een stopcontact. Vervolgens de
netspanning inschakelen.
2. Verwijder de klep van de batterijhouder aan de achterkant van de handset en plaats
de 2 AAA Ni-MH oplaadbare batterijen in de houder. Let op de ‘+’ en ‘-’ markeringen
binnenin de batterijhouder bij het plaatsen van de batterijcellen.
3. Sluit vervolgens de klep van de batterijhouder.
4. Als u de batterijen voor de eerste keer gebruikt, dient de handset minimaal 24 uur
onafgebroken op de oplader opgeladen te worden.
indicator op het display. Het
5. Als de handset volledig geladen is, verschijnt de
display toont HANDSET en het nummer van de handset (bv. 2) om aan te geven dat het
toestel op het basisstation is aangemeld.
BELANGRIJK
Waarschuwing! Gebruik uitsluitend de goedgekeurde oplaadbare Ni-MH batterijcellen (2
x AAA Ni-MH 300mA oplaadbare batterijen) die met uw T2 zijn meegeleverd.
OPLAADWAARSCHUWING
indicator in het display knippert en u tijdens een gesprek elke minuut een
Als de
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waarschuwingstoon hoort, dient de handset opgeladen te worden voordat u het toestel
weer kunt gebruiken.
Tijdens het opladen loopt de

indicator door het display.

BATTERIJVERMOGEN
Onder optimale omstandigheden bieden volledig opgeladen batterijen maximaal 10 uur
spreektijd en 200 uur standbytijd.1
Nieuwe batterijen krijgen hun optimale vermogen nadat ze enkele dagen normaal
gebruikt zijn.
Het oplaadvermogen van oplaadbare batterijen vermindert na verloop van tijd waardoor
de spreek/standby-tijd van de handset vermindert. Uiteindelijk dienen de batterijen te
worden vervangen.
Nadat de handset de eerste keer is opgeladen, is de oplaadtijd vervolgens ongeveer 6-8
uur per dag. De batterijen en de handset kunnen tijdens het opladen warm worden. Dit is
echter normaal.
1Alle spreek- en standby-tijden zijn bij benadering en afhankelijk van de gekozen functies
en gebruik van de handset.

Datum en tijd
Als u geabonneerd bent op nummerweergave dat gebaseerd is op het FSK systeem, dan
worden de datum en tijd elke keer automatisch ingesteld wanneer u opgebeld wordt.
Als u niet geabonneerd bent op nummerweergave kunt u de datum en tijd zelf instellen.
1. Druk op m, blader d naar KLOK/ALARM en druk op m.
2. Het display toont DATUM&TIJD.

3. Druk op m om te selecteren.

4. Voer de datum in met behulp van de toetsen (bv. 12--08--15 voor 12 augustus 2015) en
druk op m om te bevestigen.
5. Voer de tijd in (bijvoorbeeld 06-30 voor 6:30) en blader
en druk m om te bevestigen.

u of

d naar A (AM) of P (PM)

Uw T2 is nu klaar voor gebruik.

Beginnen
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2. Overzicht van uw telefoon
Overzicht van uw handset

A

B

C
I

D
E

J
K

F

L

G
H

M
N

A Hoornluidspreker
B Display
Zie bladzijde 12 voor een overzicht van de indicators op het display.

C Hoger
Indrukken om tijdens een gesprek het volume van de hoornluidspreker te verhogen.
Indrukken bij een inkomend gesprek om het beltoonvolume van de handset te
verhogen.
Indrukken om door het menu, de herhaallijst, de bellijst en het telefoonboek te
bladeren.
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D Menu / OK / Mute
Indrukken om het Menu te openen.
Indrukken voor menukeuzes en de getoonde keuze te bevestigen.
Tijdens gesprek, in- en uitschakelen MUTE functie.

E Spreken / Handenvij
Indrukken tijdens een gesprek om handenvrij in en uit te schakelen.
Indrukken om te bellen of om oproepen aan te nemen.

F * / Toetsenslot / Schakelen van puls naar toon
Invoeren van een sterretje.
In de stand-by lang indrukken om het toetsenpaneel te blokkeren/vrij te geven.
Tijdens een gesprek indrukken en ingedrukt houden om van puls naar toon te
schakelen.

G Flashtijd
Gebruik met telefooncentrale/PABX en enkele andere netwerkdiensten.

H Opnieuw kiezen
In de stand-by stand indrukken om de lijst Opnieuw kiezen te openen.

I

Telefoonboek / Wissen / Terug
In de standby-modus indrukken om het menu voor het telefoonboek te openen.
In correctiemodus, om de naam of het nummer te wissen.
Om een stap terug te gaan in het menu.

J Einde gesprek / Afsluiten / Handset aan-/uitschakelen
Indrukken om een gesprek te beëindigen.
In geheugen-lees modus, om het lezen te beëindigen.
Ingedrukt houden om de handset aan / uit te schakelen.

K Bellijst / Lager
In de standby-modus indrukken om de bellijst te openen.
Indrukken om tijdens een gesprek het volume van de hoornluidspreker te verlagen.
Indrukken bij inkomend gesprek om het beltoonvolume van de handset te verlagen.
Indrukken om door het menu, de herhaallijst, de bellijst en het telefoonboek te
bladeren.

L Kiespause / #
Even ingedrukt houden om een kiespause (P) in het nummer te zetten.
Een # invoeren.

M Intercom
Wordt gebruikt voor interne gesprekken en om gesprekken door te verbinden naar
andere T2 handsets die aangemeld zijn bij het basisstation.

N Microfoon

Overzicht van uw telefoon
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Handset LCD Display
Batterij
status
Beweegt
tijdens het
opladen

Tijd of handsetnaam
In de standby-modus m ingedrukt houden om het display van
handset te schakelen tussen handsetnaam en tijd.
Signaal icoon
Eco-modus is ingeschakeld
ECO PLUS is ingeschakeld
Bel van de handset is uitgeschakeld
Geeft een gemiste oproep aan
Brandt continue bij een uitgaand gesprek
Knippert om een inkomend – of intern gesprek aan te geven
Geeft een inkomend gesprek aan terwijl u de oproeplijst inkijkt1
Geeft een uitgaand gesprek aan terwijl u de bellerslijst inkijkt1
Handenvrije modus is ingeschakeld
Menu is geopend
Toetsenpaneel is vergrendeld
Het alarm is ingeschakeld
Geeft nieuwe ontvangen voicemail berichten aan
Uit wanneer er geen voicemail berichten zijn2
Antwoordapparaat is ingeschakeld
Telefoonboek is geopend
Meer tekst na
Het spanningsniveau van de batterijen is bij benadering als volgt aangegeven:
De batterij is geladen
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De batterij is gedeeltelijk geladen
De batterij is bijna leeg
Knippert als de batterij bijna volledig leeg is
1Deze functie is alleen beschikbaar als u gebruik maakt van nummerweergave (Caller ID
service) van uw telecomleverancier. Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden.
2Deze functie wordt aangeboden door uw telefoonmaatschappij. Mogelijk zijn hier kosten
aan verbonden.

Overzicht van het basisstation
A
B
C
D
E

F
G
H
I

J

A Weergave
Opgenomen berichten weergeven.

B Indicatie nieuw bericht
C Terugspringen naar vorige bericht
Indrukken om naar vorige bericht op uw antwoordapparaat te gaan.

D Wissen
Indrukken om een ingesproken bericht tijdens weergave te wissen, of indrukken om
de instelling van de huidige remote access toegangscode uit te laten spreken.

E Antwoordapparaat Aan / Uit
Schakelt het antwoordapparaat aan / uit.

F Stop
Weergave van ingesproken bericht stoppen.
Indrukken om de huidige dag en tijd in te stellen.

G Naar volgende bericht
Indrukken om naar volgende bericht op uw antwoordapparaat te gaan.

Overzicht van uw telefoon
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H Volume hoger
Weergavevolume verhogen.

I

Volume lager
Weergavevolume verlagen.

J Paging
In de standby-modus indrukken om handset(s) te zoeken.
Ingedrukt houden om de aanmeldingsmodus in te schakelen om een handset aan te
melden.

Menu navigatie
Uw T2 heeft een eenvoudig te gebruiken menu-systeem.
Elk menu heeft een lijst met opties die in het diagram op de volgende bladzijde is
getoond.
Als de handset is ingeschakeld en in standby staat:
1. Druk op m om het hoofdmenu te openen.
2. Gebruik daarna de

u of

d toetsen om door de beschikbare opties te bladeren.

3. Druk op m om een optie te selecteren. Druk op p . om terug te gaan naar het
vorige menuniveau. Druk op n om het menu te sluiten en terug te gaan naar stand-by.
OPMERKING
Als gedurende 20 seconden geen toetsen ingedrukt worden, keert de handset
automatisch terug naar standby.
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Menu map
TELEFOONBOEK
WEERGEVEN

TOETS TOON
BASISTOON

VERANDER PIN
AANMELDEN

NW TOEVOEGEN

VOL.BELSIGN.

AFMELDEN

BEWERK

BELT.MELODIE

RESETTEN

WISSEN1

HANDSET NAAM

ANTW.APP.

ALLES WISSEN1

AUTO ANTWDEN

AFSPELEN

KLOK/ALARM

TAAL

ALLES WISSEN

DATUM&TIJD

GEAVANC.INST

MEMO OPNEMEN

ALARM INST.

ECOMODUS

OGM INSTEL

PERS.INSTEL.

ECO PLUS

ANTW.MODUS

HANDSET TOON

VOORK.NUM.

TOON VERTRA.

VOL.BELSIGN.

FLASH TIJD

OP AFSTAND

BELT.MELODIE

KIESMODUS

1Uitsluitend beschikbaar wanneer een nummer in het telefoonboek is opgeslagen.

Overzicht van uw telefoon
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3. De telefoon gebruiken
OPMERKING
Uw handset registreert de tijd van externe gesprekken automatisch. De gesprekstimer
verschijnt de eerste 10 seconden na uw gesprek. Na het einde van het gesprek wordt de
duur van uw gesprek 3 seconden getoond.

3.1   De handset aan / uitschakelen

De toets n ingedrukt houden om de handset aan of uit te schakelen.

3.2  Gesprekken
3.2.1   Telefoneren
1. Druk op h.
2. Kies het nummer als u een gesprekstoon hoort.
3.2.2   Voorbereiding
1. Kies eerst het nummer. Druk als een fout gemaakt wordt op p om het laatste cijfer
te wissen.
2. Druk op h om te bellen.
3.2.3   Gesprek beëindigen
Druk op n, of plaats de handset terug op het basisstation of de oplader.
3.2.4   Een gesprek aannemen
Als een extern gesprek binnenkomt, gaat de telefoon over en de indicator knippert op
het display.
1. Als de handset niet op het basisstation ligt, op h drukken om een oproep te
beantwoorden; als de handset op het basisstation ligt, de handset gewoon opnemen
om een oproep te beantwoorden.
OPMERKING
Als u de voorkeur geeft om h in te drukken als u de handset opneemt, dient u
Automatisch beantwoorden uit te schakelen.

3.3   Volume van de hoornluidspreker bijstellen

u

Druk tijdens een gesprek op
of d om het volume van de hoorn of luidspreker bij te
stellen. Er zijn 5 standen beschikbaar.

3.4  Privé
U kunt de handset dempen zodat u met iemand in de omgeving kunt overleggen zonder
dat de beller u hoort.
1. Druk tijdens het gesprek op m. Het display toont GELUID UIT en de beller kan u niet
horen.
2. Druk nogmaals op m om het gesprek te hervatten.
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3.5  Intercom
3.5.1   Een intern gesprek voeren
Als u meer dan één handsets aangemeld hebt bij het basisstation, kunt u interne
gesprekken voeren tussen twee handset.
Het icoon knippert en het nummer van de handset die gebeld wordt wordt
weergegeven.

1. Indien er slechts 2 handsets zijn gekoppeld druk dan I en de andere handset belt
automatisch.

2. Indien er meer dan 2 handsets zijn gekoppeld met het basisstation druk dan I en
blader d naar de handset die u wilt bellen en druk h.

3.5.2   Een intern gesprek aannemen
Als een extern gesprek binnenkomt, knippert de indicator en verschijnt het nummer van
de handset die u belt.
1. Druk op h om het gesprek aan te nemen.
3.5.3   Een gesprek doorschakelen
U kunt een externe oproep doorschakelen naar een andere handset die op het
basisstation is aangesloten.
Tijdens een extern gesprek:

1. Indien er slechts 2 handsets zijn gekoppeld druk dan I en de andere handset belt
automatisch.

2. Indien er meer dan 2 handsets zijn gekoppeld met het basisstation druk dan I en
blader d naar de handset die u wilt bellen en druk h.
3. Als de andere handset opneemt drukt u op n om het gesprek door te schakelen.

OPMERKING
Als de andere handset niet wordt opgenomen en u wilt terug gaan naar de externe beller
drukt u op I.
Uw externe gesprek wordt na 60 seconden automatisch hervat als er geen antwoord is.
3.5.4   3-weg vergadergesprek
U kunt een vergadergesprek voeren tussen 2 interne bellers en 1 externe beller.
Tijdens een gesprek met een externe beller:

1. Indien er slechts 2 handsets zijn gekoppeld druk dan I en de andere handset belt
automatisch.

2. Indien er meer dan 2 handsets zijn gekoppeld met het basisstation druk dan I en
blader d naar de handset, die u aan het gesprek wilt laten deelnemen en druk h.

3. Wanneer de andere handset wordt opgenomen druk m en houd deze ingedrukt om
alle 3 bellers met elkaar te verbinden en een conferentie gesprek te beginnen.
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4. Druk op n om het gesprek af te breken.

3.6  Handenvrij luidsprekertelefoon
Handenvrij stelt u instaat met een beller te spreken zonder de handset vast te houden. Dit
maakt het ook mogelijk mensen in de kamer te laten meeluisteren met het gesprek via de
luidspreker.
3.6.1   Handenvrij telefoneren
1. Het nummer kiezen en dan twee keer op h drukken.
het gesprek via de luidspreker van de handset.

indicator verschijnt en u hoort

2. Druk op h om te schakelen tussen de hoornluidspreker en de luidspreker.
3. Druk op n om het gesprek af te breken.
OPMERKING
Druk tijdens een handenvrij gesprek op

u of

d om het volume bij te stellen.

3.6.2   Handenvrij een gesprek aannemen
1. Als de telefoon overgaat twee keer op h drukken om het gesprek te beantwoorden.
3.6.3   Handenvrij een gesprek overnemen
Druk tijdens een gesprek op h om het gesprek via de luidspreker te beluisteren.
Om handenvrij bellen uit te schakelen en terug te gaan naar de hoorn drukt u weer op h.

3.7  Herhalen
De laatste 10 gebelde nummers worden opgeslagen in de herhaallijst.
3.7.1   Een nummer in de lijst bekijken of bellen
1. Druk op r om de herhaallijst te openen.
1. Blader met

u of

d naar het gewenste nummer.

2. Druk op h om het getoonde nummer te bellen of druk op n om terug te keren naar
standby.
OPMERKING
Als het nummer van de beller identiek is aan de naam die is opgeslagen in het
telefoonboek, wordt de naam getoond.
3.7.2   Een nummer van de herhaallijst opslaan in het telefoonboek

1. Druk op r om de herhaallijst te openen.
1. Blader met

u of

d naar het gewenste nummer.

2. Druk op m. Het display toont NUMMER OPSL..

3. Druk nogmaals op m. Het display toont NAAM INV..

4. Voer de naam in en druk op m. Het nummer wordt getoond.

5. Bewerk het nummer indien gewenst en druk dan op m. Het nummer wordt
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vastgelegd.
Zie “NAMEN INVOEREN” en “NUTTIGE TIPS” op bladzijde 20.
3.7.3   Een nummer wissen
1. Druk op r om de herhaallijst te openen.
1. Blader met

u of

d naar het gewenste nummer.

2. Druk m indien het telefoonnummer in het telefoonboek is opgeslagen; in het display
verschijnt WISSEN, indien nodig blader d naar WISSEN.

3. Druk op m. Het display toont BEVESTIGEN?.

4. Druk op m om te bevestigen of p om te annuleren.
3.7.4   De gehele herhaallijst wissen
1. Druk op r om de herhaallijst te openen.

2. Druk op m, blader d naar ALLES WISSEN.

3. Druk op m. Het display toont BEVESTIGEN?.

4. Druk op m om te bevestigen of p om te annuleren.

3.8   Toetsenpaneel vergrendelen / ontgrendelen
U kunt het toetsenpaneel vergrendelen om onbedoeld indrukken van toetsen te
voorkomen.
OPMERKING
Als het toetsenpaneel vergrendeld is kunt u wel inkomende gesprekken beantwoorden
en de handset normaal gebruiken. Als het gesprek eindigt, wordt het toetsenpaneel weer
vergrendeld.
1. De toets * ingedrukt houden. TOETSEN BLOK en

indicator verschijnt.

2. De toets * opnieuw indrukken en ingedrukt houden.

3.9   Paging / Handset zoeken
U kunt een andere gebruiker van een handset oproepen of een vermiste handset
opsporen.
Paging oproepen kunnen niet door een handset worden beantwoord.
1. Druk P aan de onderzijde van het basisstation. Alle met het basisstation gekoppelde
handsets zullen rinkelen.
2. Om het paging te stoppen drukt u nogmaals op P op het basisstation of een
willekeurige toets op de handset.
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4. Telefoonboek
Het telefoonboek kan 50 namen en nummers opslaan. De namen kunnen uit maximaal 12
leestekens bestaan en de nummers kunnen uit maximaal 24 cijfers bestaan.

4.1   Een naam en nummer opslaan
Programmeer, bij aansluiting achter een huis- of kantoorcentrale, na de code voor de
buitenlijn (meestal een 0 of 9) een kiespauze in het telefoonnummer zodat de telefoon hier
even op de kiestoon wacht.
Tijdens het programmeren ingedrukt # houden totdat een P in het scherm verschijnt.
Als u gebruik maakt van nummerweergave (Caller ID Service) en u wilt de naam van de
beller zien inplaats van het nummer, dan het volledige telefoonnummer, inclusief het
netnummer, in uw telefoonboek opslaan.
U kunt meerdere namen bij hetzelfde nummer vastleggen. Maar om dubbele namen te
voorkomen kunt u dezelfde naam slechts een keer vastleggen.
1. Druk op m. Het display toont TELEFOONBOEK.
2. Druk op m, blader d naar NW TOEVOEGEN.

3. Druk op m. Het display toont NAAM INV..

4. Voer de naam in en druk op m. Het display toont NUMMER INV..
5. Voer het nummer in en druk op m.

6. Het display toont NW TOEVOEGEN.
7. Voer de volgende naam en nummer in die u in het telefoonboek wilt opnemen of druk
n om naar stand-by terug te gaan.
NAMEN INVOEREN
Gebruik het toetsenpaneel om namen in te voeren. Voer bv.TOM als volgt in:
Druk een keer op 8 om de T in te voeren.

Druk drie keer op 6 om de O in te voeren.
Druk een keer op 6 om de M in te voeren.

NUTTIGE TIPS
Druk op p om het laatst ingevoerde leesteken of cijfer te wissen.
Druk op

u of

d om tussen letters/cijfers te bewegen.

Druk een keer op 1 om een spatie in te voeren.

Druk twee keer op 1 om een liggend streepje in te voeren.
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4.2   Een nummer bekijken of bellen
1. Druk op p.

u

indicator verschijnt.

of d naar het gewenste nummer.
Blader met
OF
Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken. De eerste naam die
met deze letter begint of de dichtstbijzijnde letter in het alfabet wordt getoond. Blader
of d naar de gewenste naam.
met

u

3. Druk op h om te bellen of n om terug te gaan naar standby.
OPMERKING
Als de naam wordt getoond, kunt u schakelen tussen naam en nummer door op m te
drukken.

4.3   Een naam en nummer bewerken

1. Druk op m. Het display toont TELEFOONBOEK.

2. Druk op m. Blader met d naar BEWERK en druk op m.

u

of d naar de naam die uw wilt bewerken, of zoek alfabetisch en druk op
3. Blader met
m. De huidige naam wordt getoond.

4. Druk op p om de naam desgewenst te wissen, voer een nieuwe naam in en druk op
m. Het huidige nummer wordt getoond.

5. Druk op p om het nummer desgewenst te bewerken, voer een nieuw nummer in en
druk op m.
6. Druk n tweemaal in om naar stand-by terug te gaan.

4.4  Een nummer wissen

1. Druk op m. Het display toont TELEFOONBOEK.

2. Druk op m. Blader met d naar WISSEN en druk op m.

u

of d naar de naam die uw wilt wissen, of zoek alfabetisch, en druk op
3. Blader met
m. Het display toont BEVESTIGEN?.

4. Druk op m om te bevestigen of p om te annuleren.

4.5   Verwijder alle gegevens

1. Druk op m. Het display toont TELEFOONBOEK.

2. Druk op m. Blader met d naar ALLES WISSEN en druk op m.

3. Het display toont BEVESTIGEN?.

4. Druk op m om te bevestigen of p om te annuleren.
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5. Nummerweergave (Caller ID) en Bellijst
BELANGRIJK
Deze functie is alleen beschikbaar als u geabonneerd bent op nummerweergave bij uw
telecomleverancier. Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden.
Om de naam van de beller in het display te zien, dient het volledige nummer in uw
telefoonboek te zijn opgeslagen, inclusief het netnummer.
Als het nummer verborgen is, wordt, ONBEKEND getoond.

5.1   Nummerweergave (Caller ID)
Als u geabonneerd bent op nummerweergave (Caller ID Service), ziet u het nummer
van de beller op uw handset (tenzij het nummer is verborgen) voordat u de oproep
beantwoord. Het display kan de eerste 12 cijfers of leestekens van het telefoonnummer en
namen weergeven.
Als de naam en het nummer van de beller in het telefoonboek zijn opgeslagen en een
nummer is gevonden, ziet u de naam van de beller in het display.

5.2  Bellijst
De bellijst bewaart gegevens van uw laatste 20 ontvangen gesprekken, inclusief het
telefoonnummer en datum en tijd van de oproep.
De gegevens van de beller worden in de bellijst bewaard, ongeacht of u de oproep
hebt beantwoord. Als de lijst vol is en een nieuwe oproep wordt ontvangen, worden de
gegevens van de oudste oproep automatisch gewist.
5.2.1   De bellijst openen
1. Druk op d om de bellijst te openen. Als er geen gegevens in de bellijst staan, toont het
display LIJST LEEG.
2. Druk op

u of

d om door de lijst te bladeren.

• Als de oproep was beantwoord, verschijnt de

indicator terwijl u naar het
nummer bladert. Als de oproep niet beantwoord werd, verschijnt de indicator
als u naar het nummer bladert. Wanneer u aan het einde van de lijst komt verschijnt
------------------------in het display.

• Wanneer het nummer van de beller geheel overeenkomt met de opgeslagen

informatie in het telefoonboek wordt de naam weergegeven. Houd m ingedrukt
om de datum, de tijd en het telefoonnummer van de beller te zien.

• Als het telefoonnummer langer is dan 12 cijfers, verschijnt de indicator. Druk op

p om de resterende cijfers te zien.

5.2.2   Een nummer in de bellijst bellen
1. Druk op d om de bellijst te openen.
2. Blader met

u of

d naar het gewenste nummer.

3. Druk op h om het getoonde nummer te bellen.
5.2.3   Een nummer in de bellijst in het telefoonboek opslaan

22

Nummerweergave (Caller ID) en Bellijst

1. Druk op d om de bellijst te openen.
2. Blader met

u of

d naar het gewenste nummer.

3. Druk op m en blader d naar NUMMER OPSL..

4. Druk nogmaals op m. Het display toont NAAM INV..

5. Voer de naam in en druk op m. Het nummer wordt getoond.

6. Bewerk het nummer indien gewenst en druk dan op m om te bevestigen.
Zie “NAMEN INVOEREN” en “NUTTIGE TIPS” op bladzijde 20.
5.2.4   Een nummer wissen
1. Druk op d om de bellijst te openen.
2. Blader met

u of

d naar het gewenste nummer en druk op

3. Blader met d naar WISSEN en druk op m.

m.

4. Het display toont BEVESTIGEN?.

5. Druk op m om te bevestigen of p om te annuleren.
5.2.5   De gehele bellijst wissen
1. Druk op d om de bellijst te openen.

2. Druk op m, blader d naar ALLES WISSEN en druk op m.
3. Het display toont BEVESTIGEN?.

4. Druk op m om te bevestigen of p om te annuleren.
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6. Klok & alarm
6.1   Stel de tijd en de datum in

1. Druk op m, blader d naar KLOK/ALARM en druk op m. Het display toont
DATUM&TIJD.
2. Druk op m om te selecteren.

3. Voer de datum in met behulp van de toetsen (bv. 12--08--15 voor 12 augustus 2015) en
druk op m om te bevestigen.
4. Voer de tijd in met behulp van de toetsen (bijv. 06-30 voor 6:30) blader daarna
om A (AM) of P (PM)` te kiezen. Druk m om te bevestigen.

u of

d

6.2   Alarm instellen
U kunt voor elke handset een ander alarm instellen.

1. Druk op m, blader d naar KLOK/ALARM en druk op m.
2. Blader met d naar ALARM INST. en druk op m.
3. Druk op

u of

d en selecteer AAN of UIT en druk op

m om te bevestigen.

4. Indien u AAN, kiest voer dan de tijd in het behulp van de toetsen (bijv. 07-30 voor 7:30)
en blader of d om A (AM) of P (PM) te kiezen en druk m om te bevestigen.

u

6.3   Alarmtoon uitschakelen
Druk op elke willekeurige toets om het alarm uit te schakelen.
OPMERKING
Wanneer het alarm is ingeschakeld wordt het
icoon.
afgaat knippert het
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icoon weergegeven. Wanneer het alarm
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Persoonlijke instellingen

7.1  Handset tonen
7.1.1   Handset belvolume
Het volume van de handset kan op verschillende niveau’s worden ingesteld. Kies uit 5
volumes of UIT.
1. Druk op m, blader d naar PERS.INSTEL. en druk op m.

2. Het display toont HANDSET TOON, druk op m.

3. Het display toont VOL.BELSIGN., druk op m .
4. Druk op

u of

d en selecteer het volume (1 - 5 of UIT).

5. Druk op m om te bevestigen of p om terug te gaan naar het vorige menu.
OPMERKING
Als de telefoon overgaat, dan kunt u het belvolume instellen door op

u of

d te drukken.

7.1.2   Handset belmelodie
U kunt verschillende belmelodieën voor uw oproepen instellen. U kunt uit 5 verschillende
belmelodieën kiezen.
U hoort een voorbeeld van de melodie als u door elke melodie bladert.
1. Druk op m, blader d naar PERS.INSTEL. en druk op m.

2. Het display toont HANDSET TOON, druk op m.

3. Blader met d naar BELT.MELODIE en druk op m.
4. Druk op

u of

d om de belmelodie te selecteren (1 - 5).

5. Druk op m om te bevestigen of p om terug te gaan naar het vorige menu.
7.1.3   Toetstoon
Als u een toets op het toetsenpaneel indruk, hoort u een pieptoon. U kunt deze toetstoon
in- en uitschakelen.
1. Druk op m, blader d naar PERS.INSTEL. en druk op m.

2. Het display toont HANDSET TOON, druk op m.

3. Blader met d naar TOETS TOON en druk op m.
4. Druk op

u of

d en selecteer AAN of UIT.

5. Druk op m om te bevestigen of p om terug te gaan naar het vorige menu.

7.2  Basisstation tonen
7.2.1   Belvolume basisstation
Selecteer uit 5 volumeniveau’s of Uit.

1. Druk op m, blader d naar PERS.INSTEL. en druk op m.

2. Het display toont BASISTOON, druk op m.
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3. Het display toont VOL.BELSIGN., druk op m .
4. Druk op

u of

d en selecteer het volume (1 - 5 of UIT).

5. Druk op m om te bevestigen of p om terug te gaan naar het vorige menu.
7.2.2   Belmelodie basisstation
U kunt uit 5 verschillende belmelodieën kiezen.
U hoort een voorbeeld van de melodie als u door elke melodie bladert.
1. Druk op m, blader d naar PERS.INSTEL. en druk op m.

2. Het display toont BASISTOON, druk op m.

3. Blader met d naar BELT.MELODIE en druk op m.
4. Druk op

u of

d om de belmelodie te selecteren (1 - 5).

5. Druk op m om te bevestigen of p om terug te gaan naar het vorige menu.

7.3  Handsetnaam
Als u meer dan een handset met uw T2 basisstation gebruikt, kunt u een persoonlijke naam
aan elke handset toewijzen om ze gemakkelijk uit elkaar te houden.
1. Druk op m, blader d naar PERS.INSTEL. en druk op m.

2. Blader met d naar HANDSET NAAM en druk op m.

3. Voer de nieuwe naam voor de handset in en druk op m om te bevestigen.
De huidige naam wissen door op p te drukken.

Zie “NAMEN INVOEREN” en “NUTTIGE TIPS” op bladzijde 20.

7.4   Automatisch beantwoorden
Uw telefoon is ingesteld om een gesprek aan te nemen als u de handset opneemt van het
basisstation. U kunt deze functie uitschakelen zodat een gesprek alleen aangenomen kan
worden door op h te drukken.
1. Druk op m, blader d naar PERS.INSTEL. en druk op m.

2. Blader met d naar AUTO ANTWDEN en druk op m.
3. Druk op

u of

d en selecteer AAN of UIT.

4. Druk op m om te bevestigen of p om terug te gaan naar het vorige menu.
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7.5  Taal

1. Druk op m, blader d naar PERS.INSTEL. en druk op m.

2. Blader met d naar TAAL en druk op m.
3. Druk op

u of

d en selecteer de gewenste taal.

4. Druk op m om te bevestigen of p om terug te gaan naar het vorige menu.

Persoonlijke instellingen

27

8. Instellingen basisstation
8.1  Eco-modus
Uw T2 heeft een ECO-modus om het vermogen van de zender te verminderen en stroom
te besparen.
Om de Eco-modus in te schakelen:
1. Druk op m, blader

d naar GEAVANC.INST en druk op m.
d naar ECOMODUS en druk op m.
Druk op u of d en selecteer AAN of UIT.

2. Blader met
3.

4. Druk op m om te bevestigen of p om terug te gaan naar het vorige menu.
OPMERKING
Als de ECO-modus op AAN is gezet, is het bereik van de handset minder.

8.2  Eco plus
Wanneer ECO PLUS geactiveerd is en het product is gedurende 1 minuut niet actief
wordt de stroomtoevoer tussen de handset en het basistation uitgeschakeld. De normale
modus wordt weer ingeschakeld door een inkomend gesprek, of door een willekeurige
toets in te drukken, totdat het product opnieuw gedurende 1 minuut inactief is. Deze
functie is standaard uitgeschakeld.
Om de ECO PLUS functie in te schakelen
1. Druk op m, blader

d naar GEAVANC.INST en druk op m.
d naar ECO PLUS en druk op m.
Druk op u of d en selecteer AAN of UIT.

2. Blader met
3.

4. Druk op m om te bevestigen of p om terug te gaan naar het vorige menu.

8.3  Vooringesteld
U kunt de telefoon zodanig instellen dat een nummer wordt herkend en vervangen wordt
door een ander nummer. Het te herkennen nummer kan 5 cijfers lang zijn en kan door een
nummer van 10 cijfers worden vervangen.
1. Druk op m, blader
2. Blader met

d naar GEAVANC.INST en druk op m.
d naar VOORK.NUM. , druk op m.

3. Het display toont DETECT NR.. Druk op m.

4. Voer het nummer in dat u wilt herkennen en druk m.

5. Blader met

d naar VOORKIEZEN en druk op m.

6. Voer het nummer in waarmee u het wilt vervangen.

7. Druk op m om te bevestigen of p om terug te gaan naar het vorige menu.
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8.4  Flash-modus

Deze instelling is handig om toegang te krijgen tot bepaale netwerken en PABX/
schakelbord diensten.
De standaard oproeptijd is geschikt voor uw land en netwerk operator. Het is
onwaarschijnlijk dat u deze instellingen dient te veranderen tenzij u hierom gevraagd
wordt.
1. Druk op m, blader

d naar GEAVANC.INST en druk op m.
d naar FLASH TIJD en druk op m.
Druk op u of d en selecteer KORT, MIDDEL of LANG en druk op m om te

2. Blader met
3.

bevestigen.

8.5  Kiesmodus
Uw T2 is ingesteld voor kiezen met toon. U dient deze instelling alleen te veranderen als u
aangesloten bent op een oud type centrale/PBX die kiezen met puls vereist.
1. Druk op m, blader

d naar GEAVANC.INST en druk op m.
d naar KIESMODUS en druk op m.
Druk op u of d en selecteer TOON of PULS en druk op m om te bevestigen.

2. Blader met
3.

8.6  Master PIN veranderen
Sommige functies zijn beschermd met een PIN-code van 4 cijfers die ingevoerd dient te
worden om de instellingen te wijzigen. De standaard PIN is 0000. U kunt dit nummer naar
eigen voorkeur wijzigen.
Als u een PIN-code invoert, worden de cijfers als **** getoond.
1. Druk op m, blader
2. Blader met

d naar GEAVANC.INST en druk op m.
d naar VERANDER PIN en druk op m.

3. Het display geeft NIEUW -- -- -- -- weer. Voer de vier cijfers in van uw nieuwe PIN code
en druk op m.
4. Het display toont BEVESTIG. Voer de PIN-code opnieuw in en druk op m om te
bevestigen.

BELANGRIJK
Bewaar het nummer zorgvuldig als u een nieuwe PIN-code invoert.

8.7   Extra handset aanmelden
U kunt maximaal 4 handsets bij uw T2 basisstation aanmelden om uw telefoonsysteem uit
te breiden zonder extra aansluitingen voor elke handset te maken.
Indien u de T2 multipack uitvoering hebt gekocht, zijn de extra handsets al bij het
basisstation aangemeld.
Indien u extra handsets apart hebt gekocht, dienen deze bij het T2 basisstation aangemeld
te worden voordat de toestellen gebruikt kunnen worden.
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OPMERKING
De batterijen van de handset dienen volledig geladen te worden voordat u de
handset kunt aanmelden. Houd de handset dichtbij het basisstation tijdens het
aanmeldingsproces. Handsets die met het T2 basisstation werden meegeleverd zijn al
aangemeld.
Op het basisstation:
1. Druk op p en houd gedurende 5 seconden ingedrukt tot u een beep signaal hoort.
Het basisstation blijft 90 seconden in de aanmeldingsmodus.
Op de handset:

1. Indien de handset niet aan een basistation is gekoppeld druk m en voer de 4 cijfers
van de pincode in (ingesteld is: 0000) en druk m.
2. Als de handset al aan een basisstation is gekoppeld druk
GEAVANC.INST en druk op m.

m, blader d naar

3. Blader met d naar AANMELDEN en druk op m.

4. In het display verschijnt het verzoek de PIN in te geven. Voer de 4 cijfers van de PIN
code in (ingesteld is: 0000) en druk m. U hoort een signaal indien de koppeling
succesvol is voltooid. De handset ontvangt automatisch een beschikbaar handset
nummer. Gebruik dit nummer om interne gesprekken te voeren.
OPMERKING
Probeer het opnieuw als de aanmelding de eerste keer niet lukt en de aanmeldingstijd
van het basisstation verstreken is. Als binnen enkele seconden geen basisstation
gevonden wordt, keert de handset terug naar standby. Probeer het aanmelden opnieuw.
Het aanmelden is niet mogelijk als er reeds 4 handsets bij het basisstation zijn
aangemeld. U dient een handset af te melden voordat een nieuwe handset geregistreerd
kan worden.

8.8   Een handset afmelden
Gebruik een handset om een andere handset af te melden. U kunt de handset die u
gebruikt niet afmelden.
1. Druk op m, blader d naar GEAVANC.INST en druk op m.
2. Blader met d naar AFMELDEN en druk op m.

3. Voer de 4-cijferige PIN-code in (standaard = 0000) en druk op m.

om het handset nummer te kiezen dat u wilt ontkoppelen en druk m. U
4. Blader of
hoort een bevestigingssignaal en het display gaat terug naar het vorige menu.

u d

8.9   Standaard instellingen herstellen
U kunt de T2 terugzetten in de standaard (originele) instellingen.
Alle handsets die zijn aangemeld bij het basisstation worden behouden.
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Instellingen basisstation

BELANGRIJK
Indien u de telefoon terugzet naar de fabrieksinstellingen gaan alle ingevoerde gegevens
en herhalingsoproeplijsten verloren. Alle instellingen van de handset en het basistation
gaan eveneens verloren. De opgeslagen gegevens van het telefoonboek blijven
behouden.
1. Druk op m, blader
2. Blader met

d naar GEAVANC.INST en druk op m.
d naar RESETTEN en druk op m.

3. Het display toont TERUGZETTEN?.

4. Druk op m om te bevestigen of p om terug te gaan naar het vorige menu. Uw T2
wordt automatisch opnieuw ingeschakeld.

OPMERKING
Zodra u de handset heeft gereset wordt u gevraagd de datum en de tijd in te voeren, zie
pagina 24.

8.10   Standaard instellingen
Toetstoon
Automatisch beantwoorden
Beltoon melodie
Beltoon volume
Volume hoornluidspreker
Volume hands-free
Telefoonboek
Bellijst
Herhaallijst
PIN-code
Kiesmodus
Eco-modus
Toetsenslot
Antwoordapparaat
Beantwoordingsmodus
Antw. tijd

Instellingen basisstation

AAN
UIT
1
3
2
3
Ongewijzigd
Leeg
Leeg
0000
Toon
UIT
UIT
AAN
OOK OPNEMEN
5
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9. Gebruik van het antwoordapparaat
Uw T2 toestel kan maximaal 12 minuten digitaal berichten opnemen. U kunt behalve
berichten opnemen ook memo’s voor andere gebruikers inspreken.
U kunt het antwoordapparaat bedienen met:
• het basisstation
• de handset
• of op afstand van een druktoetstelefoon; zie bladzijde 35.

9.1   Het antwoordapparaat aan / uitschakelen
Met het basisstation:
1. Druk op

om het antwoordapparaat aan/uit te zetten.

Met de handset:

2. Druk op m, blader

u of d naar ANTW.APP. en druk op m.
d naar ANTW.MODUS en druk op m.
Druk op u of d om te kiezen tussen ALLEEN ANTW., OOK OPNEMEN of UIT en druk

3. Blader met
4.

op m om te bevestigen.

9.2  Berichten beluisteren
Met het basisstation:
1. Wanneer er nieuwe berichten zijn druk P en uitsluitend deze worden afgespeeld.
Druk P en houd ingedrukt om alle berichten af te spelen.
2. Indien er geen nieuwe berichten zijn druk P om alle berichten af te spelen.
Tijdens het afspelen:
Druk S om het afspelen van de berichten te stoppen.
Druk > om het volgende bericht af te spelen.
Druk < om het vorige bericht af te spelen.

Druk op X om het huidige bericht te wissen.
OPMERKING
Druk X en houd gedurende 2 seconden ingedrukt om in de standby modus alle oude
berichten te wissen.
Met de handset:

1. Wanneer er nieuwe berichten zijn druk m en nieuwe berichten worden afgespeeld.
2. Indien er geen nieuwe berichten zijn, druk op
en druk op m.

m en blader met d naar ANTW.APP.

3. Het display toont AFSPELEN, druk op m.
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4. Het display geeft het nummer aan van het bericht dat afgespeeld wordt en de datum
en tijd dat het bericht werd achtergelaten wisselen op het scherm.
5. Druk tijdens het afspelen op m om een lijst met opties weer te geven.
6. Gebruik de

•
•
•
•

u of d om de opties te wijzigen.

HERHALEN druk op m om het huidige bericht opnieuw af te spelen.
VOLGENDE druk op m om het volgende bericht af te spelen.
VORIGE druk op m om het vorige bericht af te spelen.

WISSEN druk op m om het huidige bericht te wissen.
7. Druk op n om het afspelen te stoppen en terug te keren naar stand-by.

9.3   Volume van de luidspreker bijstellen

U kunt het volume van de luidspreker bijstellen van hoog tot laag. Druk op + om het
volume te verhogen of - om het volume te verlagen.

9.4   Alle berichten wissen
1. Druk op m, blader
2. Blader met

u of d naar ANTW.APP. en druk op m.
d naar ALLES WISSEN en druk op m.

3. Het display toont BEVESTIGEN?, druk op m.

9.5  Memo opnemen
U kunt een memo opnemen dat op uw antwoordapparaat wordt opgeslagen en
weergegeven kan worden als een normaal bericht. Memo’s kunnen alleen met gebruik
van de handset worden opgenomen.
1. Druk op m, blader
2. Blader met

u of d naar ANTW.APP. en druk op m.
d naar MEMO OPNEMEN en druk op m.

3. Neem uw bericht na de toon op de handset op en druk op m om de opname te
beëindigen.

4. De memo wordt automatisch teruggespeeld en vervolgens als een nieuw bericht
opgeslagen.

9.6   Uitgaande berichten (OGMs)
Dit is het bericht dat bellers horen op het antwoordapparaat. Er zijn twee
voorgeprogrammeerde uitgaande berichten beschikbaar, maar u kunt tevens uw eigen
bericht opnemen.
9.6.1   Ook opnemen
De beller kan een bericht inspreken. Het voorgeprogrammeerde bericht is “Hallo, de
telefoon kan momenteel niet beantwoord worden maar u kunt na de toon een bericht
inspreken.”

Gebruik van het antwoordapparaat
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9.6.2   Alleen beantwoorden
De beller hoort uw bericht maar kan geen bericht inspreken. Het voorgeprogrammeerde
bericht is “Hallo, de telefoon kan momenteel niet beantwoord worden en het is niet
mogeljk een bericht in te spreken, dus wij vragen u om later terug te bellen”.
9.6.3   Uw eigen uitgaande bericht opnemen, afspelen of wissen
1. Druk op m, blader
naar ANTW.APP. en druk op m.

d
d naar OGM INSTEL en druk op m.
Druk op u of den selecteer ALLEEN ANTW. of OOK OPNEMEN en druk op m.
Blader met u of d en selecteer AFSPELEN, OPNEMEN of STANDAARDINS en druk op

2. Blader met
3.
4.

m.

5. Indien u AFSPELEN selecteert wordt de huidige OGM teruggespeeld.
Indien u OPNEMEN selecteert spreek dan uw boodschap na de toon in in de handset
en druk op m om de opname te beëindigen. De OGM zal worden afgespeeld.
Indien u STANDAARDINS selecteert verschijnt BEVESTIGEN? In het display. Druk op
m om te bevestigen.
9.6.4   Selecteer de uitgaande berichten
naar ANTW.APP. en druk op m.
1. Druk op m, blader

d
d naar ANTW.MODUS en druk op m.
Druk op u of d en selecteer ALLEEN ANTW. of OOK OPNEMEN en druk op m om

2. Blader met
3.

te bevestigen.
OPMERKING
Wanneer het antwoordapparaat wordt uitgeschakeld en vervolgens via het basisstation
weer wordt ingeschakeld zijn de instellingen ongewijzigd ten opzichte van de laatste
inschakeling.

9.7   Aantal beltonen
Stel de tijd in die verstrijkt voordat uw antwoordapparaat wordt inschakeld
bij een inkomend gesprek. U kunt kiezen uit 3-8 keer overgaan of Toll Saver
(kostenbesparingsfunctie).
• Wanneer Energiebesparen is ingesteld neemt de telefoon na 3 keer overgaan op
indien er nieuwe berichten zijn.
• Wanneer geen berichten zijn ingesproken, dan neemt uw telefoonantwoordapparaat
op na 5 keer overgaan. Dit geeft u de optie om op te hangen en tijd en kosten te
besparen.
• Indien het geheugen vol is schakelt automatisch de Alleen Beantwoorden functie in.
1. Druk op m, blader
naar ANTW.APP. en druk op m.

d

naar TOON VERTRA. en druk op m. De handset geeft de huidige
2. Blader met
instellingen weer.

d

3. Gebruik
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u of d om het gewenste aantal keren overgaan te kiezen en druk op m
Gebruik van het antwoordapparaat

om te bevestigen.

9.8   Op afstand bedienen
U kunt uw antwoordapparaat bedienen vanaf een druktoetstelefoon door uw T2 te bellen
en een 4-cijferige PIN-code in te voeren.
1. Bel uw telefoonnummer. Als u de uitgaande boodschap hoort drukt u op #.
2. Voer uw 4-cijferige pincode in (vooraf ingesteld 0000) en u hoort een pieptoon als
bevestiging. Gebruik de toetsen om uw antwoordapparaat te bedienen.
1
2
3
6

Vorige bericht afspelen
Berichten afspelen
Volgende bericht afspelen
Huidige bericht wissen

7
8
9

Antwoordapparaat inschakelen
Afspelen stoppen
Antwoordapparaat uitschakelen

9.9   Toegang op afstand AAN/UIT en wijzig de pincode voor de
afstandstoegang
1. Druk op m, blader

u of d naar ANTW.APP. en druk op m.
d naar OP AFSTAND en druk op m.
Blader met u of d en selecteer AAN, UIT of VERANDER PIN.

2. Blader met
3.

4. Druk op m om te bevestigen.
Indien u VERANDER PIN kiest voer dan uw oude pincode in en druk op m.

5. Voer de nieuwe pincode in en druk op m.
6. Voer de nieuwe pincode nogmaals in.
7. Druk op m om te bevestigen.

Gebruik van het antwoordapparaat
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10. Hulp
Geen kiestoon
•
•
•
•

Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoonkabel.
Controleer of de telefoonkabel goed is aangesloten.
Controleer of het netsnoer goed is aangesloten en de spanning is ingeschakeld.
Reset het toestel door de batterijen te verwijderen en de netspanning uit te
schakelen. Wacht ongeveer 15 minuten voordat u de voeding weer inschakelt. Het
synchroniseren van de handset en het basisstation duurt ongeveer een minuut.

Geen display
•

Controleer of de batterijen goed geplaatst zijn en volledig zijn opgeladen. Gebruik
uitsluitend goedgekeurde oplaadbare batterijen die zijn meegeleverd.

•
•

Controleer of de handset is ingeschakeld. De toets n ingedrukt houden.
Reset het toestel door de batterijen te verwijderen en de netspanning uit te
schakelen. Wacht ongeveer 15 minuten voordat u de voeding weer inschakelt. Het
synchroniseren van de handset en het basisstation duurt ongeveer een minuut.

•
•
•

indicator knippert

Handset is buiten bereik. Ga dichter bij het basisstation staan.
Controleer of de handset is aangemeld bij het basisstation.
Controleer of het netsnoer goed is aangesloten en de spanning is ingeschakeld.

Het toetsenpaneel werkt niet
•

Controleer of de handset niet vergrendeld is.

•
•
•
•

De handset lichtelijk bewegen op het basisstation.
Reinig het oplaadcontact van de batterij met een doek bevochtigd met alcohol.
Controleer of het netsnoer goed is aangesloten en de spanning is ingeschakeld.
De batterij is vol. Als de batterij volledig is geladen verschijnt de
indicator op het
display.

indicator beweegt niet tijdens het opladen

Geen nummerweergave (Caller ID)
•
•
•

Controleer uw abonnement met uw telecomleverancier.
De beller kan een geheim nummer hebben.
De gegevens kunnen niet in uw telefoonboek gevonden worden. Controleer of u de
juiste naam/het juiste nummer in uw telefoonboek hebt ingevoerd, compleet met het
netnummer.

De handset aanmelden bij het basisstation niet mogelijk
•
•
•
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U kunt maximaal 4 handsets bij het T2 basisstation aanmelden. U dient een handset af
te melden voordat een nieuwe handset geregistreerd kan worden.
Controleer of u de juiste PIN hebt ingevoerd (standaard = 0000).
Plaats het toestel minstens een meter uit de buurt van andere electrische apparatuur
om storingen bij het aanmelden te voorkomen.

Hulp

De beltoon van de handset werkt niet
•

Het volume van de handset staat mogelijk op Uit.

De bel van het basisstation werkt niet
•

Het volume van het basisstation staat mogelijk op Uit.

Ruisinterferentie op mijn telefoon of andere electrische
apparatuur in de omgeving
•

Plaats de T2 minstens een meter uit de buurt van andere electrische apparatuur of
metalen voorwerpen om storingen te voorkomen.

Het antwoordapparaat neemt geen nieuwe berichten op
•
•

Is het opnamegeheugen vol? Berichten afspelen en wissen; zie bladzijde 32.
Staat de antwoordmodus op Alleen antwoorden? Verander de modus naar Ook
opnemen.

Hulp
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11. Algemene informatie
BELANGRIJK
Dit toestel kan niet gebruikt worden om alarmnummers te bellen tijdens stroomstoringen.
Er dienen andere communicatiemogelijkheden beschikbaar te zijn om tijdens
noodgevallen te kunnen bellen.
Dit product is ontworpen voor gebruik met analoge telefoonnetwerken en
telefooncentrales in Nederland.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Volg deze veiligheidsaanwijzingen op bij gebruik van uw telefoon om het gevaar van
brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of materiele schade te voorkomen:
• Voorkom dat de gleuven en openingen van de telefoon geblokkeerd worden. Plaats
de telefoon niet op een verwarmingsapparaat of boven een radiator. Installeer het
apparaat op een plaats met voldoende ventilatie.
• Niet gebruiken terwijl u nat bent of in het water staat.
• Het apparaat niet in de buurt van water gebruiken (bij voorbeeld bij een bad,
gootsteen of zwembad).
• Voorkom dat het snoer bekneld raakt onder meubilair of andere voorwerpen. Plaats
het snoer zodanig dat er niet over gestruikeld kan worden.
• Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen van het apparaat om schokken of
brandgevaar te vermijden.
• Verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat schoon te maken.
Gebruik geen vloeibare reinigers of aërosol producten. Gebruik een vochtige doek
om het apparaat schoon te maken.
• Het apparaat niet demonteren. Als dit apparaat reparatie vereist, neem dan contact op
met de helplijn van klantenservice aangegeven in deze Gebruiksaanwijzing.
• Stopcontacten niet overbelasten met verlengsnoeren.
• Het apparaat niet gebruiken tijdens onweer. Gebruik een overspanningbeveiliging
om het apparaat te beschermen.
• Deze telefoon niet gebruiken om een gaslek te melden, vooral als u in de nabijheid
bent van een gasleiding.
BELANGRIJK
Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter om het gevaar op brand te
verminderen.

De stekker van deze draadloze telefoon direct verwijderen als:
•
•
•
•
•
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Het netsnoer of de stekker is beschadigd of versleten.
Vloeistof op het apparaat is terecht gekomen.
Het apparaat heeft blootgestaan aan regen of water. De telefoon of het basisstation
niet hanteren totdat u de stekker uit het stopcontact hebt verwijderd. Pak het toestel
daarna vast bij het losgekoppelde snoer.
Het product is gevallen of de behuizing is beschadigd.
Het product vertoont een duidelijke verandering in gedrag.

Algemene informatie

Installatieaanwijzingen
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Alle aanwijzingen in acht nemen en bewaren om later te kunnen raadplegen.
Alle waarschuwingen en aanwijzingen op het apparaat in acht nemen.
Het apparaat niet in de buurt van een bad, gootsteen of douche installeren.
Gebruik deze telefoon alleen met de voeding die op het identificatieplaatje is
aangegeven. Raadpleeg uw leverancier als u niet zeker bent van het elektrische
netwerk in uw huis.
Plaats het apparaat niet op een onstabiel wagentje, stelling of tafel. Als het apparaat
valt kan het ernstig beschadigd worden.
Alleen de bedieningselementen gebruiken die besproken worden in de
gebruikershandleiding. Onjuist gebruik of andere aangesloten apparatuur kan schade
veroorzaken en vereist veelal uitgebreid onderhoud om het apparaat weer normaal te
laten functioneren.
Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen chemische
reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter.
Omdat de telefoon van stroom afhankelijk is dient u minstens één extra telefoon in
huis te hebben die zonder elektriciteit functioneert zodat u kunt bellen als de stroom
uitvalt.
Plaats het basisstation niet in de buurt van een tv, magnetronoven, of VCR om
interferentie te voorkomen.

Behandeling van de batterij
•

De batterij niet aan vuur blootstellen, demonteren, beschadigen of doorboren. De
batterij bevat giftige stoffen die kunnen vrijkomen en letsel kunnen veroorzaken.

BELANGRIJK
Er bestaat explosiegevaar als de batterijen vervangen worden met een verkeerd type
batterij. Gebruik uitsluitend de batterij die met deze telefoon werd meegeleverd of een
batterij die door de fabrikant is aanbevolen.
• Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
• Verwijder de batterij als het apparaat langer dan 30 dagen niet wordt gebruikt.
• Batterijen nooit in vuur gooien omdat deze kunnen exploderen.
• De oplaadbare batterij voor dit apparaat dient op correcte wijze te worden
verwerkt en dient mogelijk gerecycled te worden. Het batterijtype is op de batterij
aangegeven. Neem contact op met het plaatselijk recycling center voor informatie
over correcte verwijdering.

DEZE INSTRUCTIES BEWAREN
Reinigen
•
•

Reinig de handset en het basisstation (of de oplader) met een vochtige (niet natte)
doek of met een antistatisch doekje.
Nooit huishoudelijke schuurmiddelen gebruiken die het product kunnen
beschadigen. Gebruik geen droge doek omdat dit statische elektriciteit kan
veroorzaken.

Algemene informatie
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Milieu
•
•
•
•
•
•

Het toestel niet blootstellen aan direct zonlicht.
De handset kan warm worden als de batterijen opgeladen worden of bij langdurig
gebruik. Dit is normaal. We raden u echter aan de handset niet op antieke meubels of
gefineerd hout neer te leggen om beschadiging te voorkomen.
Leg de handset niet op een tapijt of andere oppervlakken met lint en stof of op
plaatsen met beperkte luchtcirculatie.
Het toestel niet met water in contact laten komen en niet gebruiken in uiterst vochtige
omgevingen zoals badkamers.
Het toestel niet blootstellen aan vuur, explosieven of andere gevaarlijke condities.
Er bestaat een kleine kans dat uw telefoon beschadigd kan worden door bliksem. We
raden aan het toestel los te koppelen van het stopcontact bij onweer.

Verwijdering van uw product
Aanwijzingen voor verwijdering van het product voor thuisgebruikers
Verwijder de batterijen van het toestel en lever het product in bij de plaatselijke recyclinginstantie. Neem contact op met de gemeentelijke instanties of met de verkoper waar u het
product kocht.
Aanwijzingen voor verwijdering van het product voor zakelijke gebruikers
Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leveranciers en informatie in te
winnen over de voorwaarden en condities van het koopcontract om er zeker van te zijn dat
het product niet in het normale afval terecht komt.

Garantie voor consumentenproducten en - accessoires
Dank u voor de aankoop van dit Motorola merkproduct vervaardigd onder licentie door
Suncorp Technologies Limited, 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong.
(“SUNCORP”)
Wat dekt de garantie?
SUNCORP garandeert onder voorbehoud van onderstaande uitzonderingen dat dit
Motorola merkproduct (“Product”), of gecertificeerde accessoire (“Accessoire”) dat voor
dit product verkocht wordt, geen defecten heeft wat betreft materiaal of vakmanschap
bij normaal consumentengebruik gedurende de periode hieronder aangegeven. Deze
Beperkte Garantie is uw specifieke garantie en is niet overdraagbaar.
Wie is gedekt?
Deze garantie dekt alleen de eerste aankoper van het product en is niet overdraagbaar.
Wat zal SUNCORP doen?
SUNCORP of haar geautoriseerde distributeur zal, naar eigen inzicht en binnen een
commercieel redelijke periode, Producten of Accessories die niet voldoen aan de
garantie zonder kosten vervangen of repareren. Wij kunnen eventueel gebruik maken van
functioneel gelijkwaardige gereviseerde / gebruikte of nieuwe Producten, Accessoires of
onderdelen.
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Welke andere beperkingen zijn er?
ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT,
IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR
ENIG BEPAALD DOEL, IS BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE,
ANDERS IS DE REPARATIE OF VERVANGING WAAR DEZE UITDRUKKELIJK BEPERKTE
GARANTIE IN VOORZIET HET ENIGE RECHT VAN DE CONSUMENT EN WORDT
VERSTREKT IN PLAATS VAN ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF VERONDERSTELDE
GARANTIES. IN GEEN GEVAL ZAL MOTOROLA OF SUNCORP AANSPRAKELIJK ZIJN,
HETZIJ CONTRACTUEEL HETZIJ DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF
NALATIGHEID) VOOR SCHADE DIE HOGER IS DAN DE AANSCHAFPRIJS VAN HET
PRODUCT OF DE ACCESSOIRE, OF VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE,
BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE SOORT OF VERLIES VAN
INKOMSTEN OF WINSTEN, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN INFORMATIE OF
ANDER FINANCIEEL VERLIES VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET
HET VERMOGEN OF ONVERMOGEN DEZE PRODUCTEN OF ACCESSOIRES TEN
VOLLE TE GEBRUIKEN IN ZOVERRE DEZE SCHADES WETTELIJK AFGEWEZEN
KUNNEN WORDEN.
Sommige rechtsgebieden staan beperking of uitsluiting van incidentele of gevolgschade
niet toe, of hebben beperkingen op de duur van een impliciete garantie, dus de
bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Deze
garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die in
verschillende rechtshebbende verschillend kunnen zijn.
Gedekte producten

Duur van de dekking

Consumentenproducten

Twee (2) jaar vanaf de datum dat het
originele product werd gekocht door de
eerste consument die het product kocht.

Consumentenaccessoires (batterij,
voeding, en snoeren)

Negentig (90) dagen vanaf de datum dat
het originele accessoire werd gekocht
door de eerste consument die het product
kocht.

Consumentenproducten en Accessoires
die gerepareerd of vervangen worden

De resttijd van de originele garantie of
voor negentig (90) dagen vanaf de datum
geretourneerd door de consument, of
welke op dat moment de langste is.

Uitsluitingen
Normale slijtage. Periodiek onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen door
normale slijtage zijn uitgezonderd van de dekking.
Batterijen. Alleen batterijen waarvan de capaciteit onder 80% valt en batterijen die lekken
zijn gedekt door deze beperkte gerantie.
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Misbruik & Verkeerd gebruik. Defecten of schade die het gevolg zijn van: (a) onjuist
gebruik, opslag, misbruik of verkeerd gebruik, ongelukken of nalatigheid, zoals
fysieke schade (scheuren, krassen, enz.) op het oppervlak van het product als gevolg
van misbruik: (b) contact met vloeistof, water, regen, extreme vochtigheid of zware
transpiratie, zand, vuil en dergelijke, extreme hitte, of voedsel; (c) gebruik van de
Producten of Accessoires voor commerciële doeleinden of het Product of Accessoires
onderwerpen aan abnormaal gebruik of omstandigheden: of (d) andere handelingen
buiten de schuld van Motorola of SUNCORP zijn uitgesloten van de dekking.
Gebruik van Producten en Accesoires die niet van het merk Motorola zijn. Defecten of
schade die resulteert van het gebruik van Producten of Accesoires die niet van het merk
Motorola zijn of niet door Motorola zijn gecertificeerd, of andere randapparatuur vallen
niet onder de dekking.
Onbevoegde service of wijzigingen. Defecten of schade die resulteert van service,
testen, wijzigingen, installatie, onderhoud, modificatie op enige wijze door iemand die
niet deel uitmaakt van Motorola, SUNCORP of zijn erkende service centers, vallen niet
onder de dekking.
Gewijzigde producten. Producten of accessoires met (een) serienummers of datum
tags die zijn verwijderd, gewijzigd of gewist, (b) gebroken zegels of aanwijzingen van
demontage; (c) niet-corresponderende board serienummers; of (d) foutieve onderdelen
of andere onderdelen die niet van Motorola zijn, vallen niet onder de dekking.
Communicatiediensten. Defecten, schade, of storingen in Producten of Accessoires
veroorzaakt door communicatieservices of signalen waar u op geabonneerd bent of die
met de Producten of Accessoires gebruikt worden vallen niet onder de dekking.
Verkrijgen van Garantieservice of andere informatie
Voor service of informatie belt u naar het onderstaande nummer:
0800-8877700 (NL) / 0800-23375 (B)
U zult aanwijzingen ontvangen voor het op eigen kosten versturen van de Producten of
Accessoires naar SUNCORP of naar door SUNCORP erkende service bureaus. Het is de
verantwoordelijkheid van de koper om contact op te nemen met het plaatselijke erkende
servicecentrum /distributeur en om het product op risico van de koper naar het erkende
servicecentrum te brengen.
Geautoriseerd servicecentrum
Om service te verkrijgen dient u de volgende gegevens te overleggen: (a) het Product
of Accessoire; (b) origineel bewijs van aankoop (nota) met de datum, plaats en verkoper
van het Product; (c) indien een garantiebewijs was bijgesloten in de verpakking, een
ingevulde garantiekaart met serienummer van het Product; (d) een geschreven uitleg van
het probleem met het product en - het belangrijkste - (e) uw adres en telefoonnummer.

Technische information
Hoeveel telefoons kan ik gebruiken?
Alle telefoonapparatuur heeft een aansluitfactor, welke gebruikt wordt om te berekenen
hoeveel toestellen op een enkele telefoonlijn kunnen worden aangesloten. Uw C6E heeft
een aansluitfactor van 25. Een totaal van 125 is toegestaan. Als het totaal van 125 wordt
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overschreden, is het mogelijk dat de telefoon niet overgaat. Wanneer verschillende
soorten telefoons gebruikt worden is het niet gegarandeerd dat de telefoon overgaat, ook
als de aansluitfactor minder is dan 125.
Eventuele extra handsets en opladers die u aanmeldt hebben een aansluitfactor van 0.

Aansluiting op een telefooncentrale
Dit product is bedoeld voor gebruik binnen de Benelux voor aansluiting op het openbare
telefoonnetwerk.

Flashtijd
Mogelijk dient u de Flash functie te gebruiken als u aangesloten bent via een huis- of
kantoorcentrale. Neem contact op met uw leverancier voor nadere bijzonderheden.
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Declaration of Conformity (DoC)
Suncorp declares that the following products:
Brandname:

Motorola

Type:

T211, T212, T213 and T214

Descriptions:

DECT phone with telephone answering machine (T21x) and their
multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following
directives of the Council of the European Communities:
-

R&TTE Directive (1999/5/EC)
Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:
Safety:
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EMC:
EN301489-1 v1.9.2 and EN301489-6 v1.3.1
RF Spectrum : EN301406 v2.1.1
Ecodesign :
EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,

Signature:
Printed name & Position:
Date:
Place:

______________________
CW Cheung – Chief Technical Officer
August 16, 2014
2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong

Vervaardigd, gedistribueerd of verkocht
door Suncorp Technologies Ltd, de officiële
licentiehouder voor dit product. MOTOROLA
en het gestileerde M-logo zijn handelsmerken
of geregistreerde handelsmerken van Motorola
Trademark Holdings, LLC. en worden onder
licentie gebruikt. Alle andere handelsmerken zijn
het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
© 2014 Motorola Mobility LLC. Alle rechten
voorbehouden.
Version 7 (NL.2)

