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Welkom...
op uw nieuwe Motorola IT.6T draadloze digitale telefoon met 
antwoordapparaat!

• Digitaal antwoordapparaat met maximaal 60 minuten opnametijd voor berichten.

• Met de Bluetooth-functie kunt u maximaal 2 mobiele telefoons en 1 headset draadloos 
verbinden met de IT.6T en genieten van unieke services en functies.1

• U kunt oproepen doen en ontvangen via de vaste lijn of het mobiele netwerk met 
behulp van de IT.6T handset.1

• U kunt uw mobiele telefoon gemakkelijk opladen via een USB-aansluiting op de IT.6T 
basis, terwijl u tegelijkertijd mobiele oproepen aanneemt via de IT.6T handset (USB-
kabel niet inbegrepen).

• Terwijl u in gesprek bent via de vaste lijn of het mobiele netwerk, kunt u via de IT.6T 
handset een tweede oproep beantwoorden op de andere lijn (mobiele netwerk / 
vaste lijn) en een 3-wegs gesprek voeren met 3 partijen.

• Optimaliseer het bereik rondom uw huis door de DECT-basis en het mobiele toestel 
te plaatsen op de plek met het sterkste mobiele signaal.2

• U kunt met elke handset maximaal 1000 namen en nummers in het telefoonboek 
opslaan. 

• Kopieer tot 500 contacten naar de IT.6T basis vanaf elke verbonden mobiele telefoon; 
elk contact kan maximaal 3 nummers hebben en is bereikbaar vanaf elke handset.1

• Synchroniseer de nummerherkenning met uw mobiele telefoon, zodat u op de IT.6T 
handset kunt zien wie een oproep doet op uw mobiele toestel.

• Registreer maximaal 8 mobiele telefoons op de DECT basis, met 2 telefoons tegelijk 
actief.1

• Luidsprekertelefoon voor handsfree gesprek.

• ECO en intelligente oplaadfuncties zorgen ervoor dat uw IT.6T draadloze digitale 
telefoon niet alleen milieuvriendelijker is, maar ook energiebesparend.

• ECO PLUS schakelt het zendvermogen uit als de telefoon in standby staat.

Hulp nodig?
Als u problemen hebt met instellingen of gebruik van uw IT.6T, neemt u dan contact 
op met de Klantenservice op nummer 0800-8877700 (NL) / 0800-23375 (B). 
U kunt mogelijk ook antwoorden op uw vragen vinden in het hoofdstuk 'Hulp' 
achteraan in deze gids.
1Compatibele mobiele Bluetooth telefoon vereist.
2Mobiele telefoon moet binnen 10 m van de IT.6T basis worden geplaatst.



Deze gebruiksaanwijzing bevat alle informatie die u nodig hebt om het 
maximale uit uw telefoon te halen.

Om uw telefoon in te stellen volgt u de eenvoudige instructies in 
‘Beginnen’, op de volgende pagina's. 
BELANGRIJK

Gebruik uitsluitend het meegeleverde telefoonsnoer.

Deze apparatuur is niet geschikt voor het bellen naar hulpdiensten tijdens 
stroomstoringen. Er moeten andere communicatiemogelijkheden beschikbaar zijn 
om tijdens noodgevallen te bellen.

Is alles aanwezig?

• Draadloze handset

• Draadloze basis

• Voedingsadapter voor basisstation

• Telefoonsnoer

Als u een IT.6T multiple pack-uitvoering hebt gekocht, moeten ook de volgende 
items aanwezig zijn:

• Draadloze handset & lader

• Voedingsadapter voor lader

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 genomen;

• Voldoet aan / of overtreft de EMEA milieuregelgeving.

• Eco-vriendelijke verpakking gefabriceerd uit minimaal 20% gerecycled materiaal.

• De behuizing van de telefoon is gefabriceerd uit minimaal 10% gerecyclede kunststof.

• Energiezuinige prestaties (voldoen aan of overtreffen de prestatievereisten van de 
EU-normen).

• De ECO PLUS functie schakelt de stroom uit wanneer de telefoon in standby modus 
is; zie pagina 51.
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1. Beginnen
BELANGRIJK
Plaats de IT.6T niet in een badkamer of andere vochtige ruimte.

Plaatsing
Plaats het IT.6T basisstation binnen 2 meter van een stopcontact en telefoonaansluiting 
zodat deze bereikbaar zijn voor de snoeren. Gebruik een stopcontact dichtbij het toestel 
zodat dit binnen handbereik is.

Plaats het toestel minimaal 1 meter van andere elektrische apparaten om storingen te 
voorkomen. De IT.6T gebruikt radiosignalen tussen de handset en het basisstation. De 
sterkte van het signaal is afhankelijk van de plaatsing van het basisstation. Hoe hoger het 
basisstation staat, hoe beter het signaal.

BEREIK VAN HANDSET
Het toestel heeft buitenshuis een bereik tot 300 meter als er geen obstakels zijn tussen het 
basisstation en de handset. Obstakels tussen het basisstation en de handset verminderen 
het bereik aanzienlijk. Als het basisstation binnenshuis staat en de handset binnen of 
buiten is, is het bereik ongeveer 50 meter. Dikke betonnen of stenen muren kunnen het 
bereik sterk verminderen.

BLUETOOTH DRAADLOOS BEREIK
Nadat uw IT.6T en mobiele toestel verbonden zijn (zie pagina 20), kunt u het mobiele 
bereik optimaliseren door de IT.6T basis en het mobiele toestel te plaatsen op de plek met 
het sterkste mobiele signaal. Het mobiele toestel moet zich binnen 10 m van de IT.6T basis 
bevinden. Als u buiten bereik raakt tijdens een gesprek via de IT.6T, terwijl de handset het 
mobiele netwerk gebruikt, hoort u een dubbel piepgeluid. Als u niet terug binnen bereik 
komt, wordt de oproep afgebroken.

SIGNAALSTERKTE
Het icoon  op uw handset geeft aan dat u binnen bereik van de basis en de 
signaalsterkte bent; hoe meer balkjes hoe beter het signaal. Als u tijdens een gesprek 
buiten bereik raakt, hoort u een pieptoon.

De verbinding wordt verbroken als de handset buiten bereik van het basisstation komt. 
Ga dichter bij het basisstation staan. De handset zal de verbinding met het basisstation 
automatisch herstellen.

Instellen
BELANGRIJK
Het basisstation moet altijd op het stopcontact aangesloten blijven. Sluit het telefoonsnoer 
niet aan op de telefoonaansluiting totdat de telefoon volledig geladen is. Gebruik 
uitsluitend de bijgeleverde voedingsadapter en telefoonsnoer.
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Het basisstation aansluiten

1. Sluit het telefoonsnoer aan op de met  gemarkeerde ingang aan de onderkant van 
het basisstation.

2. Sluit de voedingsadapter aan op de met  gemarkeerde ingang aan de onderkant 
van het toestel en op een stopcontact. Zet het toestel aan.

BELANGRIJK
Wanneer u de IT.6T aanzet, lichten alle iconen op de basis op terwijl het toestel wordt 
ingeschakeld. Dit duurt enkele seconden.  
Daarna is het antwoordapparaat klaar voor gebruik.

Als het antwoordapparaat aan staat, zijn de iconen   en  verlicht. 
Als het antwoordapparaat uit staat, zijn ook alle iconen uit behalve  .

De handset opladen
1. Als u de batterijen de eerste keer oplaadt, plaatst u de handset op het basisstation 

zodat dit minimaal 24 uur onafgebroken kan laden.

2. Als de handset volledig geladen is, staat het icoon  niet-knipperend op de display. 
Sluit het andere uiteinde van het telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting (zorg 
ervoor dat een uiteinde al op het basisstation is aangesloten).

OPMERKING
De batterij in de handset is niet bereikbaar. Probeer deze batterij niet te verwijderen; u 
kunt het toestel beschadigen. Als u de batterij moet vervangen, neemt u contact op met 
de hulplijn van de klantenservice die staat vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
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De handset en lader aansluiten  
(alleen multipack uitvoering)
Als u een multipack hebt gekocht, moet hetzelfde proces voor alle handsets en laders 
uitgevoerd worden.

1. Sluit de voedingsadapter aan op de met gemarkeerde ingang aan de onderkant 
van de lader en op een stopcontact.

2. Als u de batterijen de eerste keer oplaadt, plaatst u de handset op de lader zodat deze 
minimaal 24 uur onafgebroken kan laden.

3. Als de handset volledig geladen is, staat het icoon  niet-knipperend op de display. 
Op de display ziet u de datum en tijd; dit geeft aan dat het toestel is geregistreerd op 
het basisstation.

OPLAADWAARSCHUWING
Als het icoon  op de display knippert en u hoort tijdens een gesprek elke 30 seconden 
een pieptoon, dan moet de handset worden opgeladen voordat u deze opnieuw gebruikt. 
Tijdens het laden knippert  op de display.

INTELLIGENT OPLADEN
De IT.6T ondersteunt Intelligent Charging: wanneer de handset volledig is opgeladen, 
kan de basis dit automatisch detecteren en stoppen met het afnemen van stroom om de 
handset op te laden. Dit voorkomt onnodig energieverbruik.



11Beginnen

De achterkant verwijderen
Wanneer u een IT.6T met extra kleur achterkanten heeft aangeschaft of de achterkanten 
afzonderlijk heeft gekocht, dient u de originele achterkant te verwijderen en te vervangen 
door de nieuwe achterkant.

1. Om de achterkant te verwijderen drukt u deze licht in en schuift u deze naar omlaag.

2. Ter vervanging van de achterkant plaatst u de haakjes van de nieuwe achterkant op 
de openingen aan de achterkant van de handset en schuift u de nieuwe achterkant 
omhoog totdat deze op de juiste plaats is aangebracht.

VERMOGEN VAN BATTERIJEN
In ideale omstandigheden leveren de batterijen ongeveer 7 uur gesprekstijd of maximaal 
100 uur in standby.1

Denk erom dat nieuwe batterijen hun maximale vermogen pas bereiken nadat ze enkele 
dagen in gebruik zijn.

Neem de handset regelmatig enkele uren van het basisstation om de batterijen in 
optimale conditie te houden.

De batterijen minstens een keer per week ontladen verlengt de levensduur van de 
batterijen.

De laadcapaciteit van oplaadbare batterijen vermindert na verloop van tijd waardoor 
de spreek-/standby-tijd van de handset vermindert. Uiteindelijk moet de batterij worden 
vervangen. Neem contact op met de hulplijn van de klantenservice, die staat vermeld in 
deze gebruiksaanwijzing.

Druk de

Verwijderen Vervangen

1

2

Plaats de 
haakjes van de 
achterkant op 
de openingen 
van de handset

1

Schuif

2

Schuif 
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Nadat de handset de eerste keer is geladen, is de laadtijd ongeveer 6–8 uur per dag. De 
handset kan tijdens het opladen warm worden. Dit is een normaal verschijnsel.
1Alle spreek- en standby-tijden zijn bij benadering en hangen af van de gebruikte functies 
en gebruikspatronen.

De IT.6T instellen
Welkomscherm
1. Het Welkomscherm verschijnt kort, gevolgd door een lijst met landen.

2. Blader naar uw land (telecomaanbieder) en druk op OK. De handset en het 
basisstation resetten en laden de juiste instellingen. Een standby scherm verschijnt en 
uw telefoon is klaar voor gebruik.

OPMERKING
U kunt bellen en gebeld worden zonder dat het land en de telecomaanbieder is ingesteld, 
maar het welkomscherm blijft verschijnen totdat u de telefoon hebt aangepast aan de 
telefooninstellingen van uw land.

Datum en tijd

Als u geabonneerd bent op nummerweergave, worden de datum en tijd automatisch op 
alle handsets ingesteld als u de eerste keer gebeld wordt.

Als u geen gebruik maakt van nummerweergave, kunt u de datum en tijd handmatig 
instellen.

1. Druk op Menu, blader naar Datum & tijd en druk op OK.

2. Voer datum in is gemarkeerd. Druk op OK.

3. Voer de datum in volgens het formaat DD-MM-JJJJ, bijv. 04-08-2015 voor 4 augustus 
2015 en druk op OK. 

4. Blader naar beneden naar Tijd instell. en druk op OK.

5. Voer de tijd in (uu:mm) en druk op OK. 
Als het huidige tijdformaat is ingesteld op 12-uurs, drukt u op * om am of pm te 
selecteren. 

6. Druk op e om terug te gaan naar standby.

OPMERKING 
De datum en tijd worden bewaard tijdens een stroomstoring of wanneer de batterijen 
leeg zijn. U kunt ook het tijd- en datumformaat instellen; zie pagina 61.

Uw IT.6T is nu klaar voor gebruik.
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2. Uw telefoon leren kennen
Overzicht van uw telefoon

A Oorgedeelte 
B Display 

Zie pagina 15 voor een overzicht van de display-iconen.

C Telefoonboek / Naar boven / Volume omhoog 
Indrukken in de standby-modus om het telefoonboekmenu te openen. 
Naar boven bladeren door lijsten en menu's. 
Volume van oorgedeelte en handsfree verhogen. 
Als de telefoon overgaat: indrukken om het belvolume van de handset te verhogen.

D Menu / OK / Linker wisseltoets 
In standby-modus: indrukken om het menu te openen. 
Indrukken om menuopties te selecteren en een optie op de display te bevestigen.

E Naar links bladeren 
Naar links door het menu bladeren. 
De cursor naar links verplaatsen tijdens invoeren/bewerken.

F Gesprek / Flashtijd 
Oproep doen of beantwoorden. 
Voor gebruik met flashtijd (R) functies.

Uw telefoon leren kennen

A

B

C
D
E
F

G

H

I
J
K

M

L

N

O
P
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G * / Intercom 
Druk op *. 
Ingedrukt houden om een intern gesprek te voeren.

H Handsfree  
Handsfree tijdens een gesprek in- en uitschakelen.

BELANGRIJK
Het inschakelen van de handsfree modus kan het volume in het oorgedeelte sterk 
verhogen. Houd de handset niet te dicht bij uw oor.

I Herhalen / Wissen / Rechter wisseltoets 
Indrukken in standby om de nummerherhalingslijst te openen. 
Indrukken om tekst of cijfers te wissen. 
Ingedrukt houden om alle tekst te wissen. 
De functie direct erboven op de display van de handset selecteren.

J Naar rechts bladeren 
Naar rechts door het menu bladeren. 
De cursor naar rechts verplaatsen tijdens invoeren/bewerken.

K Einde gesprek / Afsluiten / Handset in-/ uitschakelen 
De oproep beëindigen. 
Menu / functie sluiten 
Ingedrukt houden om de handset in of uit te schakelen.

L Bellerslijst / Naar beneden / Volume omlaag 
Indrukken in standby modus voor de Bellerslijst en het menu Antwoordapparaat. 
Naar beneden bladeren door lijsten en menu's. 
Volume van oorgedeelte en handsfree verlagen. 
Als de telefoon overgaat: indrukken om het volume van de handset te verlagen.

M # / Pauze / Hoofd-/kleine letters 
Ingedrukt houden voor een pauze (P) bij voorkiesnummers of opslaan van nummers. 
Indrukken om te schakelen tussen hoofd- en kleine letters bij invoeren/bewerken van 
tekst.

N Spatie / Toetsblokkering 
Indrukken om een spatie in te voegen bij invoeren/bewerken van tekst/cijfers. 
Ingedrukt houden om het toetsenblok te blokkeren/ontgrendelen.

O Dempen 
Tijdens een gesprek: indrukken om het geluid uit/aan te zetten.

P Microfoon



15Uw telefoon leren kennen

Handset LCD display

 Niet-knipperend als de handset is aangemeld en binnen bereik is van het
 basisstation. Knippert als de handset buiten bereik is of naar een basis zoekt.

 Verlicht in de ECO-modus.

 Verlicht bij ECO PLUS.

 Bluetooth-functie geactiveerd.

 Bluetooth-headset gekoppeld.

 Verlicht bij gemiste oproepen in de Bellerslijst.1

 Belvolume handset Uit.

 Verlicht in handsfree modus.

 Verlicht als Niet storen is geactiveerd.

 Verlicht als het antwoordapparaat is ingeschakeld.

 Verlicht als u nieuwe voicemails hebt.

Het alarm (wekker) is ingesteld.

OPMERKING
Welke iconen worden weergegeven bovenaan de display, hangt af van de geactiveerde 
functies.

Het niveau van de batterij wordt bij benadering als volgt aangegeven: 
 Batterij is vol

 Batterij is halfvol

 Batterij is zwak

 Knippert als de batterij bijna leeg is
1Om deze functie te kunnen gebruiken moet u geabonneerd zijn op Nummerherkenning. 
Mogelijk moet voor deze service betaald worden.
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Overzicht van het basisstation

1

2

A
B
C

D

E

F
G
H

I

K

J

A Wissen 
Indrukken om opgenomen berichten te wissen tijdens het afspelen.

B Antwoordapparaat aan / uit 
Het antwoordapparaat in- of uitschakelen.

C Bluetooth 1 LED
D Bluetooth 2 LED
E Ga naar vorige 

Indrukken om achteruit door de berichten op het antwoordapparaat te bladeren.

F Volume omhoog 
Volume bij afspelen verhogen.

G Volume omlaag 
Volume bij afspelen verlagen.

H Afspelen / Stoppen 
Opgenomen berichten afspelen of stoppen.

I Ga naar volgende 
Indrukken om vooruit door de berichten op het antwoordapparaat te bladeren.

J Pagina / Zoeken 
In standby indrukken om de handset(s) te bellen. 
Ingedrukt houden voor registratiemodus, om handsets aan of af te melden.
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K USB-connector 
Om uw mobiele telefoon op te laden (USB-kabel niet inbegrepen).

Verlichting van toetsen op het antwoordapparaat
Antwoordapparaat aan/uit: altijd verlicht.

Afspelen: verlicht indien het antwoordapparaat aan staat; knippert wanneer er nieuwe 
berichten zijn.

Overige toetsen van antwoordapparaat: verlicht wanneer het antwoordapparaat wordt 
gebruikt. 

Bluetooth LED: verlicht wanneer bijbehorend mobiele toestel verbonden is.

Navigeren door het menu
De IT.6T heeft een gebruiksvriendelijk menusysteem op de handset.

Elk menu heeft een lijst met opties; zie het schema op de volgende pagina.

Als de handset is ingeschakeld en in standby staat:

1. Druk op de linker wisseltoets Menu. Het hoofdmenu wordt geopend.

2. Gebruik vervolgens de knop  om omhoog / omlaag / links / rechts door het 
menu te bladeren.

3. Wisseltoets-opties OK en Terug worden getoond. 
Druk op de linker wisseltoets OK om een submenu te openen of een optie te 
bevestigen. 
Druk op de rechter wisseltoets Terug om terug te gaan naar het vorige menuniveau, 
een teken te corrigeren of een actie te annuleren.

Verplaatsen door het menu
In deze gids gebruiken we de term 'bladeren' om aan te geven dat u omhoog / omlaag / 
links / rechts moet gaan in het productmenu.

Als u rechtstreeks moet drukken op de opties omhoog / omlaag / links / rechts, gebruiken 
we de woorden OMHOOG / OMLAAG / LINKS of RECHTS. (Zie hieronder)

OPMERKING
Indien er gedurende 30 seconden geen toets wordt ingedrukt of indien de handset op de 
basis / lader is geplaatst, keert de handset terug naar standby.

Indrukken: ga omhoog 

Indrukken: ga omlaag 

Indrukken: ga naar 
rechts

Indrukken: ga naar 
links
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Menustructuur
Telefoonboek
Drukken op Opties:

Toevoegen
Details tonen1

Nummer wijzigen1

Zoeken
Alles wissen1

Sorteren op

Indien er een item is 
opgeslagen -  item 
markeren en drukken op 
Opties:

Toevoegen
Details tonen
Nummer wijzigen
Zoeken
Beltoon
Snel bellen
Verjaardag
Feestdag
Blok. Inkomend
Wissen
Alles wissen
Niet storen
Sorteren op

Bellerslijst
Drukken op Opties:

Nummer opslaan
Details tonen
Blok. Inkomend
Wissen
Alles wissen
Weergeven 

Alle oproepen
Gemist oproep
Ontvangen opr.
Gebelde nrs

Indien er geen item is 
opgeslagen - drukken op 
Opties:

Alle oproepen
Gemist oproep
Ontvangen opr.
Gebelde nrs

Antwoordapparaat
Afspelen
Alles wissen
Antwoordmodus
Uitgaand bericht
Beantwoordvertr
Opn. Kwaliteit
Externe toegang

Niet storen
Aan/Uit
Start/stoptijd
Toestaan
Herhalen

Blok. Inkomend.
Drukken op Opties

Toevoegen
Details tonen
Wissen
Alles wissen

Uitgaande oproepen 
blokkeren
Blokkeren
Blokkeer nummer
Wijzig PIN-code

Kamermonitor
Aan
Bellen naar

Intern
Extern

Nr. wijzigen
Nr selecteren

Gevoeligheid
Laag
Middel
Hoog

Alarm
Alarm instlln

Naam invoeren

Nadat een alarm is 
ingesteld:

Aan/uit
Tijd instell. 
Herhalen

Eenmaal
Dagelijks
Wekelijks
Ma t/m Vr
Zat-Zon

Weksignaal
Naam wijzigen
Wissen

Wissen verschijnt alleen 
als er een alarm is 
opgeslagen.

Geluiden
Belvolume
Belmelodie

Vaste lijn
Mobiel 1
Mobiel 2

Profielen
Wis
Helder
Pure
Luid
Bas
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Wijzig PIN-code
Wijzig naam
Zoek headset

Inst. mobiel
Mobiel 1

PIN invoeren
Uit 
In bereik
Pincode

Mobiel 2
PIN invoeren

Uit 
In bereik
Pincode

Kalender
Drukken op Opties:

Nieuwe afspraak
Aan/uit
Voer datum in
Tijd instell.
Omschrijving
Attentiesignaal

Indien er een herinnering 
(attentie) is opgeslagen: 
item markeren en drukken 
op Opties.

Uw telefoon leren kennen

Toetstoon
Oplaadtoon
Basis geluid

Instellingen
ECO 
ECO PLUS
Naam handset
Taal
Display
Disp. Contrast
Verlichting
Gespreksinst.
Driegesprek
Landcode
Binnenl. code
Auto keuze 
Flashtijd
Kiesmethode
Autom. klok
Uitgaande lijn
Wrsch visueel
Volledig reset
Aan-/afmelden

Handset aanmeld.
Afmelden

Bluetooth
Apparaten
Zoeken

Aan/uit
Voer datum in
Tijd instell.
Omschrijving
Attentiesignaal
Wissen

Kladblok
Indien er geen  
Notitie is opgeslagen:

Nieuw

Indien er een Notitie 
is opgeslagen: notitie 
markeren en drukken 
op OK:

Nummer wijzigen
Aan/uit
Wissen  

Achtergrond
Selecteer

Datum & tijd
Voer datum in
Tijd instell.
Datumformaat
Tijdsformaat

1Deze functies zijn uitsluitend beschikbaar indien er een vast voicemail nummer in het 
telefoonboek van de handset is opgeslagen. Dit is afhankelijk van de landeninstellingen.
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3. Bluetooth
3.1  Draadloze Bluetooth technologie
De IT.6T kan met twee mobiele toestellen tegelijk worden verbonden.
De IT.6T maakt automatisch opnieuw verbinding met een opgeslagen apparaat zodra dit 
binnen bereik komt, tenzij er al 2 apparaten zijn verbonden.
Nadat uw mobiele toestel en de IT.6T zijn verbonden, kunt u:
• Oproepen doen of ontvangen op uw draadloze handset, via de vaste lijn of het 

mobiele netwerk.
• Als u een oproep ontvangt, toont de draadloze handset het nummer van degene die 

belt naar het mobiele toestel.
• Uw mobiele telefoonboek synchroniseren met de draadloze handset; zie pagina 21.
U kunt maximaal 8 mobiele telefoons opslaan via Bluetooth draadloze technologie1. Als u al 
8 toestellen hebt opgeslagen, moet u een apparaat verwijderen van de lijst met apparaten 
voordat u een ander apparaat kunt koppelen; zie “Uw apparaten beheren” hieronder.
1Bluetooth® draadloze technologie biedt een draadloze verbinding van maximaal 10 
meter tussen de Motorola IT.6T-serie en andere Bluetooth-compatibele mobiele telefoons. 
Dit apparaat ondersteunt de handsfree profielen. Om Bluetooth apparaten met elkaar te 
laten communiceren, moeten zij hetzelfde Bluetooth profiel gebruiken.

Het IT.6T basisstation heeft een USB-aansluiting (USB-kabel niet meegeleverd) om uw 
mobiele telefoon te laden terwijl u mobiele oproepen aanneemt op de IT.6T handset. Dit 
garandeert dat het mobiele toestel binnen 10 meter van de IT.6T basis wordt geplaatst.

3.2  De IT.6T koppelen aan uw mobiel
U dient de IT.6T te koppelen aan uw mobiele telefoon voordat u kunt genieten van de 
Bluetooth functies.

1. Druk op Menu, blader naar Bluetooth en druk op OK.

2. Blader naar Zoeken en druk op OK.

3. Zet de Bluetooth functie aan op uw mobiele toestel.

4. Plaats het mobiel dicht bij de IT.6T basis en zoek naar apparaten.

5. Op de display ziet u Motorola IT.6 en de PIN (standaard 0000). 

6. De IT.6T verschijnt als 'Motorola IT.6' op uw mobiel.

7. Voer indien nodig de Bluetooth PIN in op de mobiele telefoon en volg de instructies 
op de mobiel om de koppeling en verbinding met de IT.6T te maken.

8. Zodra de verbinding is gemaakt, ziet u op de display van de handset ! of :, 
afhankelijk van het verbonden apparaat. De bijbehorende LED op het basisstation 
licht op.

OPMERKING
Indien er al 2 mobiele toestellen zijn verbonden, dient u één verbinding te verbreken 
voordat u een andere kunt maken; zie “Uw apparaten beheren” hieronder.

Bluetooth
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3.3  Uw apparaten beheren
1. Druk op Menu, blader naar Bluetooth en druk op OK.

2. Apparaten is gemarkeerd; druk op OK.

3. Blader om het gewenste apparaat te selecteren en druk op Opties.

4. Vervolgens kunt u kiezen tussen Verbinding mkn / Verbndng verbr, Wissen en Alles 
wissen.

5. Druk op e om terug te gaan naar standby.

3.4  De Bluetooth PIN wijzigen
1. Druk op Menu, blader naar Bluetooth en druk op OK.

2. Blader naar Wijzig PIN-code en druk op OK.

3. Druk op Wis om het huidige bericht te wissen.

4. Voer de nieuwe PIN in via het toetsenblok en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

3.5  Bluetooth naam van telefoon instellen
1. Druk op Menu, blader naar Bluetooth en druk op OK.

2. Blader naar Wijzig naam en druk op OK.

3. Druk op Wis om de huidige naam te wissen.

4. Voer de nieuwe naam in via het toetsenblok en druk op Opslaan.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

3.6  Een Bluetooth headset koppelen
1. Druk op Menu, blader naar Bluetooth en druk op OK.

2. Blader naar Zoek headset en druk op OK.

3. Selecteer het apparaat en druk op OK.

4. De headset wordt gekoppeld en  wordt getoond.

OPMERKING
Zodra de Bluetooth hoofdtelefoon verbonden is kunt u vaste lijn gesprekken via de 
hoofdtelefoon ontvangen mits deze zich binnen 10 meter afstand van het basisstation van 
de IT.6T bevindt. U kunt niet bellen of gesprekken van uw mobiele telefoon ontvangen via 
de hoofdtelefoon.

3.7  Het telefoonboek synchroniseren of updaten vanaf een mobiel
1. Druk op OMHOOG of op Menu totdat Telefoonboek is gemarkeerd; druk op OK.

2. Blader naar de gewenste telefoonboeklijst, [ of ].

Bluetooth
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3. Als het telefoonboek leeg is, drukt u op Update om het downloaden van het mobiele 
telefoonboek te starten.

4. Als het telefoonboek al is gedownload, drukt u op Opties. Blader naar Update en druk 
op OK.

5. Het telefoonboek wordt bijgewerkt.

OPMERKING
U kunt maximaal 500 contacten downloaden van elk van de 2 verbonden mobiele 
telefoons.

3.8  Privacy-instellingen van het mobiele telefoonboek beheren
Nadat uw mobiele telefoonboek is gesynchroniseerd met de IT.6T, kunt u diverse privacy-
instellingen maken voor het mobiele telefoonboek.

1. Druk op Menu, blader naar Inst. mobiel en druk op OK.

2. Blader naar het gewenste mobiele toestel en druk op OK.

3. Voer de Pincode in en druk op OK.

4. U kunt een van de onderstaande opties selecteren.
• Uit: Geen PIN vereist voor toegang tot het telefoonboek en dit is altijd beschikbaar.

• Binnen bereik: Geen PIN vereist voor toegang tot het telefoonboek en dit is alleen 
beschikbaar wanneer het mobiele toestel is verbonden en binnen bereik is van de 
IT.6T basis.

• PIN: Volg de instructies om uw PIN in te stellen en te activeren. Nadat de PIN is 
geactiveerd, is het telefoonboek altijd beschikbaar en hebt u een PIN nodig om 
toegang te krijgen.

3.9  De bellerslijst van uw mobiel beheren
U kunt de bellerslijst van uw mobiel downloaden naar de IT.6T handset.

1. Druk op Menu, blader naar Bellerslijst en druk op OK.

2. Blader naar de gewenste bellerslijst, [ of ].

3. Als de lijst leeg is, drukt u op Update om de bellerslijst van de mobiel te downloaden.

4. Als de bellerslijst van de mobiel al is gedownload, drukt u op Opties. Blader naar 
Update en druk op OK.

5. De bellerslijst wordt bijgewerkt.
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4. De telefoon gebruiken 
OPMERKING
Uw handset houdt automatisch de duur van alle externe oproepen bij en u ziet een 
oproeptimer op het scherm. Aan het einde van de oproep wordt de totale duur van het 
gesprek 3 seconden lang getoond.

4.1  De handset aan/uitzetten
Houd e ingedrukt om de handset aan of uit te zetten.

4.2  Oproepen
Nadat u de IT.6T hebt gekoppeld aan uw mobiel, kunt u met de IT.6T handset oproepen 
doen via de vaste lijn of het mobiele netwerk. Om de IT.6T te koppelen aan uw  mobiel: zie 
pagina 20.

4.2.1  Een oproep doen
1. Druk op r. Vaste lijn is gemarkeerd.

2. Blader naar de gewenste lijn en druk op OK.

3. Wanneer u de kiestoon hoort, kunt u het gewenste nummer bellen.

OPMERKING
Als u Mobiel 1 of Mobiel 2 kiest en er geen mobiel is gekoppeld, keert de handset terug 
naar standby.

4.2.2  Oproep voorbereiden
1. Voer het telefoonnummer in. Druk als u een fout maakt op Wis om het laatste nummer 

te wissen.

2. Blader naar P, / of \.

3. Druk op r om het nummer te bellen.

OPMERKING
Om een pauze (P) in te voeren bij voorkiesnummers: zie pagina 29.

4.2.3  Oproep doen via Snel bellen
1. Houd het desbetreffende toetsenbloknummer ingedrukt om het opgeslagen nummer 

meteen te bellen. 

OPMERKING
Om een snelkiesnummer toe te wijzen: zie pagina 32

4.2.4  Oproep beëindigen
Druk op e of plaats de handset terug op de basis of lader.

4.2.5  Oproep ontvangen van de vaste lijn
Als u een externe oproep ontvangt, hoort u het belsignaal en ziet u een avatar op de 
display.
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1. Druk op r om een gesprek te beantwoorden.

4.2.6  Een mobiele oproep ontvangen op de draadloze handset
1. Als u een oproep ontvangt via uw mobiele telefoon, rinkelt ook de draadloze handset.

2. Op de display van de draadloze handset ziet u de avatar en het nummer of de naam 
van de beller, indien het telefoonboek is gekopieerd.

3. Druk op r om een gesprek te beantwoorden.

4.2.7  Oproep doen via tweede externe lijn
U kunt een externe beller in de wacht zetten en een tweede externe oproep doen. 
Vervolgens kunt u schakelen tussen beide partijen of een driegesprek voeren.

1. Druk tijdens uw oproep op r. De eerste oproep wordt in de wacht gezet.

2. Voer het tweede nummer in.

3. Het nummer wordt gebeld.

Opmerking
Deze service is netwerk-afhankelijk.

4.2.8  Oproep ontvangen via tweede externe lijn 
Als u een terugkerend piepgeluid hoort dat een inkomende oproep aanduidt, kunt u de 
oproep op twee manieren ontvangen:

1. Druk op t en vervolgens op 2 om de oproep te beantwoorden. 
Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met het tweede 
gesprek.

2. Druk op t en vervolgens op 1 om het huidige gesprek te beëindigen en het tweede 
gesprek te beantwoorden.

Opmerking
Deze service is netwerk-afhankelijk.

4.2.9  Een tweede externe oproep doen via vaste lijn / mobiele netwerk
Als u een gesprek voert via de vaste lijn of het mobiele netwerk, kunt u ook een tweede 
oproep doen via de andere lijn (mobiele netwerk / vaste lijn).

1. Druk tijdens de externe oproep op Opties.

2. Blader naar de andere lijn die u voor de oproep wilt gebruiken en druk op OK. 
De eerste oproep wordt in de wacht gezet.

3. Voer het tweede nummer in.

4. Het nummer wordt gebeld. Als de tweede oproep wordt beantwoord:
• DRIEGESPREK – druk op Opties, blader naar 3-gesprek en druk op OK.

• SCHAKELEN – druk op Opties, blader naar Over op vast of Over op mobiel om te 
schakelen tussen de twee oproepen.
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4.2.10 Tweede externe oproep beantwoorden via vaste lijn / mobiele netwerk
Als u een gesprek voert via de vaste lijn / het mobiele netwerk, kunt u een tweede oproep 
beantwoorden via de andere lijn (mobiele netwerk / vaste lijn).

1. Wanneer er tijdens een externe oproep een andere oproep binnenkomt, hoort u een 
dubbele piep in het oorgedeelte van de IT.6T. Druk op Opties.

2. Blader naar de andere lijn die u wilt beantwoorden en druk op OK. 
De eerste oproep wordt in de wacht gezet.

3. Om heen en weer te schakelen of om de oproep van de vaste lijn en/of het mobiele 
netwerk te beëindigen, kiest u uit de Opties.

4.3  Volume van oorgedeelte regelen
Blader tijdens een oproep naar het gewenste volume. U kunt kiezen uit 5 niveaus.

4.4  Dempen
U kunt de handset dempen, zodat u kunt praten met iemand die naast u staat zonder dat 
de beller u hoort.

1. Druk tijdens een gesprek op m. Op de display staat Geluid uit en uw beller kan u niet 
horen.

2. Druk nogmaals op m om de oproep voort te zetten.

4.5  Intercom
4.5.1  Interne oproep doen
Als u meerdere handsets op het basisstation hebt aangemeld, kunt u interne gesprekken 
voeren tussen twee handsets.

Handset X op de display duidt op een interne oproep.

1. Houd * ingedrukt. Als er slechts 2 handsets zijn aangemeld, klinkt het belsignaal van 
de andere handset.

2. Als er meer dan 2 handsets zijn aangemeld, worden de beschikbare handsets getoond 
op de display.

3. Blader naar de gewenste handset en druk op OK.

4.5.2  Interne oproep ontvangen
Als u een interne oproep ontvangt, ziet u op de display Beller Handset X.

1. Druk op r of Accept om het gesprek aan te nemen.

4.5.3  Oproep doorschakelen
U kunt een extern gesprek doorschakelen naar een andere handset die bij het basisstation 
is aangemeld.

Tijdens een extern gesprek:

1. Houd * ingedrukt. Als er slechts 2 handsets zijn aangemeld, klinkt het belsignaal van 
de andere handset.
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2. Als er meer dan 2 handsets zijn aangemeld, worden de beschikbare handsets getoond 
op de display.

3. Blader naar de gewenste handset en druk op OK.

4. Als de andere handset opneemt, drukt u op e om het gesprek door te schakelen.

OPMERKING
Als de andere handset niet wordt opgenomen en u met de externe beller wilt praten, drukt 
u op Wis. 

4.5.4  Driegesprek (conference call)
U kunt een driewegs gesprek voeren met 2 interne en 1 externe partner.

Tijdens een gesprek met een externe beller:

1. Houd * ingedrukt. Als er slechts 2 handsets zijn aangemeld, klinkt het belsignaal van 
de andere handset.

2. Als er meer dan 2 handsets zijn aangemeld, worden de beschikbare handsets getoond 
op de display.

3. Blader naar de gewenste handset en druk op OK.

4. Als de andere handset wordt opgenomen, drukt u op Conf. op de handset om het 
driegesprek te starten.

5. Als de andere handset niet wordt opgenomen, drukt u op Annuleren om de externe 
oproep terug te nemen.

6. Druk op e om het gesprek te beëindigen.

4.6  Handsfree luidspreker
Met handsfree kunt u een gesprek voeren zonder de handset vast te houden. Zo kunnen 
ook andere personen in de omgeving meeluisteren met het gesprek.

4.6.1  Handsfree oproep doen
1. Kies het nummer en druk op h. Op de display verschijnt het icoon  en u hoort 

het gesprek via de luidspreker van de handset.

2. Druk op h om de oproep te schakelen tussen het oorgedeelte en handsfree.

3. Druk op e om het gesprek te beëindigen.

OPMERKING
Blader tijdens een handsfree oproep naar het gewenste volume. U kunt kiezen uit 5 
niveaus.

4.6.2  Een oproep handsfree beantwoorden
Druk op h om de oproep te beantwoorden.
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4.6.3  Handsfree inschakelen tijdens een gesprek
Druk tijdens een gesprek op h om de oproep over te zetten naar handsfree.
Om handsfree uit te schakelen en de oproep in het oorgedeelte te horen, drukt u 
nogmaals op h.
4.6.4  Het handsfree volume regelen
Blader tijdens een handsfree gesprek naar het gewenste volume. U kunt kiezen uit 5 
niveaus.

4.7  Nummer herhalen
De laatste 50 gebelde nummers worden bewaard in de nummerherhalingslijst.

4.7.1  Een item bekijken of bellen
1. Druk op Herh. om de nummerherhalingslijst te openen.

2. Het laatst gebelde nummer is gemarkeerd.

3. Blader naar het gewenste item.

4. Druk op r om dit item te bellen, of druk op Terug om terug te keren naar standby.

OPMERKING
Als het nummer van de beller precies overeenkomt met een opgeslagen item in het 
telefoonboek, wordt de naam van de beller getoond. Druk op Opties, blader naar Details 
tonen en druk op OK om het nummer van de beller te zien.
4.7.2  Een nummer uit de nummerherhalingslijst kopiëren naar het telefoonboek
1. Druk op Herh. om de nummerherhalingslijst te openen.

2. Blader naar het gewenste item.

3. Druk op Opties. Nummer opslaan is gemarkeerd.

4. Blader naar de nummercategorie waarin u het nummer wilt opslaan; Telefoon privé, 
Telefoon werk of Mobiel, en druk op OK.

5. Voornaam is gemarkeerd. Druk op OK, voer de naam in en druk op OK.

6. Blader naar Achternaam en druk op OK. Vul de naam in en druk op OK.

7. Blader naar de nummercategorie die u in punt 4 hebt gekozen en druk op OK.

8. Bewerk het nummer indien nodig en druk op OK. Druk op Opslaan om het nummer te 
bewaren.

9. Druk op e om terug te keren naar standby.

OPMERKING
Zie TIPS VOOR HET INVOEREN VAN NAMEN op pagina 29.

4.7.3  Een item wissen
1. Druk op Herh. om de nummerherhalingslijst te openen.

2. Blader naar het gewenste item en druk op Opties. Op de display staat Nummer opslaan.
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3. Blader naar Wissen.

4. Druk op OK om te bevestigen of op e om te annuleren.

4.7.4  Alle items wissen
1. Druk op Herh. om de nummerherhalingslijst te openen.

2. Druk op Opties. Op de display staat Nummer opslaan.

3. Blader naar Alles wissen.

4. Druk op OK om te bevestigen of op e om te annuleren.

4.8  Toetsen blokkeren / ontgrendelen
U kunt de toetsen blokkeren om onbedoeld indrukken van toetsen te voorkomen.

OPMERKING
Als het toetsenblok geblokkeerd is, kunt u nog steeds inkomende oproepen beantwoorden 
en de handset gewoon gebruiken. Wanneer de oproep wordt beëindigd, wordt het 
toetsenblok weer geblokkeerd.

1. Houd 0 ingedrukt. 
Op de display staat Toetsen Blok.

2. Om het toetsenblok te ontgrendelen houd u 0 nogmaals ingedrukt.

4.9  Handset zoeken (Paging)
U kunt een gebruiker van een handset oproepen, of een ontbrekende handset opzoeken.
Paging-oproepen kunnen niet op de handset beantwoord worden.
1. Druk op f op het basisstation. Alle handsets die bij de basis zijn aangemeld, rinkelen 

en tonen op de display Handset zoeken.
2. Om het belsignaal te stoppen drukt u nogmaals op f op de basis, of op een 

willekeurige toets op de handset.
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5. Telefoonboek
Naast het mobiele telefoonboek kunt u maximaal 1000 namen en nummers opslaan in het 
telefoonboek. Voor elke naam kunt u een nummer opslaan voor Telefoon privé, Telefoon 
werk en Mobiel. Namen zijn maximaal 32 tekens lang (16 voor de voornaam en 16 voor 
de achternaam) en nummers maximaal 32 cijfers. U kunt ook verschillende beltonen 
selecteren voor de telefoonboekitems.

5.1  Naam en nummer opslaan
Als de IT.6T is aangesloten op een telefooncentrale, moet u wellicht een pauze invoeren 
in een nummer. Dit geeft de telefooncentrale de tijd een buitenlijn vrij te maken. Meestal 
wordt een pauze ingevoerd na de toegangscode van de telefooncentrale (b.v. 9). Houd bij 
het opslaan van een nummer # ingedrukt totdat op de display een P staat. Daarna kunt u 
het telefoonnummer opslaan.
Als u bent geabonneerd op nummerherkenning en de naam van de beller wilt zien in 
plaats van het nummer, slaat u het volledige nummer, inclusief het netnummer, op in uw 
telefoonboek.

1. Ga OMHOOG of druk op Menu en blader naar Telefoonboek. Druk op OK. 

2. Het eerste item in het telefoonboek is gemarkeerd.

3. Druk op Opties totdat Toevoegen is gemarkeerd en druk op OK.

4. Voornaam is gemarkeerd. Druk op OK, voer de naam in en druk op OK.

5. Blader naar Achternaam, druk op OK, voer de naam in en druk op OK.

6. Blader naar de nummercategorie waarin u het nummer wilt opslaan; Telefoon privé, 
Telefoon werk of Mobiel en druk op OK.

7. Voer het nummer in en druk op OK en op Opslaan om het item op te slaan.

8. Druk op e om terug te keren naar standby.

OPMERKING
Annuleer het opslaan van een item door op elk gewenst moment te drukken op  e.

TIPS VOOR HET INVOEREN VAN NAMEN

Gebruik de alfanumerieke toetsen om namen in het telefoonboek in te voeren.
Bijv. de naam Paul invoeren:

P  Druk 1x op 7

A  Druk 1x op 2

U  Druk 2x op 8

L  Druk 3x op 5

Druk op 0 om een spatie in te voeren.

Druk op LINKS of RECHTS om van teken naar teken te gaan. 



30 Telefoonboek

Druk op Wis om een leesteken te wissen of houd Wis ingedrukt om alle leestekens te 
wissen.

LIJST VAN TEKENS

Toets
Hoofd-/
kleine 
letter

Toegewezen tekens en symbolen

K / H 1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § … 

K a b c 2 à â æ á ã ä å ç 
H A B C 2 À Â Æ Á Ã Ä Å Ç
K d e f 3 è é ê ë Δ Φ 
H D E F 3 È É Ê Ë Δ Φ 

K g h i 4 ğ í ì ï ı Γ 

H G H I 4 Ğ Í Ï İ Γ
K j k l 5 Λ 
H J K L 5 Λ 
K m n o 6 ñ ó ô õ ö ò 
H M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö 
K p q r s 7 ß ş Π Θ Σ 
H P Q R S 7 Ş Π Θ Σ 

K t u v 8 ù ú ü μ 

H T U V 8 Ù Ú Ü 

K w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

H W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ 

 0 K / H Spatie . 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |  

 # K / H kort drukken om te schakelen tussen ABC, abc, Abc

K = Kleine letter

H = Hoofdletter

5.2  Details bekijken of een item bellen
1. Druk op OMHOOG of op Menu totdat Telefoonboek is gemarkeerd; druk op OK.

2. Blader naar de gewenste telefoonboeklijst, P, [ of ].

3. Blader naar het item dat u wilt bekijken. 
Of 
Om alfabetisch te zoeken, drukt u op de toets met de eerste letter van de naam. Bijv. 
als de naam begint met N, drukt u tweemaal op . Op de display staat het eerste item 
dat begint met N. Blader indien nodig naar het gewenste item.
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4. Druk op Opties en blader naar Details tonen. De display toont de beschikbare 
informatie. Blader naar het gewenste nummer.

5. Druk op r en blader naar de regel met item dat u wilt bellen.

6. Druk op r om te bellen of druk op e om terug te keren naar standby.

5.3  Een item zoeken
1. Druk op OMHOOG of op Menu totdat Telefoonboek is gemarkeerd; druk op OK.

2. Blader naar de gewenste telefoonboeklijst, P, [ of ].

3. Druk op Opties en blader naar Zoeken. Druk op OK.

4. Voer de eerste letter (s) van de naam in om alfabetisch te zoeken en druk op OK.

5. De namen die met die letter beginnen, worden getoond.

6. Blader naar het gewenste item.

7. Druk op e om terug te keren naar standby.

5.4  Een naam en nummer bewerken
1. Druk op OMHOOG. Het eerste item op de display is gemarkeerd.

2. Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken en blader naar het 
gewenste item. Druk op Opties.

3. Blader naar Nummer wijzigen en druk op OK.

4. Voornaam is gemarkeerd. Druk op OK om de voornaam te wijzigen of blader naar het 
veld dat u wilt wijzigen en druk op OK.

5. Druk op Wis om een teken/cijfer te wissen, of houd Wis ingedrukt om alle tekens/
cijfers te wissen.

6. Druk op Opslaan om de wijzigingen te bevestigen.

7. Druk op e om terug te keren naar standby.

5.5  Beltoon toewijzen
1. Druk op OMHOOG. Het eerste item op de display is gemarkeerd.

2. Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken en blader naar het 
gewenste item. Druk op Opties.

3. Blader naar Beltoon en druk op OK.

4. Blader naar de gewenste beltoon en druk op OK. 
De gegevens worden opgeslagen.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.
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5.6  Snelkiesnummer toewijzen
1. Druk op OMHOOG. Het eerste item op de display is gemarkeerd.

2. Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken en blader naar het 
gewenste item. Druk op Opties.

3. Blader naar Snel bellen en druk op OK.

4. Blader naar de cijfertoets waarmee u het item wilt opslaan en druk op OK om het 
snelkiesitem op te slaan.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

5.7  Een snelkiesnummer wissen
1. Druk op OMHOOG. Het eerste item op de display is gemarkeerd.

2. Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken en blader naar het 
gewenste item. Druk op Opties.

3. Blader naar Snel bellen en druk op OK.

4. Blader naar Wissen? en druk op OK om te bevestigen.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

5.8  Telefoonboek openen tijdens een oproep
1. Druk tijdens het gesprek op s.

2. Blader naar de gewenste telefoonboeklijst, P, [ of ].

3. Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken en blader naar het 
gewenste item. Druk op OK om de details te zien.

5.9  Verjaardag of feestdag toewijzen
U kunt een herinnering aan een verjaardag of feestdag toewijzen aan een 
telefoonboekitem.

1. Druk op OMHOOG. Het eerste item op de display is gemarkeerd.

2. Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken en blader naar het 
gewenste item. Druk op Opties.

3. Blader naar Verjaardag of Feestdag en druk op OK.

4. Op de display staat Voer datum in. Druk op OK.

5. Voer de datum in via het toetsenblok en druk op OK.

6. Blader naar Attentiesignaal en druk op OK.

7. Blader naar de gewenste melodie en druk op OK.

8. Blader naar Attentie aan/uit en druk op OK.

9. Blader naar Aan of Uit, druk op OK en vervolgens op Opslaan.
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10. Druk op e om terug te keren naar standby.

5.10  Een telefoonboekitem op de blokkeringslijst inkomende
oproepen plaatsen

1. Druk op OMHOOG. Het eerste item op de display is gemarkeerd.

2. Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken en blader naar het 
gewenste item. Druk op Opties.

3. Blader naar Blok. Inkomend en druk op OK.

4. Blader naar Aan en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

5.11  Een item wissen
1. Druk op OMHOOG. Het eerste item op de display is gemarkeerd.

2. Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken en blader naar het 
gewenste item. Druk op Opties.

3. Blader naar Wissen en druk op OK.

4. Op de display staat Bevestigen verwijderen?. Druk op OK om te bevestigen.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

5.12  Alle items wissen
1. Druk op OMHOOG. Het eerste item op de display is gemarkeerd.

2. Druk op Opties en blader naar Alles wissen en druk op OK.

3. Op de display staat Bevestigen alles verwijderen?. Druk op OK om te bevestigen.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

5.13  Uitzonderingen voor Niet storen
U kunt een item op de uitzonderingenlijst voor Niet storen plaatsen, zodat de telefoon 
rinkelt als deze persoon belt, ook als Niet storen is geactiveerd; zie pagina 42.

1. Druk op OMHOOG. Het eerste item op de display is gemarkeerd.

2. Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken en blader naar het 
gewenste item. Druk op Opties.

3. Blader naar Niet storen en druk op OK. 

4. Druk op e om terug te keren naar standby.
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6. Bellerslijst 
Als u geabonneerd bent op nummerweergave en als de identiteit van de beller niet 
geblokkeerd is, wordt het nummer van de beller en de datum en tijd van de oproep 
getoond (indien beschikbaar via het netwerk). U kunt de bellerslijst van uw mobiel ook 
synchroniseren met de IT.6T; zie pagina 21.

OPMERKINGEN
Als het nummer en de naam van de beller in uw  telefoonboek is opgeslagen, wordt de 
naam ook getoond.

Als het nummer niet beschikbaar is, meldt de display Onbekend.

Als het nummer van de beller geblokkeerd is, meldt de display Privé.

Als het een internationaal nummer is, meldt de display Internat. 

Als de oproep van de telefoniste is, meldt de display Operator.

Als de oproep van een telefooncel is, meldt de display Betaaltelef..

Als het een verzoek voor terugbellen is, meldt de display Terugbellen.

Gegevens over binnenkomende oproepen hangen af van  het land en de 
telecomaanbieder. Sommige aanbieders vereisen een abonnement voor 
nummerweergave.

De bellerslijst bevat gegevens over gemiste en ontvangen oproepen. Gegevens zijn 
inclusief de datum en tijd van de oproep. De oproepen worden in chronologische 
volgorde getoond, met de meest recente oproepen bovenaan de lijst.

Als de lijst vol is en een nieuwe oproep binnenkomt, wordt de oudste oproep automatisch 
verwijderd.

De bellerslijst bevat gegevens over maximaal 50 gemiste  en ontvangen oproepen.

 6.1  Melding bij nieuwe oproepen
Als u nieuwe gemiste oproepen hebt (inkomende oproepen die u niet hebt beantwoord) 
ziet u op de display X Gemist oproep en een knipperend icoon M.

1. Om de lijst met gemiste oproepen te zien, drukt u op Menu. Blader naar Bellerslijst en 
druk op OK.

2. M duidt op een nieuwe gemiste oproep en het icoon verdwijnt als de oproep is 
bekeken.

6.2  Verschillende bellerslijsten bekijken
1. Druk op Menu, blader naar Bellerslijst en druk op OK.

2. Blader naar de gewenste bellerslijst op de vaste lijn of het mobiele netwerk (P, [ 
of ]).

3. Het nummer of de naam van de meest recente oproep wordt getoond als deze in het 
telefoonboek staat.

4. Druk op Opties, blader naar Tonen en druk op OK.
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5. Blader naar de gewenste bellerslijst (Alle oproepen, Gemist oproep, Ontvangen opr., 
Gebelde nrs) en druk op OK.

6. Druk op e om terug te keren naar standby.

6.3  Nummer in de bellerslijst bellen
1. Druk op Menu, blader naar Bellerslijst en druk op OK.

2. Blader naar de gewenste bellerslijst op de vaste lijn of het mobiele netwerk (P, [ 
of ]).

3. Het nummer of de naam van de meest recente oproep wordt getoond als deze in het 
telefoonboek staat.

4. Blader naar het gewenste item.

5. Als de uitgaande lijn op handmatig is gezet, drukt u op r en bladert u naar de lijn 
die u wilt gebruiken om te bellen.

6. Druk op r om te bellen of druk op e om terug te keren naar standby.

6.4  Nummer van de bellerslijst kopiëren naar het telefoonboek
1. Druk op Menu, blader naar Bellerslijst en druk op OK.

2. Blader naar de gewenste bellerslijst op de vaste lijn of het mobiele netwerk (P, [ 
of ]).

3. Het nummer of de naam van de meest recente oproep wordt getoond als deze in het 
telefoonboek staat.

4. Blader naar het gewenste item en druk op Opties.

5. Nummer opslaan is gemarkeerd. Druk op OK.

6. Vaste lijn is gemarkeerd. Druk op OK.

7. Voornaam is gemarkeerd. Druk op OK, voer de naam in en druk op OK.

8. Blader naar Achternaam, druk op OK, voer de naam in en druk op OK.

9. Blader naar de nummercategorie waarin u het nummer wilt opslaan; Telefoon privé, 
Telefoon werk of Mobiel, en druk op OK.

10. Voer het nummer in en druk op OK en op Opslaan om het item op te slaan.

11. Druk op e om terug te keren naar standby.

6.5  Details van een item bekijken
1. Druk op Menu, blader naar Bellerslijst en druk op OK.

2. Blader naar de gewenste bellerslijst op de vaste lijn of het mobiele netwerk (P, [ 
of ]).

3. Het nummer of de naam van de meest recente oproep wordt getoond als deze in het 
telefoonboek staat.
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4. Blader naar het gewenste item en druk op Opties.

5. Blader naar Details tonen. Druk op OK. Het nummer (of de naam, indien opgeslagen in 
het telefoonboek) en de datum en tijd van de oproep worden getoond.

6. Druk op e om terug te keren naar standby.

6.6  Een telefoonboekitem op de blokkeringslijst inkomende
oproepen plaatsen

1. Druk op Menu, blader naar Bellerslijst en druk op OK.

2. Blader naar de gewenste bellerslijst op de vaste lijn of het mobiele netwerk (P, [ 
of ]).

3. Het nummer of de naam van de meest recente oproep wordt getoond als deze in het 
telefoonboek staat.

4. Blader naar het gewenste item en druk op Opties.

5. Blader naar Blok. Inkomend en druk op OK.

6. Blader naar Aan en druk op OK.

7. Druk op e om terug te keren naar standby.

6.7  Een naam wissen
1. Druk op Menu, blader naar Bellerslijst en druk op OK.

2. Blader naar de gewenste bellerslijst op de vaste lijn of het mobiele netwerk (P, [ 
of ]).

3. Het nummer of de naam van de meest recente oproep wordt getoond als deze in het 
telefoonboek staat.

4. Blader naar het gewenste item en druk op Opties.

5. Blader naar Wissen en druk op OK. De gegevens worden gewist.

6. Druk op e om terug te keren naar standby.

6.8  Volledige bellerslijst wissen
1. Druk op Menu, blader naar Bellerslijst en druk op OK.

2. Blader naar de gewenste bellerslijst op de vaste lijn of het mobiele netwerk (P, [ 
of ]).

3. Het nummer of de naam van de meest recente oproep wordt getoond als deze in het 
telefoonboek staat.

4. Druk op Opties, blader naar Alles wissen en druk op OK. De bellerslijst wordt gewist.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.
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7. Het antwoordapparaat gebruiken
Als het IT.6T antwoordapparaat is geactiveerd, worden de  onbeantwoorde oproepen 
opgenomen. Het apparaat kan maximaal 59 berichten opnemen met een totale 
opnameduur van 60 minuten. Elk bericht kan maximaal 3 minuten duren. Uw 
gepersonaliseerd uitgaand bericht kan maximaal 3 minuten duren. 
U kunt het antwoordapparaat bedienen via:
• het basisstation.
• de handset.
• op afstand, via een andere telefoon (zie pagina 40).

7.1  Basisbediening
O    Indrukken om het antwoordapparaat aan/uit te zetten.

p    Indrukken om alle opgeslagen berichten af te spelen. 
        Indrukken om afspelen van bericht te stoppen.

>    Naar volgend bericht gaan tijdens afspelen.

<    Naar vorig bericht gaan tijdens afspelen.

x    Huidig bericht wissen tijdens afspelen.

u    Luidsprekervolume verhogen tijdens afspelen.

d    Luidsprekervolume verlagen.

7.2  Antwoordapparaat aan-/uitzetten en antwoordmodus instellen
Als het antwoordapparaat aan staat, ziet u op de display van de handset  in standby.

1. Druk op Menu, blader naar Antwoordapp. en druk op OK.

2. Blader naar Antwoordmodus en druk op OK.

3. Blader naar Beantw & opn, Alleen beantw. of Uit en druk daarna op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

OPMERKING

U kunt ook drukken op O op het basisstation om het antwoordapparaat aan te zetten.

7.3  Taal voor gesproken aanwijzingen of uitgaand bericht (UGB)
U kunt UGB's en vooraf opgenomen gesproken aanwijzingen instellen op verschillende 
talen.

1. Druk op Menu, blader naar Antwoordapp. en druk op OK.

2. Blader naar Uitgaand bericht en druk op OK.

3. Blader naar Taal en druk op OK.

4. Blader naar de gewenste taal en druk op OK om te bevestigen.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.
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7.4  Uitgaande berichten (UGB)
Het uitgaande bericht (UGB) is het bericht dat de beller hoort als het antwoordapparaat 
het gesprek aanneemt. De IT.6T bevat 2 vooraf opgenomen (vaste) UGB's en u kunt ook 
zelf UGB's opnemen.

7.5  Gepersonaliseerd UGB opnemen 
U kunt voor uw bellers gepersonaliseerde uitgaande berichten opnemen van maximaal 3 
minuten.

In de modus Beantwoorden & Opnemen kan de beller na het UGB een bericht inspreken 
en in de modus Alleen beantwoorden kan de beller alleen het UGB beluisteren. 

1. Druk op Menu, blader naar Antwoordapp. en druk op OK.

2. Blader naar Uitgaand bericht en druk op OK.

3. Blader naar Beantw & opn of Alleen beantw. en druk op OK.

4. Blader naar Opnemen en druk op OK.

5. Op de display staat Opnemen bezig

6. Spreek na de toon uw bericht duidelijk in op de handset en druk op OK om de 
opname te stoppen.

7. Uw UGB wordt afgespeeld.

8. Druk op e om terug te keren naar standby.

7.6  Uw gepersonaliseerd UGB afspelen
Als u een gepersonaliseerd UGB wist dat u eerder had ingesteld als melding, wordt 
automatisch het vooraf opgenomen UGB hersteld.

U kunt een vooraf opgenomen UGB niet wissen.

1. Druk op Menu, blader naar Antwoordapp. en druk op OK.

2. Blader naar Uitgaand bericht en druk op OK.

3. Blader naar Beantw & opn of Alleen beantw. en druk op OK.

4. Afspelen is gemarkeerd; druk op OK.

5. Het uitgaand bericht wordt afgespeeld. 

6. Druk op e om terug te keren naar standby.

7.7  Vooraf opgenomen UGB herstellen
1. Druk op Menu, blader naar Antwoordapp. en druk op OK.

2. Blader naar Uitgaand bericht en druk op OK.

3. Blader naar Beantw & opn of Alleen beantw. en druk op OK.

4. Blader naar Opgen OGM en druk op OK.

5. Druk op OK om te bevestigen.
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7.8  Melding bij nieuwe berichten
Als u nieuwe berichten hebt, ziet u op de display X Nw bericht. en een knipperend icoon 

.

7.9  Bericht afspelen
Bij het afspelen van een bericht wordt het nummer van de beller getoond (of de naam, 
indien deze is opgeslagen in het telefoonboek) plus de datum en tijd van de oproep.

1. Druk op Menu, blader naar Antwoordapp. en druk op OK.

2. Afspelen is gemarkeerd. 

3. Druk op OK om de berichtenlijst te zien. 

4. Blader naar het bericht dat u wilt afspelen en druk op Opties. 

5. Afspelen is gemarkeerd. Druk op OK.

6. Druk na het afspelen op Terug om terug te keren naar het vorige menuniveau.

OPMERKING
Als het geselecteerde bericht nieuw is, hebt u de keuze tussen bericht afspelen of alle 
oude berichten wissen. 
Als het bericht oud is, hebt u de keuze tussen bericht afspelen, bericht markeren als nieuw, 
bericht wissen of alle oude berichten wissen. Nieuwe berichten kunnen niet worden 
gewist.

7.10  Alle oude berichten wissen
Berichten op het antwoordapparaat die niet worden gewist, worden automatisch 
bewaard.

Nieuwe berichten of bestaande berichten die nog niet zijn afgespeeld, kunnen niet 
worden gewist.

1. Druk op Menu, blader naar Antwoordapp. en druk op OK.

2. Blader naar Alles wissen en druk op OK.

3. Op de display staat Bevestig Alles wissen Druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

OPMERKING
Als het geheugen vol is, wordt het UGB automatisch ingesteld op Alleen beantwoorden. U 
dient oude berichten te wissen, zodat de IT.6T nieuwe berichten kan opnemen.

7.11  Belvertraging
De belvertraging bepaalt het aantal beltonen van de IT.6T voordat het antwoordapparaat 
de oproep aanneemt en het UGB afspeelt.

U kunt deze instelling wijzigen naar 3 - 8 beltonen of Tijdbesparing. De standaard instelling 
is 5 beltonen.

1. Druk op Menu, blader naar Antwoordapp. en druk op OK.
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2. Blader naar Beantwoordvertr en druk op OK.

3. Blader naar de gewenste instelling en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

OPMERKING
Als u Tijdbesparing instelt, neemt het antwoordapparaat bij Externe toegang op na 
3 beltonen als u nieuwe berichten hebt. Als u geen nieuwe berichten hebt, wordt na 
5 beltonen opgenomen. Dit betekent dat u bij Externe toegang na 4 beltonen kunt 
ophangen in de wetenschap dat u geen nieuwe berichten hebt. Zo bespaart u tijd en 
belkosten.

7.12  Geluidskwaliteit van inkomende berichten
U kunt de geluidskwaliteit van inkomende berichten regelen. Er zijn twee kwaliteitsopties: 
Normaal en Hoog.

1. Druk op Menu, blader naar Antwoordapp. en druk op OK.

2. Blader naar Opn. Kwaliteit en druk op OK.

3. Blader naar Normaal of Hoog en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

OPMERKING
U kunt de geluidskwaliteit alleen wijzigen voordat de opname start.

Als de geluidskwaliteit is ingesteld op Hoog, wordt de opnametijd voor berichten 
verminderd tot 40 minuten.

7.13  Meeluisteren naar bericht
Als het antwoordapparaat aanstaat en een oproep aanneemt, kunt u via de luidspreker 
luisteren naar het bericht dat de beller inspreekt. Zo kunt u de beller identificeren en 
bepalen of u deze persoonlijk wilt spreken.

1. Als het belsignaal van de handset klinkt, wacht u totdat het antwoordapparaat 
de oproep aanneemt. Zodra de beller een bericht inspreekt, staat  op de display 
'Opname...'. Druk op Meelui. om de beller te horen.

2. Om te onderbreken en rechtstreeks met de beller te spreken, drukt u op r.

3. Druk op e om terug te keren naar standby.

7.14  Externe toegang
Via de optie Externe toegang kunt u het antwoordapparaat bedienen en uw berichten 
beluisteren door via een andere telefoon te bellen naar de IT.6T.

Deze optie staat standaard Uit.

1. Bel naar uw IT.6T. Als u het UGB hoort, drukt u op #.

2. Voer uw 4-cijferige PIN voor externe toegang in (standaard 0000). 
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OPMERKING
Voor extra veiligheid dient u deze code te wijzigen; zie pagina 41.

3. Gebruik de volgende toetsen om uw antwoordapparaat te bedienen:

Toets Functie

1 Bij het afspelen het huidig bericht herhalen of naar het vorige bericht 
gaan

2 Berichten afspelen

3 Naar het volgende bericht gaan

6 Bericht wissen

7 Antwoordapparaat aanzetten (niet beschikbaar tijdens afspelen)

8 Afspelen van berichten stoppen

9 Antwoordapparaat uitzetten (niet beschikbaar tijdens afspelen)

OPMERKINGEN
Als u nieuwe berichten hebt, worden deze afgespeeld nadat u uw PIN voor externe 
toegang hebt ingevoerd.

Als u een onjuiste Pincode invoert, hoort u “Incorrect security code" (Onjuiste 
veiligheidscode) of drie pieptonen. U kunt de code opnieuw invoeren. Als deze nog steeds 
onjuist is, verbreekt de IT.6T de verbinding.

7.15  Externe toegang aan-/uitzetten
1. Druk op Menu, blader naar Antwoordapp. en druk op OK.

2. Blader naar Externe toegang en druk op OK.

3. Blader naar Uit of Aan en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

7.16  PIN voor externe toegang wijzigen
De standaard PIN voor externe toegang is 0000.

1. Druk op Menu, blader naar Antwoordapp. en druk op OK.

2. Blader naar Externe toegang en druk op OK.

3. Blader naar Wijzig PIN-code en druk op OK.

4. Voer de oude PIN in en druk op OK. (De standaard instelling is 0000).

5. Voer de nieuwe PIN in en druk op OK.

6. Voer de nieuwe PIN nogmaals in en druk op m.

7. Druk op e om terug te keren naar standby.
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8. Niet storen
U kunt de IT.6T gedurende een bepaalde tijd instellen op de modus Niet storen. Als deze 
modus actief is en u een oproep ontvangt, klinkt er geen belsignaal tenzij er voor de beller 
een uitzondering is ingesteld (zie pagina 33) of de optie Toestaan is ingesteld op Aan.

8.1  Niet storen instellen
1. Druk op Menu, blader naar Niet storen en druk op OK.

2. Aan/Uit is gemarkeerd; druk op OK.

3. Blader naar Aan of Uit en druk op OK.

4. Blader naar Start/stoptijd en druk op OK.

5. Voer via het toetsenblok een tijd in bij Start en Stop en druk op OK.

6. Druk op e om terug te gaan naar standby.

8.2  Toestaan aan-/uitzetten
1. Druk op Menu, blader naar Niet storen en druk op OK.

2. Blader naar Toestaan en druk op OK.

3. Aan/Uit is gemarkeerd; druk op OK.

4. Blader naar Aan of Uit en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

8.3  Belvertraging instellen
1. Druk op Menu, blader naar Niet storen en druk op OK.

2. Blader naar Toestaan en druk op OK.

3. Blader naar Aantal Bel. en druk op OK.

4. Blader naar het gewenste aantal beltonen (ofwel niet bellen ofwel 10 - 20 maal bellen) en 
druk op OK.

OPMERKING
Als u Toestaan instelt op Aan en een aantal beltonen instelt, klinkt de beltoon van de  IT.6T 
pas als dit aantal is bereikt. 
Als er een paging-oproep is voor de handset of als het alarm is ingesteld, gaat de telefoon 
toch over, ook als Niet storen is ingesteld.

8.4  Herhaling instellen
U kunt de modus Niet storen instellen op Eenmaal, Dagelijks, Wekelijks, Ma t/m Vr of Zat-Zon.

1. Druk op Menu, blader naar Niet storen en druk op OK.

2. Blader naar Herhalen en druk op OK.

3. Blader naar Eenmaal, Dagelijks, Wekelijks, Ma t/m Vr of Zat-Zon en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.
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9. Inkomende oproepen blokkeren
U kunt de IT.6T zo instellen dat er geen belsignaal klinkt bij binnenkomende oproepen 
van bepaalde telefoonnummers. Contacten kunnen via het telefoonboek worden 
geblokkeerd (zie pagina 33) of via het menu Inkomend blokkeren. U kunt maximaal 49 
nummers opslaan in de blokkeringslijst Inkomend.

Om deze functie te kunnen gebruiken moet u geabonneerd zijn op nummerweergave. 
Mogelijk moet voor deze service betaald worden.

BELANGRIJK
Als Basis geluid is ingesteld op Aan in het instellingenmenu, geeft het basisstation toch 
belsignalen, ook als een nummer op de blokkeringslijst Inkomend staat. De handset blijft 
stil bij een inkomende oproep.

9.1  Nummer toevoegen
1. Druk op Menu, blader naar Blok. Inkomend en druk op OK.

2. Als er al geblokkeerde nummers op de lijst staan, is het eerste item gemarkeerd.

3. Druk op Opties totdat Toevoegen is gemarkeerd en druk op OK.

4. Voer via het toetsenblok het nummer in dat u wilt blokkeren en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

9.2  Nummer bekijken
1. Druk op Menu, blader naar Blok. Inkomend en druk op OK.

2. Blader naar het item dat u wilt bekijken.

3. Druk op Opties, blader naar Details tonen en druk op OK.

4. De display toont de beschikbare gegevens.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

9.3  Nummer verwijderen
1. Druk op Menu, blader naar Blok. Inkomend en druk op OK.

2. Blader naar het item dat u wilt wissen.

3. Druk op Opties, blader naar Wissen en druk op OK.

4. Druk nogmaals op OK om het nummer te wissen.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

9.4  Alle nummers wissen
1. Druk op Menu, blader naar Blok. Inkomend en druk op OK.

2. Druk op Opties, blader naar Alles wissen en druk op OK.

3. Druk nogmaals op OK om alle nummers te wissen.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.
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10. Uitgaande oproepen blokkeren
U kunt de IT.6T zo instellen dat uitgaande oproepen naar nummers die beginnen met 
bepaalde cijfers, worden geblokkeerd.

U kunt maximaal 4 nummers instellen in de blokkeringslijst Uitgaand en elk nummer kan 
maximaal 4 cijfers bevatten. Als er bij een uitgaande oproep een nummer wordt gekozen 
dat begint met een nummer in de blokkeringslijst Uitgaand, wordt de uitgaande oproep 
geblokkeerd.

10.1  Uitgaande blokkering aan-/uitzetten
1. Druk op Menu, blader naar Blokkeren en druk op OK.

2. Blokkeren is gemarkeerd; druk op OK.

3. Voer via het toetsenblok de PIN in en druk op OK.

4. Blader naar Aan of Uit en druk op OK.

5. Druk op e om terug te gaan naar standby.

10.2  Nummer toevoegen of wijzigen
1. Druk op Menu, blader naar Blokkeren en druk op OK.

2. Blader naar Blokkeer nummer en druk op OK.

3. Voer via het toetsenblok de PIN in en druk op OK.

4. Blader naar een nummer in de lijst (Nummer 1 - 4) en druk op OK.

5. Als er al een nummer is opgeslagen wordt dit getoond. Druk op Wis om een cijfer te 
wissen, of houd Wis ingedrukt om alle cijfers te wissen.

6. Voer via het toetsenblok het nieuwe nummer in en druk op OK.

7. Druk op e om terug te keren naar standby.

10.3  PIN instellen voor blokkering uitgaand
1. Druk op Menu, blader naar Blokkeren en druk op OK.

2. Blader naar Wijzig PIN-code en druk op OK.

3. Voer de oude PIN in en druk op OK.

4. Voer via het toetsenblok de nieuwe PIN in en druk op OK.

5. Typ nogmaals de nieuwe PIN en druk op OK.

6. Druk op e om terug te keren naar standby.

OPMERKING
Een geblokkeerd nummer wordt toch gebeld als dit in de modus Kamermonitor is 
ingesteld als extern nummer.
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11. Kamermonitor
U kunt de IT.6T handset gebruiken om de geluiden in een andere ruimte te beluisteren. Als 
de geluiden een bepaald volume bereiken, belt de handset automatisch naar een vooraf 
ingesteld extern nummer of naar een andere handset. Als de modus Kamermonitor Aan 
staat, ziet u op de display van de handset Monitor aan. Alleen de microfoon is dan actief, 
om de geluiden in de ruimte te registreren. Zowel de luidspreker als de ontvanger staan 
uit, en bij een inkomende oproep rinkelt de handset niet.

11.1  Kamermonitor aanzetten
1. Druk op Menu,  blader naar Kamermonitor en druk op OK. 

2. Aan is gemarkeerd; druk op OK.

3. De handset is weer inactief en op de display staat Monitor aan. Om de monitor uit te 
zetten drukt u op Uit.

4. Druk op e om terug te gaan naar standby.

OPMERKING
Indien er geen ontvanger is ingesteld (een extern nummer of het nummer van een andere 
handset), piept het toestel en ziet u op de display Naar welke handset?.

11.2  Ontvanger instellen
1. Druk op Menu,  blader naar Kamermonitor en druk op OK. 

2. Blader naar Bellen naar en druk op OK.

3. Blader naar Intern of Extern en druk op OK.

Intern
1. Druk op OK om de aangemelde handsets te zien, bijv. “Handset 2”.

2. Blader naar de handset die moet worden gebeld door de Monitor als het geluid een 
bepaald niveau bereikt.

3. Druk op OK.

OPMERKING
Als er slechts één handset is aangemeld, staat op de display Geen handset en keert het 
vorige scherm terug. U moet eerst andere handsets aanmelden voordat deze kunnen 
worden getoond en gebruikt voor interne oproepen.

Extern
Ofwel

1. Druk op OK; Nr. wijzigen is gemarkeerd.

2. Druk op OK, voer het externe nummer in en druk op OK.

Of

1. Druk op OK, blader naar Nr selecteren en druk op OK.
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2. Het telefoonboek verschijnt; blader naar het gewenste item of zoek alfabetisch en 
druk op OK.

3. Blader naar het gewenste nummer en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

OPMERKING
Als de Monitor actief is en het geluid een bepaald niveau bereikt, wordt automatisch de 
ingestelde ontvanger gebeld.

Als de Monitor wordt geactiveerd om te bellen naar een handset of een nummer en de 
gebelde handset bezet is, klinkt er een signaal van 2 pieptonen.

11.3  Monitorniveau wijzigen
Het monitorniveau kan worden ingesteld op Hoog, Middel of Laag; standaard is het Laag.

Om de gevoeligheid van de Monitor te verhogen:

1. Druk op Menu,  blader naar Kamermonitor en druk op OK. 

2. Blader naar Gevoeligheid en druk op OK.

3. Blader naar Laag, Middel of Hoog en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

BELANGRIJK

Dit product is niet bedoeld als een babyfoon en is geen alternatief voor toezicht door een 
volwassene.
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12. Alarm
De IT.6T heeft een ingebouwde alarmfunctie.

12.1  Wekker instellen
1. Druk op Menu, blader naar Wekker en druk op OK.

2. Alarm instelln is gemarkeerd; druk op OK.

3. Voer via het toetsenblok de naam in en druk op OK.

4. Druk op Opslaan en druk op e om terug te keren naar standby.

12.2  Alarm aan-/uitzetten
1. Druk op Menu, blader naar Wekker en druk op OK.

2. Blader naar het gewenste alarm en druk op OK.

3. Aan/Uit is gemarkeerd; druk op OK.

4. Blader naar Aan of Uit en druk op OK.

5. Druk op Opslaan en druk op e om terug te keren naar standby.

12.3  Alarmtijd instellen
Als het alarm is ingesteld, ziet u op de display . Elke handset kan een andere 
alarminstelling hebben.

1. Druk op Menu, blader naar Wekker en druk op OK.

2. Blader naar het gewenste alarm en druk op OK.

3. Blader naar Tijd instell. en druk op OK.

4. Voer de tijd in (uu:mm) en druk op OK.

5. Druk op Opslaan en druk op e om terug te keren naar standby.

12.4  Alarm herhalen 
U kunt het alarm instellen op Eenmaal, Dagelijks, Wekelijks, Ma t/m Vr of Zat-Zon.

1. Druk op Menu, blader naar Wekker en druk op OK.

2. Blader naar het gewenste alarm en druk op OK.

3. Blader naar Herhalen en druk op OK.

4. Blader naar Eenmaal, Dagelijks, Wekelijks, Ma t/m Vr of Zat-Zon en druk op OK.

5. Druk op Opslaan en druk op e om terug te keren naar standby.

OPMERKINGEN
Als het alarm is ingesteld op Eenmaal, verdwijnt  van het scherm nadat het alarm 
eenmaal heeft geklonken.

Als het alarm is ingesteld op Dagelijks, Wekelijks, Ma t/m Vr of Zat-Zon, blijft  op het 
scherm nadat het alarm heeft geklonken.
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Als het alarm klinkt

Druk op Uit om het alarm uit te zetten.

Druk op Snooze om het alarm na 5 minuten te herhalen. Nadat u 3 maal op Snooze hebt 
gedrukt, wordt het alarm automatisch uitgeschakeld.

12.5  Alarmsignaal instellen
1. Druk op Menu, blader naar Wekker en druk op OK.

2. Blader naar het gewenste alarm en druk op OK.

3. Blader naar Weksignaal en druk op OK.

4. Blader naar de gewenste beltoon en druk op OK.

5. Druk op Opslaan en druk op e om terug te keren naar standby.

12.6  Alarmnaam wijzigen
1. Druk op Menu, blader naar Wekker en druk op OK.

2. Blader naar het gewenste alarm en druk op OK.

3. Blader naar Naam wijzigen en druk op OK.

4. Wijzig de naam en druk op OK. 
Druk op Wis om een teken/cijfer te wissen, of houd Wis ingedrukt om alle tekens/
cijfers te wissen.

5. Druk op Opslaan en druk op e om terug te keren naar standby.

12.7  Wekker verwijderen
1. Druk op Menu, blader naar Wekker en druk op OK.

2. Blader naar het alarm dat u wilt verwijderen en druk op OK.

3. Blader naar Wissen en druk op OK.

4. Druk op OK om te bevestigen en druk op e om terug te keren naar standby.
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13. Geluiden
13.1  Belvolume
De handset heeft 7 instellingen voor het belvolume;  volume 1 - 5, Oplopend of Uit.

Als het volume uit staat, ziet u op de display 

1. Druk op Menu, blader naar Geluiden en druk op OK.

2. Belvolume is gemarkeerd. Druk op OK.

3. Blader naar het gewenste belvolume en druk op OK.

4. Druk op e om terug te gaan naar standby.

OPMERKING
Als de telefoon rinkelt, kunt u op Stil drukken om het volume uit te schakelen voor deze 
oproep.

13.2  Belmelodie
Kies uit 10 beltonen voor de handset.

Terwijl u door de beltonen bladert, hoort u een voorbeeld van elke beltoon.

1. Druk op Menu, blader naar Geluiden en druk op OK.

2. Blader naar Belmelodie en druk op OK.

3. Blader naar de gewenste lijn (Vaste lijn / Mobiel 1 / Mobiel 2) en druk op OK.

4. Blader naar de gewenste beltoon en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

13.3  Het geluidsprofiel instellen
U kunt voor het oorgedeelte en de handsfree beltonen instellen volgens 5 verschillende 
profielen. De profielen zijn Luid, Bas, Scherp, Helder en Pure.

1. Druk op Menu, blader naar Geluiden en druk op OK.

2. Blader naar Profielen en druk op OK.

3. Blader naar het gewenste geluidsprofiel en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

OPMERKING
U kunt de geluidsprofielen ook openen tijdens een oproep: druk op Geluid en blader naar 
het gewenste profiel.

13.4  Toetstoon
Als u op de IT.6T handset  een toets indrukt, hoort u een pieptoon. U kunt deze toon in- of 
uitschakelen.

1. Druk op Menu, blader naar Geluiden en druk op OK.
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2. Blader naar Toetstoon en druk op OK.

3. Blader naar Uit of Aan en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

13.5  Oplaadtoon
Als u de IT.6T handset op het basisstation plaatst, hoort u een pieptoon. U kunt deze toon 
in- of uitschakelen.

1. Druk op Menu, blader naar Geluiden en druk op OK.

2. Blader naar Oplaadtoon en druk op OK.

3. Blader naar Uit of Aan en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

13.6  Basisgeluid aan-/uitzetten
1. Druk op Menu, blader naar Geluiden en druk op OK.

2. Blader naar Basis geluid en druk op OK.

3. Blader naar Uit of Aan en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

BELANGRIJK
Als Basis geluid is ingesteld op Aan in het instellingenmenu, geeft het basisstation toch 
belsignalen, ook als een nummer op de blokkeringslijst Inkomend staat. De handset blijft 
stil bij een inkomende oproep.



51Instellingen

14. Instellingen
14.1  ECO-modus
De IT.6T heeft een ECO-modus die het uitgezonden vermogen en het energieverbruik 
vermindert als de modus is ingeschakeld. De modus staat standaard Uit.

Om de ECO-modus Aan of Uit te zetten:

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. ECO is gemarkeerd; druk op OK.

3. Blader naar Uit of Aan en druk op OK.

4. Druk op e om terug te gaan naar standby.

14.2  ECO PLUS
Wanneer ECO PLUS is geactiveerd en het apparaat gedurende 1 minuut inactief is 
geweest, wordt het uitgezonden vermogen tussen de handset en het basisstation gestopt. 
Een inkomend gesprek of het indrukken van een willekeurige toets activeert het apparaat, 
dat in de normale modus terugkeert. De modus staat standaard Uit.

Om ECO PLUS Aan of Uit te zetten:

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar ECO PLUS en druk op OK.

3. Blader naar Uit of Aan en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

14.3  Naam handset
Als u meerdere handsets gebruikt bij het IT.6T basisstation, kunt u elke handset een 
gepersonaliseerde naam geven om ze beter van elkaar te kunnen onderscheiden.

Een naam kan uit maximaal 14 cijfers bestaan.

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Naam handset en druk op OK.

3. Voer de naam in en druk op OK. Druk op Wis om een leesteken te wissen of houd Wis 
ingedrukt om alle leestekens te wissen.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

14.4  Displaytaal
De beschikbare talen omvatten:

English, Deutsch, Français, Italiano, Nederlands, Español en Português.

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Taal en druk op OK.

3. Blader naar de gewenste taal en druk op OK.
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4. Druk op e om terug te keren naar standby.

14.5  Display-instellingen
Op het scherm van de handset kunt u het displaycontrast instellen en bepalen of het 
scherm verlicht is als de handset op het basisstation staat.

14.5.1 Displaycontrast wijzigen
1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Display en druk op OK.

3. Disp. contrast is gemarkeerd; druk op OK.

4. Blader naar het gewenste contrast en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

14.5.2 Verlichting instellen
1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Display en druk op OK.

3. Blader naar Verlichting en druk op OK.

4. Blader naar Aan in basis of Uit in basis en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

14.6  Gespreksinstellingen
14.6.1 Automatisch driegesprek
Indien er meerdere IT.6T handsets zijn aangemeld op de basis, kunt u via een tweede 
handset automatisch deelnemen aan een gesprek door te drukken op r.

Deze functie kan worden ingesteld op Auto. of Uit.

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Gespreksinst. en druk op OK.

3. Driegesprek is gemarkeerd; druk op OK.

4. Blader naar Auto. of Uit en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

14.6.2 Verschillende netnummers instellen
Als u uw telefoonboek downloadt van uw mobiel, kunt u de telefoon instellen om de 
netnummerinfo te verwijderen van lokale nummers, om te vermijden dat de oproep 
mislukt als u via de vaste lijn belt.

U kunt 2 verschillende codes instellen; landcode (6 cijfers) en lokale of binnenlandse code 
(6 cijfers). 

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Gespreksinst. en druk op OK.
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3. Blader naar Landcode of Binnenl. code en druk op OK.

4. Voer de code in via het toetsenblok en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

14.6.3 Auto Prefix instellen
Deze functie controleert en formeert een voorkiesnummer voordat dit nummer wordt 
gebeld.

U kunt een detectienummer instellen van maximaal 6 cijfers. Als dit nummer is 
ingesteld worden de eerste cijfers van elk voorkiesnummer gecontroleerd; als 
deze overeenstemmen met het detectienummer, worden ze vervangen door het 
prefixnummer.

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Gespreksinst. en druk op OK.

3. Blader naar Auto keuze en druk op OK.

4. Voer de prefix in via het toetsenblok en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

14.6.4 Flashtijd
Flashtijd is handig voor toegang tot bepaalde netwerkdiensten en PABX/
telefooncentrales.

De standaard flashtijd die vooraf is ingesteld op de IT.6T is geschikt voor uw nationale 
netwerk; u hoeft dit dus niet te wijzigen.

OPMERKING
De werking van de IT.6T kan niet worden gegarandeerd voor alle telefooncentrales.

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Gespreksinst. en druk op OK.

3. Blader naar Flashtijd en druk op OK.

4. Blader naar Kort, Middel of Lang en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

14.6.5 Kiesmethode
De IT.6T is ingesteld op de toonmethode. U hoeft deze instelling zeer waarschijnlijk niet 
te wijzigen.

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Gespreksinst. en druk op OK.

3. Blader naar Kiesmethode en druk op OK.

4. Blader naar Puls of Toon en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.
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14.6.6 Automatische klok aan-/uitzetten
Als u bent geabonneerd op nummerherkenning, worden de datum en tijd op al uw 
handsets ingesteld wanneer u een oproep ontvangt. U kunt deze functie aan of uit zetten.

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Gespreksinst. en druk op OK.

3. Blader naar Autom. klok en druk op OK.

4. Blader naar Aan of Uit en druk daarna op OK om te bevestigen.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

14.6.7 De uitgaande lijn instellen
U kunt de handset zo instellen dat deze automatisch de vaste lijn of mobiele lijn selecteert 
die u wilt gebruiken voor elke uitgaande oproep. U kunt dit instellen op handmatig of 
automatisch.

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Gespreksinst. en druk op OK.

3. Blader naar Uitgaande lijn en druk op OK.

4. Blader naar de gewenste instelling en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

OPMERKING
Als u de automatische optie kiest, wordt de vrije lijn gekozen voor de uitgaande oproep, 
met de vaste lijn als de hoogste prioriteit, gevolgd door Mobiel 1 en Mobiel 2. Als u kiest 
voor handmatig, bladert u naar de gewenste lijn.

14.7  Bel-alert aan-/uitzetten
U kunt de verlichting van de display laten flitsen als het belsignaal klinkt.

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Wrsch visueel en druk op OK.

3. Blader naar Knipperen aan of Knipperen uit en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

14.8  Standaard instellingen herstellen
U kunt de IT.6T resetten naar de standaard (oorspronkelijke) instellingen. U kunt naar 
keuze gegevens bewaren of verwijderen wanneer u de telefoon reset. Als u kiest voor 
het bewaren van gegevens, worden het telefoonboek, de bellerslijst en de inkomende 
berichten bewaard. Als u kiest voor verwijderen, worden alle gegevens gewist.

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Volledig Reset en druk op OK.

3. Blader naar Gegevens verw. of Geg. bewaren, en druk op OK.
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4. De unit wordt automatisch opnieuw gestart nadat de reset is voltooid.

14.9  Registratie
De handsetbatterij moet volledig zijn opgeladen voordat u de registratie start. Houd uw 
handset dicht bij de basis tijdens het registratieproces. Handsets die bij de IT.6T basis zijn 
geleverd, zijn al geregistreerd.

14.9.1 Extra handset handmatig registreren
Op de ontvangende handset:

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Aan-/afmelden en druk op OK.

3. Handset aanmelden is gemarkeerd. Druk op OK.

4. Op de display staat druk zoek knop van houder 5 sec.

5. Houd gedurende 5 seconden f aan de onderkant van de basis ingedrukt.

6. Voer de systeem-PIN in en druk OK.

7. Het basisstation wijst automatisch het handsetnummer toe.

8. Als de registratie voltooid is, hoort u ter bevestiging een pieptoon.

OPMERKING
Als de registratie de eerste keer mislukt, dient u het proces te herhalen voor het geval dat 
de basisregistratieperiode te lang duurde. Als de basis niet binnen enkele seconden wordt 
gevonden, gaat de handset terug naar standby. Probeer dan opnieuw de handset aan te 
melden.

Als er al 5 handsets zijn aangemeld bij de basis, mislukt een nieuwe aanmelding. U moet 
een handset afmelden voordat u een nieuwe handset kunt aanmelden.

14.9.2 Handset afmelden
Meld een handset af met een andere handset. U kunt de handset die u gebruikt, niet 
afmelden.

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Aan-/afmelden en druk op OK.

3. Blader naar Afmelden en druk op OK.

4. Vul de systeem-PIN in en druk op OK. (De standaard instelling is 0000).

5. Blader naar de handset die u wilt afmelden en druk op OK.
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14.10 Standaard instellingen

Naam handset Motorola

Toetstoon Aan

Belmelodie Vaste lijn: Melodie 7

Mobiel: Melodie 6

Belvolume 4

Volume oorgedeelte 2

Telefoonboek Data bwrd - ongewijzigd

Gegevens verwijderen - 
gewijzigd

Bellerslijst Data bwrd - ongewijzigd

Gegevens verwijderen - 
gewijzigd

Nummer herhalen Gegevens bewaren - ongewijzigd

Gegevens verwijderen - 
gewijzigd

Systeem-PIN 0000

Toetsblokkering Uit

Klok 00:00

Wekker Uit

Kiesmethode Toon

Antwoordapparaat Aan

Antwoordmodus Beantwoorden & Opnemen

Uitgaande berichten Vooraf gedefinieerd

Beantwoordvertr 5

Externe toegang Uit
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15. Kalender
De kalender toont de huidige maand en de huidige datum is standaard gemarkeerd. 
U kunt gebeurtenissen maken, bekijken en wissen. Blader naar de gewenste datum en 
maand. U kunt ook een lijst met komende gebeurtenissen bekijken.

15.1  Nieuwe gebeurtenis toevoegen
De IT.6T kan u herinneren aan gebeurtenissen zoals verjaardagen, feestdagen en 
afspraken. De IT.6T kan maximaal 15 gebeurtenissen opslaan.

U kunt maximaal 50 tekens invoeren als omschrijving van de gebeurtenis.

1. Druk op Menu, blader naar Kalender en druk op OK.

2. De kalender wordt getoond. Blader naar de datum waarvoor u een herinnering 
(attentie) wilt instellen. Druk op Opties.

3. Nieuwe afspraak is gemarkeerd; druk op OK.

4. Aan/Uit is gemarkeerd; druk op OK.

5. Blader naar Aan en druk op OK.

6. Blader naar Voer datum in en druk op OK. Wijzig de datum indien nodig en druk op OK.

7. Blader naar Tijd instell. en druk op OK. Wijzig de tijd indien nodig en druk op OK.

8. Blader naar Omschrijving en druk op OK.

9. Voer de tekst in via het toetsenblok en druk op OK.

10. Blader naar Attentiesignaal en druk op OK.

11. Blader naar de gewenste beltoon en druk op OK.

12. Druk op Opslaan om de gebeurtenis op te slaan.

13. Druk op e om terug te keren naar standby.

OPMERKINGEN
Als u Geen melodie selecteert, verschijnt de omschrijving van de gebeurtenis op het 
scherm, zonder geluidssignaal.

Als het gebeurtenisgeheugen vol is, verschijnt een waarschuwing op de display. U moet 
een gebeurtenis verwijderen voordat u een nieuwe kunt toevoegen.

15.2  Attentiesignaal uitschakelen
Als de gebeurtenis gepland staat en u een beltoon hebt ingesteld, rinkelt de handset. 
Druk op Uit om het belsignaal te stoppen. Indien u Geen melodie hebt ingesteld, rinkelt de 
handset niet.

OPMERKING
Als u geen knop indrukt, stopt het alarm na 1 minuut maar blijft de herinnering op het 
scherm.
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15.3  Een gebeurtenis wijzigen
1. Druk op Menu, blader naar Kalender en druk op OK.

2. De opgeslagen gebeurtenissen worden getoond; blader naar de gebeurtenis die u 
wilt wijzigen en druk op OK.

3. Maak de gewenste wijziging en druk op OK.

4. Druk op Opslaan om de gebeurtenis op te slaan.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

15.4  Een gebeurtenis wissen
1. Druk op Menu, blader naar Kalender en druk op OK.

2. De opgeslagen gebeurtenissen worden getoond; blader naar de gebeurtenis die u 
wilt wissen en druk op OK.

3. Blader naar Wissen en druk op OK.

4. Op de display staat Bevestigen verwijderen?. Druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.
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16. Kladblok
U kunt een notitie weergeven op het scherm van de handset.

16.1  Notitie maken
1. Druk op Menu, blader naar Kladblok en druk op OK.

2. Nieuw is gemarkeerd; druk op OK.

3. Voer de tekst in via het toetsenblok en druk op OK.

4. Druk op e om terug te gaan naar standby.

16.2  Notitie wijzigen
1. Druk op Menu, blader naar Kladblok en druk op OK.

2. Blader naar de notitie die u wilt wijzigen en druk op OK.

3. Nummer wijzigen is gemarkeerd; druk op OK.

4. Maak de gewenste wijzigingen en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

16.3  Notitie aan-/uitzetten
1. Druk op Menu, blader naar Kladblok en druk op OK.

2. Blader naar de gewenste notitie en druk op OK.

3. Blader naar Aan of Uit en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

OPMERKING
Als een notitie is aangezet, verschijnt deze op het standby-scherm van de handset totdat 
u de notitie weer uitzet.

16.4  Notitie wissen
1. Druk op Menu, blader naar Kladblok en druk op OK.

2. Blader naar de notitie die u wilt wissen en druk op OK.

3. Blader naar Wissen en druk op OK. Druk op OK om te bevestigen.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.
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17. Achtergrond
U kunt kiezen uit 10 verschillende achtergronden voor uw handset, of helemaal geen 
achtergrond.

17.1  Achtergrond instellen
1. Druk op Menu, blader naar Achtergrond en druk op OK.

2. Selecteer is gemarkeerd; druk op OK.

3. Blader naar de gewenste achtergrond en druk op OK.

4. Druk op e om terug te gaan naar standby.
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18. Datum & tijd
Als u bent geabonneerd op nummerherkenning, stelt het basisstation automatisch de 
datum en tijd in van alle handsets bij de ontvangst van de eerste oproep (u kunt deze 
functie uitschakelen; zie pagina 54). U kunt de tijd ook handmatig instellen op alle 
handsets.

18.1  Datum en tijd
1. Druk op Menu, blader naar Datum & tijd en druk op OK.

2. Voer datum in is gemarkeerd. Druk op OK.

3. Voer de datum in volgens het formaat DD-MM-JJJJ, bijv. 04-08-2015 voor 4 augustus 
2015 en druk op OK. 

4. Blader naar beneden naar Tijd instell. en druk op OK.

5. Voer de tijd in (uu:mm) en druk op OK. 
Als het huidige tijdformaat is ingesteld op 12-uurs, drukt u op * om am of pm te 
selecteren. 

6. Druk op e om terug te gaan naar standby.

18.2  Datumformaat
1. Druk op Menu, blader naar Datum & tijd en druk op OK.

2. Blader naar Datumformaat en druk op OK.

3. Blader naar DD-MM-JJJJ of MM-DD-JJJJ en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

18.3  Tijdsformaat
1. Druk op Menu, blader naar Datum & tijd en druk op OK.

2. Blader naar Tijdsformaat en druk op OK.

3. Blader naar 24-uurs of 12-uurs en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.
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19. Hulp
Geen kiestoon
• Gebruik uitsluitend het meegeleverde telefoonsnoer.
• Controleer of het telefoonsnoer correct is aangesloten.
• Controleer of het netsnoer correct is aangesloten en het toestel is ingeschakeld.

Geen display
• Controleer of de handset is ingeschakeld. Houd e ingedrukt.
• Reset het basisstation door de stroom uit te zetten. Wacht ongeveer 15 seconden 

voordat u het toestel weer aanzet. Wacht ongeveer een minuut totdat de handset 
weer gesynchroniseerd is met het basisstation.

Icoon  heeft slechts 1 balk en de handset piept
• Handset is buiten bereik. Ga dichter bij het basisstation staan.
• Controleer of de handset bij het basisstation is aangemeld; zie pagina 55.
• Controleer of het netsnoer correct is aangesloten en het toestel is ingeschakeld.

Mijn telefoonboek wordt niet gekopieerd vanaf mijn mobiele 
toestel
• Controleer of de IT.6T en uw mobiele toestel gekoppeld zijn; zie pagina 20.

De IT.6T staat niet in de apparatenlijst van mijn mobiel
• Schakel het IT.6T basisstation uit en weer in.
• Zet de Bluetooth-functie van uw mobiel uit en aan en probeer opnieuw.
• Als het probleem aanhoudt, reset u de standaardinstellingen van de IT.6T; zie 

pagina 54.

Ik kan geen oproepen doen / ontvangen op de IT.6T via het mobiele 
netwerk
• Controleer of uw mobiel is gekoppeld en of u de melding 'Verbonden' ziet.
• Zet de Bluetooth functie van uw mobiel uit en aan en probeer opnieuw.
• Controleer het signaal op uw mobiel.

De toetsen werken niet
• Controleer of de toetsen geblokkeerd zijn; zie pagina 28.

Icoon  verschuift niet tijdens het opladen
• Beweeg de handset op het basisstation een beetje heen en weer.
• Reinig de laadcontacten met een doek bevochtigd met alcohol.
• Controleer of het netsnoer correct is aangesloten en het toestel is ingeschakeld.
• De batterij is vol. Als de handset volledig geladen is, verschijnt het icoon  niet-

knipperend op de display.
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Geen nummerweergave
• Controleer het abonnement bij uw telecomleverancier; zie pagina 34.
• De beller kan een verborgen nummer hebben.
• Het item wordt wellicht niet gevonden in het telefoonboek. Controleer of u de 

correcte naam/nummer, inclusief het netnummer, in uw telefoonboek hebt 
opgeslagen.

Handset aanmelden bij het basisstation niet mogelijk
• U kunt maximaal 5 handsets op uw IT.6T basisstation aanmelden. U moet een handset 

afmelden om een nieuwe handset aan te melden; zie pagina 55.
• Controleer of u de juiste pincode hebt ingevoerd (standaard 0000).
• Controleer of er minimaal een meter afstand is van andere elektrische apparatuur, om 

storing bij het aanmelden te voorkomen.

De bel van de handset werkt niet
• Mogelijk staat het volume van de handset op Uit; zie pagina 49.

De bel van het basisstation werkt niet
• Mogelijk staat het volume van het basisstation op Uit; zie pagina 50.

Interferentie op mijn telefoon of op andere elektrische  apparatuur 
in de omgeving
• Plaats uw IT.6T minstens een meter van andere elektrische apparatuur of metalen 

voorwerpen om de kans op interferentie te voorkomen.

Antwoordapparaat neemt geen nieuwe berichten op
• Is het opnamegeheugen vol? Speel berichten af en verwijder ze; zie pagina 39.
• Is het UGB ingesteld op Alleen beantwoorden? Wijzig het UGB in Beantw. & 

Opnemen, zie pagina 38.
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20. Algemene informatie
BELANGRIJK
Deze apparatuur kan tijdens stroomstoringen niet gebruikt worden voor het bellen naar 
hulpdiensten. Er moeten andere communicatiemogelijkheden beschikbaar zijn om 
tijdens noodgevallen te bellen.

Dit product is bedoeld voor aansluiting op analoge publieke telefoonnetwerken en privé 
telefooncentrales in Europa.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Volg deze veiligheidsaanwijzingen op bij gebruik van uw telefoon om het gevaar van 
brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of materiële 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 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 aerosol 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 hulplijn van de klantenservice die staat vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

• Stopcontacten niet overbelasten met verlengsnoeren.
• Het apparaat niet gebruiken tijdens onweer. Gebruik een overspanningsbeveiliging 

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:
• 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.
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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 van 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. Gebruik van andere adapters 
kan het product beschadigen.

• Omdat de telefoon van stroom afhankelijk is, moet u minstens één extra telefoon in 
huis 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 videorecorder 
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
Probeer niet om bij de batterij te komen. Er bestaat explosiegevaar als de batterij 
vervangen worden door een verkeerd type batterij.
• Uw apparaat heeft een niet-verwijderbare, herlaadbare batterij. Probeer niet om 

de batterij te verwijderen, omdat u daarmee het apparaat kunt beschadigen en de 
garantie ongeldig maakt. Als u de batterij wilt vervangen, neemt u contact op met de 
hulplijn van de klantenservice die staat vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

DEZE INSTRUCTIES BEWAREN
Schoonmaken
• Maak de handset en het basisstation (of lader) schoon met een vochtig (niet nat) of 

anti-statisch doekje.
• Gebruik nooit een huishoudelijk schoonmaakmiddel, aangezien dit het product 

beschadigt. Gebruik nooit een droge doek, aangezien dit een statische schok kan 
veroorzaken.

Milieu
• Niet blootstellen aan direct zonlicht.
• De handset kan warm worden tijdens het laden van de batterij of bij langdurig gebruik. 

Dit is een normaal verschijnsel. Om schade te vermijden is het echter raadzaam om 
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het product niet op antiek of gefineerd hout te plaatsen.
• Plaats uw product niet op tapijten of andere oppervlakken die vezels afgeven, of op 

plaatsen waar geen vrije luchttoevoer is rondom het product.
• Dompel geen enkel onderdeel van het product onder in water en gebruik het niet in 

vochtige of natte condities, zoals badkamers.
• Stel uw product niet bloot aan vuur, explosieven of ander gevaarlijke condities.
• Er bestaat een kleine kans dat het toestel beschadigd kan raken tijdens bliksem. We 

adviseren u om de stroomkabel en de telefoonkabel te ontkoppelen tijdens een 
onweer met bliksem.

Instructies voor afvoer van het product
Wanneer de IT.6T aan het einde van de gebruiksduur komt, dient u het product af te 
voeren in overeenstemming met de lokale regelgeving. Neem contact op met de 
hulplijn van de klantenservice, die u kunt vinden in deze gebruiksaanwijzing en vraag om 
informatie over gratis afvoeren van het product.

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 deze garantie?
SUNCORP garandeert onder voorbehoud van onderstaande uitzonderingen dat dit 
Motorola merkproduct ("Product"), of gecertificeerde accessoire ("Accessoire") die 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 geldt enkel voor de eerste consument die de aankoop heeft gedaan 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 Accessoires die 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.

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 
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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 rechtsgebieden 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 zijn gerepareerd of vervangen

Het saldo van de oorspronkelijke garantie 
of negentig (90) dagen vanaf de datum 
retour aan consument, welke van de twee 
het langst is.

Uitsluitingen 
Normale slijtage. Periodiek onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen wegens 
normale slijtage zijn uitgesloten van de dekking.

Batterij. Alleen batterijen waarvan de volledig geladen capaciteit minder is dan 80% van 
de nominale capaciteit en batterijen die lekken, zijn gedekt door deze beperkte garantie.

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 niet-Motorola merkproducten of -accessories. Defecten of schade die 
voortvloeien uit gebruik van niet-Motorola merkproducten of gecertificeerde Producten/
Accessoires of andere randapparatuur zijn uitgesloten van dekking.

Niet-geautoriseerde service of wijziging. Defecten of schade als gevolg van service, 
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tests, aanpassingen, installatie, onderhoud, wijzigingen of veranderingen op enige wijze 
door iemand anders dan Motorola, SUNCORP of haar geautoriseerde servicecenters, zijn 
uitgesloten van dekking.

Gewijzigde Producten. Producten of Accessoires met (a) serienummers of datumlabels 
die zijn verwijderd, gewijzigd of onleesbaar gemaakt; (b) verbroken zegels of zegels 
waarmee is geknoeid; (c) printplaten met niet-overeenstemmende serienummers; of (d) 
behuizingen of onderdelen die niet Motorola-conform of niet van het Motorola-merk zijn, 
zijn uitgesloten van dekking.

Communicatieservices. Defecten, schade of storingen aan/in de Producten of 
Accessoires vanwege een communicatieservice of -signaal waarop u bent geabonneerd 
of die u gebruikt bij de Producten of Accessoires, zijn uitgesloten van dekking.

Hoe krijgt u garantieservice of overige informatie?
Bel voor service of informatie naar: 0800-8877700 (NL) / 0800-23375 (B).

U ontvangt aanwijzingen voor het op eigen kosten versturen van de Producten of 
Accessoires naar een officieel reparatiecentrum van SUNCORP.

Om service te verkrijgen dient u de volgende gegevens te overleggen: (a) het Product of 
de Accessoire; (b) origineel bewijs van aankoop (nota) met de datum, plaats en verkoper 
van het Product; (c) indien bijgesloten met het product een serienummer van het Product; 
(d) een geschreven uitleg van het probleem met het product; en, het belangrijkste; (e) uw 
adres en telefoonnummer.

Technische informatie
Hoeveel telefoons kan ik gebruiken?
Alle telefoonapparatuur moet een REN (Ringer Equivalence Number) hebben, waarmee 
het aantal items wordt berekend dat per telefoonlijn kan worden aangesloten. Uw IT.6T 
heeft een REN van 1. In totaal is een REN van 4 toegestaan. Als de totale REN van 4 wordt 
overschreden, krijgt u wellicht geen belsignaal van de telefoon. Bij andere telefoontypen is 
het belsignaal niet gegarandeerd, zelfs niet bij een REN van minder dan 4.

Alle overige handsets en laders die u aanmeldt, hebben een REN van 0.

Verbinden met een telefooncentrale
Dit product is bedoeld voor gebruik binnen Europa, via het publieke telefoonnetwerk.

Flashtijd
U moet wellicht de Flashtijd-functie gebruiken als u verbonden bent via een schakeling. 
Neem contact op met uw PABX-leverancier voor meer informatie.
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Waarschuwing: De handset vóór gebruik 24 uur opladen.

Motorola IT.6 
Voor IT.6.1, IT.6.2, IT.6.3 en IT.6.4

Draadloze digitale telefoon  
Mobiele connectiviteit van Bluetooth® Draadloze 
Technologie



Welkom...
op uw nieuwe Motorola IT.6 draadloze digitale telefoon!

• Met de Bluetooth-functie kunt u maximaal 2 mobiele telefoons en 1 headset draadloos 
verbinden met de IT.6 en genieten van unieke services en functies.1

• U kunt oproepen doen en ontvangen via de vaste lijn of het mobiele netwerk met 
behulp van de IT.6 handset.1

• U kunt uw mobiele telefoon gemakkelijk opladen via een USB-aansluiting op de IT.6 
basis, terwijl u tegelijkertijd mobiele oproepen aanneemt via de IT.6 handset (USB-
kabel niet inbegrepen).

• Terwijl u in gesprek bent via de vaste lijn of het mobiele netwerk, kunt u via de IT.6 
handset een tweede oproep beantwoorden op de andere lijn (mobiele netwerk / 
vaste lijn) en een 3-wegs gesprek voeren met 3 partijen.

• Optimaliseer het bereik rondom uw huis door de DECT-basis en het mobiele toestel 
te plaatsen op de plek met het sterkste mobiele signaal.2

• U kunt met elke handset maximaal 1000 namen en nummers in het telefoonboek 
opslaan. 

• Kopieer tot 500 contacten naar de IT.6 basis vanaf elke verbonden mobiele telefoon; 
elk contact kan maximaal 3 nummers hebben en is bereikbaar vanaf elke handset.1

• Synchroniseer de nummerherkenning met uw mobiele telefoon, zodat u op de IT.6 
handset kunt zien wie een oproep doet op uw mobiele toestel.

• Registreer maximaal 8 mobiele telefoons op de DECT basis, met 2 telefoons tegelijk 
actief.1

• Luidsprekertelefoon voor handsfree gesprek.

• ECO en intelligente oplaadfuncties zorgen ervoor dat uw IT.6 draadloze digitale 
telefoon niet alleen milieuvriendelijker is, maar ook energiebesparend.

• ECO PLUS schakelt het zendvermogen uit als de telefoon in standby staat.

Hulp nodig?
Als u problemen hebt met instellingen of gebruik van uw IT.6, neemt u dan contact op 
met de Klantenservice op nummer 0800-8877700 (NL) / 0800-23375 (B). 
U kunt mogelijk ook antwoorden op uw vragen vinden in het hoofdstuk 'Hulp' 
achteraan in deze gids.
1Compatibele mobiele Bluetooth telefoon vereist.
2Mobiele telefoon moet binnen 10 m van de IT.6 basis worden geplaatst.



Deze gebruiksaanwijzing bevat alle informatie die u nodig hebt om het 
maximale uit uw telefoon te halen.

Om uw telefoon in te stellen volgt u de eenvoudige instructies in 
‘Beginnen’, op de volgende pagina's. 
BELANGRIJK

Gebruik uitsluitend het meegeleverde telefoonsnoer.

Deze apparatuur is niet geschikt voor het bellen naar hulpdiensten tijdens 
stroomstoringen. Er moeten andere communicatiemogelijkheden beschikbaar zijn 
om tijdens noodgevallen te bellen.

Is alles aanwezig?

• Draadloze handset

• Draadloze basis

• Voedingsadapter voor basisstation

• Telefoonsnoer

Als u een IT.6 multiple pack-uitvoering hebt gekocht, moeten ook de volgende 
items aanwezig zijn:

• Draadloze handset & lader

• Voedingsadapter voor lader

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 genomen;

• Voldoet aan / of overtreft de EMEA milieuregelgeving.

• Eco-vriendelijke verpakking gefabriceerd uit minimaal 20% gerecycled materiaal.

• De behuizing van de telefoon is gefabriceerd uit minimaal 10% gerecyclede kunststof.

• Energiezuinige prestaties (voldoen aan of overtreffen de prestatievereisten van de 
EU-normen).

• De ECO PLUS functie schakelt de stroom uit wanneer de telefoon in standby modus 
is; zie pagina 47.
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8 Beginnen

1. Beginnen
BELANGRIJK
Plaats de IT.6 niet in een badkamer of andere vochtige ruimte.

Plaatsing
Plaats het IT.6 basisstation binnen 2 meter van een stopcontact en telefoonaansluiting 
zodat deze bereikbaar zijn voor de snoeren. Gebruik een stopcontact dichtbij het toestel 
zodat dit binnen handbereik is.

Plaats het toestel minimaal 1 meter van andere elektrische apparaten om storingen te 
voorkomen. De IT.6 gebruikt radiosignalen tussen de handset en het basisstation. De 
sterkte van het signaal is afhankelijk van de plaatsing van het basisstation. Hoe hoger het 
basisstation staat, hoe beter het signaal.

BEREIK VAN HANDSET
Het toestel heeft buitenshuis een bereik tot 300 meter als er geen obstakels zijn tussen het 
basisstation en de handset. Obstakels tussen het basisstation en de handset verminderen 
het bereik aanzienlijk. Als het basisstation binnenshuis staat en de handset binnen of 
buiten is, is het bereik ongeveer 50 meter. Dikke betonnen of stenen muren kunnen het 
bereik sterk verminderen.

BLUETOOTH DRAADLOOS BEREIK
Nadat uw IT.6 en mobiele toestel verbonden zijn (zie pagina 20), kunt u het mobiele bereik 
optimaliseren door de IT.6 basis en het mobiele toestel te plaatsen op de plek met het 
sterkste mobiele signaal. Het mobiele toestel moet zich binnen 10 m van de IT.6 basis 
bevinden. Als u buiten bereik raakt tijdens een gesprek via de IT.6, terwijl de handset het 
mobiele netwerk gebruikt, hoort u een dubbel piepgeluid. Als u niet terug binnen bereik 
komt, wordt de oproep afgebroken.

SIGNAALSTERKTE
Het icoon  op uw handset geeft aan dat u binnen bereik van de basis en de 
signaalsterkte bent; hoe meer balkjes hoe beter het signaal. Als u tijdens een gesprek 
buiten bereik raakt, hoort u een pieptoon.

De verbinding wordt verbroken als de handset buiten bereik van het basisstation komt. 
Ga dichter bij het basisstation staan. De handset zal de verbinding met het basisstation 
automatisch herstellen.

Instellen
BELANGRIJK
Het basisstation moet altijd op het stopcontact aangesloten blijven. Sluit het telefoonsnoer 
niet aan op de telefoonaansluiting totdat de telefoon volledig geladen is. Gebruik 
uitsluitend de bijgeleverde voedingsadapter en telefoonsnoer.
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Het basisstation aansluiten

1. Sluit het telefoonsnoer aan op de met  gemarkeerde ingang aan de onderkant van 
het basisstation.

2. Sluit de voedingsadapter aan op de met  gemarkeerde ingang aan de onderkant 
van het toestel en op een stopcontact. Zet het toestel aan.

De handset opladen
1. Als u de batterijen de eerste keer oplaadt, plaatst u de handset op het basisstation 

zodat dit minimaal 24 uur onafgebroken kan laden.

2. Als de handset volledig geladen is, staat het icoon  niet-knipperend op de display. 
Sluit het andere uiteinde van het telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting (zorg 
ervoor dat een uiteinde al op het basisstation is aangesloten).

OPMERKING
De batterij in de handset is niet bereikbaar. Probeer deze batterij niet te verwijderen; u 
kunt het toestel beschadigen. Als u de batterij moet vervangen, neemt u contact op met 
de hulplijn van de klantenservice die staat vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
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De handset en lader aansluiten  
(alleen multipack uitvoering)
Als u een multipack hebt gekocht, moet hetzelfde proces voor alle handsets en laders 
uitgevoerd worden.

1. Sluit de voedingsadapter aan op de met gemarkeerde ingang aan de onderkant 
van de lader en op een stopcontact.

2. Als u de batterijen de eerste keer oplaadt, plaatst u de handset op de lader zodat deze 
minimaal 24 uur onafgebroken kan laden.

3. Als de handset volledig geladen is, staat het icoon  niet-knipperend op de display. 
Op de display ziet u de datum en tijd; dit geeft aan dat het toestel is geregistreerd op 
het basisstation.

OPLAADWAARSCHUWING
Als het icoon  op de display knippert en u hoort tijdens een gesprek elke 30 seconden 
een pieptoon, dan moet de handset worden opgeladen voordat u deze opnieuw gebruikt. 
Tijdens het laden knippert  op de display.

INTELLIGENT OPLADEN
De IT.6 ondersteunt Intelligent Charging: wanneer de handset volledig is opgeladen, 
kan de basis dit automatisch detecteren en stoppen met het afnemen van stroom om de 
handset op te laden. Dit voorkomt onnodig energieverbruik.

V
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De achterkant verwijderen
Wanneer u een IT.6T met extra kleur achterkanten heeft aangeschaft of de achterkanten 
afzonderlijk heeft gekocht, dient u de originele achterkant te verwijderen en te vervangen 
door de nieuwe achterkant.

1. Om de achterkant te verwijderen drukt u deze licht in en schuift u deze naar omlaag.

2. Ter vervanging van de achterkant plaatst u de haakjes van de nieuwe achterkant op 
de openingen aan de achterkant van de handset en schuift u de nieuwe achterkant 
omhoog totdat deze op de juiste plaats is aangebracht.

ERMOGEN VAN BATTERIJEN
In ideale omstandigheden leveren de batterijen ongeveer 7 uur gesprekstijd of maximaal 
100 uur in standby.1

Denk erom dat nieuwe batterijen hun maximale vermogen pas bereiken nadat ze enkele 
dagen in gebruik zijn.

Neem de handset regelmatig enkele uren van het basisstation om de batterijen in 
optimale conditie te houden.

De batterijen minstens een keer per week ontladen verlengt de levensduur van de 
batterijen.

De laadcapaciteit van oplaadbare batterijen vermindert na verloop van tijd waardoor 
de spreek-/standby-tijd van de handset vermindert. Uiteindelijk moet de batterij worden 
vervangen. Neem contact op met de hulplijn van de klantenservice, die staat vermeld in 
deze gebruiksaanwijzing.

Druk de

Verwijderen Vervangen

1

2

Plaats de 
haakjes van de 
achterkant op 
de openingen 
van de handset

1

Schuif

2

Schuif 
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Nadat de handset de eerste keer is geladen, is de laadtijd ongeveer 6–8 uur per dag. De 
handset kan tijdens het opladen warm worden. Dit is een normaal verschijnsel.
1Alle spreek- en standby-tijden zijn bij benadering en hangen af van de gebruikte functies 
en gebruikspatronen.

De IT.6 instellen
Welkomscherm
1. Het Welkomscherm verschijnt kort, gevolgd door een lijst met landen.

2. Blader naar uw land (telecomaanbieder) en druk op OK. De handset en het 
basisstation resetten en laden de juiste instellingen. Een standby scherm verschijnt en 
uw telefoon is klaar voor gebruik.

OPMERKING
U kunt bellen en gebeld worden zonder dat het land en de telecomaanbieder is ingesteld, 
maar het welkomscherm blijft verschijnen totdat u de telefoon hebt aangepast aan de 
telefooninstellingen van uw land.

Datum en tijd

Als u geabonneerd bent op nummerweergave, worden de datum en tijd automatisch op 
alle handsets ingesteld als u de eerste keer gebeld wordt.

Als u geen gebruik maakt van nummerweergave, kunt u de datum en tijd handmatig 
instellen.

1. Druk op Menu, blader naar Datum & tijd en druk op OK.

2. Voer datum in is gemarkeerd. Druk op OK.

3. Voer de datum in volgens het formaat DD-MM-JJJJ, bijv. 04-08-2015 voor 4 augustus 
2015 en druk op OK. 

4. Blader naar beneden naar Tijd instell. en druk op OK.

5. Voer de tijd in (uu:mm) en druk op OK. 
Als het huidige tijdformaat is ingesteld op 12-uurs, drukt u op * om am of pm te 
selecteren. 

6. Druk op e om terug te gaan naar standby.

OPMERKING 
De datum en tijd worden bewaard tijdens een stroomstoring of wanneer de batterijen 
leeg zijn. U kunt ook het tijd- en datumformaat instellen; zie pagina 37.

Uw IT.6 is nu klaar voor gebruik.
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2. Uw telefoon leren kennen
Overzicht van uw telefoon

A Oorgedeelte 
B Display 

Zie pagina 15 voor een overzicht van de display-iconen.

C Telefoonboek / Naar boven / Volume omhoog 
Indrukken in de standby-modus om het telefoonboekmenu te openen. 
Naar boven bladeren door lijsten en menu's. 
Volume van oorgedeelte en handsfree verhogen. 
Als de telefoon overgaat: indrukken om het belvolume van de handset te verhogen.

D Menu / OK / Linker wisseltoets 
In standby-modus: indrukken om het menu te openen. 
Indrukken om menuopties te selecteren en een optie op de display te bevestigen.

E Naar links bladeren 
Naar links door het menu bladeren. 
De cursor naar links verplaatsen tijdens invoeren/bewerken.

F Gesprek / Flashtijd 
Oproep doen of beantwoorden. 
Voor gebruik met flashtijd (R) functies.

Uw telefoon leren kennen

A

B

C
D
E
F

G

H

I
J
K

M

L

N

O
P
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G * / Intercom 
Druk op *. 
Ingedrukt houden om een intern gesprek te voeren.

H Handsfree  
Handsfree tijdens een gesprek in- en uitschakelen.

BELANGRIJK
Het inschakelen van de handsfree modus kan het volume in het oorgedeelte sterk 
verhogen. Houd de handset niet te dicht bij uw oor.

I Herhalen / Wissen / Rechter wisseltoets 
Indrukken in standby om de nummerherhalingslijst te openen. 
Indrukken om tekst of cijfers te wissen. 
Ingedrukt houden om alle tekst te wissen. 
De functie direct erboven op de display van de handset selecteren.

J Naar rechts bladeren 
Naar rechts door het menu bladeren. 
De cursor naar rechts verplaatsen tijdens invoeren/bewerken.

K Einde gesprek / Afsluiten / Handset in-/ uitschakelen 
De oproep beëindigen. 
Menu / functie sluiten 
Ingedrukt houden om de handset in of uit te schakelen.

L Bellerslijst / Naar beneden / Volume omlaag 
Indrukken in standby modus voor de Bellerslijst. 
Naar beneden bladeren door lijsten en menu's. 
Volume van oorgedeelte en handsfree verlagen. 
Als de telefoon overgaat: indrukken om het volume van de handset te verlagen.

M # / Pauze / Hoofd-/kleine letters 
Ingedrukt houden voor een pauze (P) bij voorkiesnummers of opslaan van nummers. 
Indrukken om te schakelen tussen hoofd- en kleine letters bij invoeren/bewerken van 
tekst.

N Spatie / Toetsblokkering 
Indrukken om een spatie in te voegen bij invoeren/bewerken van tekst/cijfers. 
Ingedrukt houden om het toetsenblok te blokkeren/ontgrendelen.

O Dempen 
Tijdens een gesprek: indrukken om het geluid uit/aan te zetten.

P Microfoon
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Handset LCD display

 Niet-knipperend als de handset is aangemeld en binnen bereik is van het
 basisstation. Knippert als de handset buiten bereik is of naar een basis zoekt.

 Verlicht in de ECO-modus.

 Verlicht bij ECO PLUS.

 Bluetooth-functie geactiveerd.

 Bluetooth-headset gekoppeld.

 Verlicht bij gemiste oproepen in de Bellerslijst.1

 Belvolume handset Uit.

 Verlicht in handsfree modus.

 Verlicht als Niet storen is geactiveerd.

 Verlicht als u nieuwe voicemails hebt.

Het alarm (wekker) is ingesteld.

OPMERKING
Welke iconen worden weergegeven bovenaan de display, hangt af van de geactiveerde 
functies.

Het niveau van de batterij wordt bij benadering als volgt aangegeven: 
 Batterij is vol

 Batterij is halfvol

 Batterij is zwak

 Knippert als de batterij bijna leeg is
1Om deze functie te kunnen gebruiken moet u geabonneerd zijn op Nummerherkenning. 
Mogelijk moet voor deze service betaald worden.
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Overzicht van het basisstation

A

B
C

D

1 2

A Bluetooth 1 LED
B Bluetooth 2 LED
C Pagina / Zoeken 

In standby indrukken om de handset(s) te bellen. 
Ingedrukt houden voor registratiemodus, om handsets aan of af te melden.

D USB-connector 
Om uw mobiele telefoon op te laden (USB-kabel niet inbegrepen).

Navigeren door het menu
De IT.6 heeft een gebruiksvriendelijk menusysteem op de handset.

Elk menu heeft een lijst met opties; zie het schema op de volgende pagina.

Als de handset is ingeschakeld en in standby staat:

1. Druk op de linker wisseltoets Menu. Het hoofdmenu wordt geopend.

2. Gebruik vervolgens de knop  om omhoog / omlaag / links / rechts door het 
menu te bladeren.

3. Wisseltoets-opties OK en Terug worden getoond. 
Druk op de linker wisseltoets OK om een submenu te openen of een optie te 
bevestigen. 
Druk op de rechter wisseltoets Terug om terug te gaan naar het vorige menuniveau, 
een teken te corrigeren of een actie te annuleren.
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Verplaatsen door het menu
In deze gids gebruiken we de term 'bladeren' om aan te geven dat u omhoog / omlaag / 
links / rechts moet gaan in het productmenu.

Als u rechtstreeks moet drukken op de opties omhoog / omlaag / links / rechts, gebruiken 
we de woorden OMHOOG / OMLAAG / LINKS of RECHTS. (Zie hieronder)

OPMERKING

Indien er gedurende 30 seconden geen toets wordt ingedrukt of indien de handset op de 
basis / lader is geplaatst, keert de handset terug naar standby.

Indrukken: ga omhoog 

Indrukken: ga omlaag 

Indrukken: ga naar 
rechts

Indrukken: ga naar 
links
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Menustructuur
Telefoonboek
Drukken op Opties:

Toevoegen
Details tonen1

Nummer wijzigen1

Zoeken
Alles wissen1

Sorteren op

Indien er een item is 
opgeslagen -  item 
markeren en drukken op 
Opties:

Toevoegen
Details tonen
Nummer wijzigen
Zoeken
Beltoon
Snel bellen
Verjaardag
Feestdag
Blok. Inkomend
Wissen
Alles wissen
Niet storen
Sorteren op

Bellerslijst
Drukken op Opties:

Nummer opslaan
Details tonen
Blok. Inkomend
Wissen
Alles wissen
Weergeven 

Alle oproepen
Gemist oproep
Ontvangen opr.
Gebelde nrs

Indien er geen item is 
opgeslagen - drukken op 
Opties:

Alle oproepen
Gemist oproep
Ontvangen opr.
Gebelde nrs

Datum & tijd
Voer datum in
Tijd instell.
Datumformaat
Tijdsformaat

Niet storen
Aan/Uit
Start/stoptijd
Toestaan
Herhalen

Blok. Inkomend.
Drukken op Opties

Toevoegen
Details tonen
Wissen
Alles wissen

Uitgaande oproepen 
blokkeren
Blokkeren
Blokkeer nummer
Wijzig PIN-code

Kamermonitor
Aan
Bellen naar

Intern
Extern

Nr. wijzigen
Nr selecteren

Gevoeligheid

Laag
Middel
Hoog

Alarm
Alarm instlln

Naam invoeren

Nadat een alarm is 
ingesteld:

Aan/uit
Tijd instell. 
Herhalen

Eenmaal
Dagelijks
Wekelijks
Ma t/m Vr
Zat-Zon

Weksignaal
Naam wijzigen
Wissen

Wissen verschijnt alleen 
als er een alarm is 
opgeslagen.

Geluiden
Belvolume
Belmelodie

Vaste lijn
Mobiel 1
Mobiel 2

Profielen
Wis
Helder
Pure
Luid
Bas

Toetstoon
Oplaadtoon
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Zoeken
Wijzig PIN-code
Wijzig naam
Zoek headset

Inst. mobiel
Mobiel 1

PIN invoeren
Uit 
In bereik
Pincode

Mobiel 2
PIN invoeren

Uit 
In bereik
Pincode

Kalender
Drukken op Opties:

Nieuwe afspraak
Aan/uit
Voer datum in
Tijd instell.
Omschrijving
Attentiesignaal

Uw telefoon leren kennen

Instellingen
ECO 
ECO PLUS
Naam handset
Taal
Display
Disp. Contrast
Verlichting
Gespreksinst.
Driegesprek
Landcode
Binnenl. code
Auto keuze 
Flashtijd
Kiesmethode
Autom. klok
Uitgaande lijn
Wrsch visueel
Volledig reset
Aan-/afmelden

Handset aanmeld.
Afmelden

Bluetooth
Apparaten

Indien er een herinnering 
(attentie) is opgeslagen: 
item markeren en drukken 
op Opties.

Aan/uit
Voer datum in
Tijd instell.
Omschrijving
Attentiesignaal
Wissen

Kladblok
Indien er geen  
Notitie is opgeslagen:

Nieuw

Indien er een Notitie 
is opgeslagen: notitie 
markeren en drukken 
op OK:

Nummer wijzigen
Aan/uit
Wissen  

Achtergrond
Selecteer

1Deze functies zijn uitsluitend beschikbaar indien er een vast voicemail nummer in het 
telefoonboek van de handset is opgeslagen. Dit is afhankelijk van de landeninstellingen.
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3. Bluetooth
3.1  Draadloze Bluetooth technologie
De IT.6 kan met twee mobiele toestellen tegelijk worden verbonden.
De IT.6 maakt automatisch opnieuw verbinding met een opgeslagen apparaat zodra dit 
binnen bereik komt, tenzij er al 2 apparaten zijn verbonden.
Nadat uw mobiele toestel en de IT.6 zijn verbonden, kunt u:
• Oproepen doen of ontvangen op uw draadloze handset, via de vaste lijn of het 

mobiele netwerk.
• Als u een oproep ontvangt, toont de draadloze handset het nummer van degene die 

belt naar het mobiele toestel.
• Uw mobiele telefoonboek synchroniseren met de draadloze handset; zie pagina 21.
U kunt maximaal 8 mobiele telefoons opslaan via Bluetooth draadloze technologie1. Als u al 
8 toestellen hebt opgeslagen, moet u een apparaat verwijderen van de lijst met apparaten 
voordat u een ander apparaat kunt koppelen; zie “Uw apparaten beheren” hieronder.
1Bluetooth® draadloze technologie biedt een draadloze verbinding van maximaal 10 
meter tussen de Motorola IT.6-serie en andere Bluetooth-compatibele mobiele telefoons. 
Dit apparaat ondersteunt de handsfree profielen. Om Bluetooth apparaten met elkaar te 
laten communiceren, moeten zij hetzelfde Bluetooth profiel gebruiken.

Het IT.6 basisstation heeft een USB-aansluiting (USB-kabel niet meegeleverd) om uw 
mobiele telefoon te laden terwijl u mobiele oproepen aanneemt op de IT.6 handset. Dit 
garandeert dat het mobiele toestel binnen 10 meter van de IT.6 basis wordt geplaatst.

3.2  De IT.6 koppelen aan uw mobiel
U dient de IT.6 te koppelen aan uw mobiele telefoon voordat u kunt genieten van de 
Bluetooth functies.

1. Druk op Menu, blader naar Bluetooth en druk op OK.

2. Blader naar Zoeken en druk op OK.

3. Zet de Bluetooth functie aan op uw mobiele toestel.

4. Plaats het mobiel dicht bij de IT.6 basis en zoek naar apparaten.

5. Op de display ziet u Motorola IT.6 en de PIN (standaard 0000). 

6. De IT.6 verschijnt als 'Motorola IT.6' op uw mobiel.

7. Voer indien nodig de Bluetooth PIN in op de mobiele telefoon en volg de instructies 
op de mobiel om de koppeling en verbinding met de IT.6 te maken.

8. Zodra de verbinding is gemaakt, ziet u op de display van de handset ! of :, 
afhankelijk van het verbonden apparaat. De bijbehorende LED op het basisstation 
licht op.

OPMERKING
Indien er al 2 mobiele toestellen zijn verbonden, dient u één verbinding te verbreken 
voordat u een andere kunt maken; zie “Uw apparaten beheren” hieronder.

Bluetooth
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3.3  Uw apparaten beheren
1. Druk op Menu, blader naar Bluetooth en druk op OK.

2. Apparaten is gemarkeerd; druk op OK.

3. Blader om het gewenste apparaat te selecteren en druk op Opties.

4. Vervolgens kunt u kiezen tussen Verbinding mkn / Verbndng verbr, Wissen en Alles 
wissen.

5. Druk op e om terug te gaan naar standby.

3.4  De Bluetooth PIN wijzigen
1. Druk op Menu, blader naar Bluetooth en druk op OK.

2. Blader naar Wijzig PIN-code en druk op OK.

3. Druk op Wis om het huidige bericht te wissen.

4. Voer de nieuwe PIN in via het toetsenblok en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

3.5  Bluetooth naam van telefoon instellen
1. Druk op Menu, blader naar Bluetooth en druk op OK.

2. Blader naar Wijzig naam en druk op OK.

3. Druk op Wis om de huidige naam te wissen.

4. Voer de nieuwe naam in via het toetsenblok en druk op Opslaan.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

3.6  Een Bluetooth headset koppelen
1. Druk op Menu, blader naar Bluetooth en druk op OK.

2. Blader naar Zoek headset en druk op OK.

3. Selecteer het apparaat en druk op OK.

4. De headset wordt gekoppeld en  wordt getoond.

OPMERKING
Zodra de Bluetooth hoofdtelefoon verbonden is kunt u vaste lijn gesprekken via de 
hoofdtelefoon ontvangen mits deze zich binnen 10 meter afstand van het basisstation van 
de IT.6 bevindt. U kunt niet bellen of gesprekken van uw mobiele telefoon ontvangen via 
de hoofdtelefoon.

3.7   Het telefoonboek synchroniseren of updaten vanaf een mobiel
1. Druk op OMHOOG of op Menu totdat Telefoonboek is gemarkeerd; druk op OK.

2. Blader naar de gewenste telefoonboeklijst, [ of ].

Bluetooth
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3. Als het telefoonboek leeg is, drukt u op Update om het downloaden van het mobiele 
telefoonboek te starten.

4. Als het telefoonboek al is gedownload, drukt u op Opties. Blader naar Update en druk 
op OK.

5. Het telefoonboek wordt bijgewerkt.

OPMERKING
U kunt maximaal 500 contacten downloaden van elk van de 2 verbonden mobiele 
telefoons.

3.8  Privacy-instellingen van het mobiele telefoonboek beheren
Nadat uw mobiele telefoonboek is gesynchroniseerd met de IT.6, kunt u diverse privacy-
instellingen maken voor het mobiele telefoonboek.

1. Druk op Menu, blader naar Inst. mobiel en druk op OK.

2. Blader naar het gewenste mobiele toestel en druk op OK.

3. Voer de Pincode in en druk op OK.

4. U kunt een van de onderstaande opties selecteren.
• Uit: Geen PIN vereist voor toegang tot het telefoonboek en dit is altijd beschikbaar.

• Binnen bereik: Geen PIN vereist voor toegang tot het telefoonboek en dit is alleen 
beschikbaar wanneer het mobiele toestel is verbonden en binnen bereik is van de 
IT.6 basis.

• PIN: Volg de instructies om uw PIN in te stellen en te activeren. Nadat de PIN is 
geactiveerd, is het telefoonboek altijd beschikbaar en hebt u een PIN nodig om 
toegang te krijgen.

3.9  De bellerslijst van uw mobiel beheren
U kunt de bellerslijst van uw mobiel downloaden naar de IT.6 handset.

1. Druk op Menu, blader naar Bellerslijst en druk op OK.

2. Blader naar de gewenste bellerslijst, [ of ].

3. Als de lijst leeg is, drukt u op Update om de bellerslijst van de mobiel te downloaden.

4. Als de bellerslijst van de mobiel al is gedownload, drukt u op Opties. Blader naar 
Update en druk op OK.

5. De bellerslijst wordt bijgewerkt.



23De telefoon gebruiken

4. De telefoon gebruiken 
OPMERKING
Uw handset houdt automatisch de duur van alle externe oproepen bij en u ziet een 
oproeptimer op het scherm. Aan het einde van de oproep wordt de totale duur van het 
gesprek 3 seconden lang getoond.

4.1  De handset aan/uitzetten
Houd e ingedrukt om de handset aan of uit te zetten.

4.2  Oproepen
Nadat u de IT.6 hebt gekoppeld aan uw mobiel, kunt u met de IT.6 handset oproepen 
doen via de vaste lijn of het mobiele netwerk. Om de IT.6 te koppelen aan uw  mobiel: zie 
pagina 20.

4.2.1  Een oproep doen
1. Druk op r. Vaste lijn is gemarkeerd.

2. Blader naar de gewenste lijn en druk op OK.

3. Wanneer u de kiestoon hoort, kunt u het gewenste nummer bellen.

OPMERKING
Als u Mobiel 1 of Mobiel 2 kiest en er geen mobiel is gekoppeld, keert de handset terug 
naar standby.

4.2.2  Oproep voorbereiden
1. Voer het telefoonnummer in. Druk als u een fout maakt op Wis om het laatste nummer 

te wissen.

2. Blader naar P, / of \.

3. Druk op r om het nummer te bellen.

OPMERKING
Om een pauze (P) in te voeren bij voorkiesnummers: zie pagina 29.

4.2.3  Oproep doen via Snel bellen
1. Houd het desbetreffende toetsenbloknummer ingedrukt om het opgeslagen nummer 

meteen te bellen. 

OPMERKING
Om een snelkiesnummer toe te wijzen: zie pagina 32

4.2.  Oproep beëindigen
Druk op e of plaats de handset terug op de basis of lader.

4.2.5  Oproep ontvangen van de vaste lijn
Als u een externe oproep ontvangt, hoort u het belsignaal en ziet u een avatar op de 
display.
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1. Druk op r om een gesprek te beantwoorden.

4.2.6  Een mobiele oproep ontvangen op de draadloze handset
1. Als u een oproep ontvangt via uw mobiele telefoon, rinkelt ook de draadloze handset.

2. Op de display van de draadloze handset ziet u de avatar en het nummer of de naam 
van de beller, indien het telefoonboek is gekopieerd.

3. Druk op r om een gesprek te beantwoorden.

4.2.7  Oproep doen via tweede externe lijn
U kunt een externe beller in de wacht zetten en een tweede externe oproep doen. 
Vervolgens kunt u schakelen tussen beide partijen of een driegesprek voeren.

1. Druk tijdens uw oproep op r. De eerste oproep wordt in de wacht gezet.

2. Voer het tweede nummer in.

3. Het nummer wordt gebeld.

Opmerking
Deze service is netwerk-afhankelijk.

4.2.8  Oproep ontvangen via tweede externe lijn 
Als u een terugkerend piepgeluid hoort dat een inkomende oproep aanduidt, kunt u de 
oproep op twee manieren ontvangen:

1. Druk op t en vervolgens op 2 om de oproep te beantwoorden. 
Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met het tweede 
gesprek.

2. Druk op t en vervolgens op 1 om het huidige gesprek te beëindigen en het tweede 
gesprek te beantwoorden.

Opmerking
Deze service is netwerk-afhankelijk.

4.2.9  Een tweede externe oproep doen via vaste lijn / mobiele netwerk
Als u een gesprek voert via de vaste lijn of het mobiele netwerk, kunt u ook een tweede 
oproep doen via de andere lijn (mobiele netwerk / vaste lijn).

1. Druk tijdens de externe oproep op Opties.

2. Blader naar de andere lijn die u voor de oproep wilt gebruiken en druk op OK. 
De eerste oproep wordt in de wacht gezet.

3. Voer het tweede nummer in.

4. Het nummer wordt gebeld. Als de tweede oproep wordt beantwoord:
• DRIEGESPREK – druk op Opties, blader naar 3-gesprek en druk op OK.

• SCHAKELEN – druk op Opties, blader naar Over op vast of Over op mobiel om te 
schakelen tussen de twee oproepen.
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4.2.10 Tweede externe oproep beantwoorden via vaste lijn / mobiele netwerk
Als u een gesprek voert via de vaste lijn / het mobiele netwerk, kunt u een tweede oproep 
beantwoorden via de andere lijn (mobiele netwerk / vaste lijn).

1. Wanneer er tijdens een externe oproep een andere oproep binnenkomt, hoort u een 
dubbele piep in het oorgedeelte van de IT.6. Druk op Opties.

2. Blader naar de andere lijn die u wilt beantwoorden en druk op OK. 
De eerste oproep wordt in de wacht gezet.

3. Om heen en weer te schakelen of om de oproep van de vaste lijn en/of het mobiele 
netwerk te beëindigen, kiest u uit de Opties.

4.3  Volume van oorgedeelte regelen
Blader tijdens een oproep naar het gewenste volume. U kunt kiezen uit 5 niveaus.

4.4  Dempen
U kunt de handset dempen, zodat u kunt praten met iemand die naast u staat zonder dat 
de beller u hoort.

1. Druk tijdens een gesprek op m. Op de display staat Geluid uit en uw beller kan u niet 
horen.

2. Druk nogmaals op m om de oproep voort te zetten.

4.5  Intercom
4.5.1  Interne oproep doen
Als u meerdere handsets op het basisstation hebt aangemeld, kunt u interne gesprekken 
voeren tussen twee handsets.

Handset X op de display duidt op een interne oproep.

1. Houd * ingedrukt. Als er slechts 2 handsets zijn aangemeld, klinkt het belsignaal van 
de andere handset.

2. Als er meer dan 2 handsets zijn aangemeld, worden de beschikbare handsets getoond 
op de display.

3. Blader naar de gewenste handset en druk op OK.

4.5.2  Interne oproep ontvangen
Als u een interne oproep ontvangt, ziet u op de display Beller Handset X.

1. Druk op r of Accept om het gesprek aan te nemen.

4.5.3  Oproep doorschakelen
U kunt een extern gesprek doorschakelen naar een andere handset die bij het basisstation 
is aangemeld.

Tijdens een extern gesprek:

1. Houd * ingedrukt. Als er slechts 2 handsets zijn aangemeld, klinkt het belsignaal van 
de andere handset.
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2. Als er meer dan 2 handsets zijn aangemeld, worden de beschikbare handsets getoond 
op de display.

3. Blader naar de gewenste handset en druk op OK.

4. Als de andere handset opneemt, drukt u op e om het gesprek door te schakelen.

OPMERKING
Als de andere handset niet wordt opgenomen en u met de externe beller wilt praten, drukt 
u op Wis. 

4.5.4  Driegesprek (conference call)
U kunt een driewegs gesprek voeren met 2 interne en 1 externe partner.

Tijdens een gesprek met een externe beller:

1. Houd * ingedrukt. Als er slechts 2 handsets zijn aangemeld, klinkt het belsignaal van 
de andere handset.

2. Als er meer dan 2 handsets zijn aangemeld, worden de beschikbare handsets getoond 
op de display.

3. Blader naar de gewenste handset en druk op OK.

4. Als de andere handset wordt opgenomen, drukt u op Conf. op de handset om het 
driegesprek te starten.

5. Als de andere handset niet wordt opgenomen, drukt u op Annuleren om de externe 
oproep terug te nemen.

6. Druk op e om het gesprek te beëindigen.

4.6  Handsfree luidspreker
Met handsfree kunt u een gesprek voeren zonder de handset vast te houden. Zo kunnen 
ook andere personen in de omgeving meeluisteren met het gesprek.

4.6.1  Handsfree oproep doen
1. Kies het nummer en druk op h. Op de display verschijnt het icoon  en u hoort 

het gesprek via de luidspreker van de handset.

2. Druk op h om de oproep te schakelen tussen het oorgedeelte en handsfree.

3. Druk op e om het gesprek te beëindigen.

OPMERKING
Blader tijdens een handsfree oproep naar het gewenste volume. U kunt kiezen uit 5 
niveaus.

4.6.2  Een oproep handsfree beantwoorden
Druk op h om de oproep te beantwoorden.
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4.6.3  Handsfree inschakelen tijdens een gesprek
Druk tijdens een gesprek op h om de oproep over te zetten naar handsfree.
Om handsfree uit te schakelen en de oproep in het oorgedeelte te horen, drukt u 
nogmaals op h.
4.6.4  Het handsfree volume regelen
Blader tijdens een handsfree gesprek naar het gewenste volume. U kunt kiezen uit 5 
niveaus.

4.7  Nummer herhalen
De laatste 50 gebelde nummers worden bewaard in de nummerherhalingslijst.

4.7.1  Een item bekijken of bellen
1. Druk op Herh. om de nummerherhalingslijst te openen.

2. Het laatst gebelde nummer is gemarkeerd.

3. Blader naar het gewenste item.

4. Druk op r om dit item te bellen, of druk op Terug om terug te keren naar standby.

OPMERKING
Als het nummer van de beller precies overeenkomt met een opgeslagen item in het 
telefoonboek, wordt de naam van de beller getoond. Druk op Opties, blader naar Details 
tonen en druk op OK om het nummer van de beller te zien.
4.7.2  Een nummer uit de nummerherhalingslijst kopiëren naar het telefoonboek
1. Druk op Herh. om de nummerherhalingslijst te openen.

2. Blader naar het gewenste item.

3. Druk op Opties. Nummer opslaan is gemarkeerd.

4. Blader naar de nummercategorie waarin u het nummer wilt opslaan; Telefoon privé, 
Telefoon werk of Mobiel, en druk op OK.

5. Voornaam is gemarkeerd. Druk op OK, voer de naam in en druk op OK.

6. Blader naar Achternaam en druk op OK. Vul de naam in en druk op OK.

7. Blader naar de nummercategorie die u in punt 4 hebt gekozen en druk op OK.

8. Bewerk het nummer indien nodig en druk op OK. Druk op Opslaan om het nummer te 
bewaren.

9. Druk op e om terug te keren naar standby.

OPMERKING
Zie TIPS VOOR HET INVOEREN VAN NAMEN op pagina 29.

4.7.3  Een item wissen
1. Druk op Herh. om de nummerherhalingslijst te openen.

2. Blader naar het gewenste item en druk op Opties. Op de display staat Nummer opslaan.
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3. Blader naar Wissen.

4. Druk op OK om te bevestigen of op e om te annuleren.

4.7.4  Alle items wissen
1. Druk op Herh. om de nummerherhalingslijst te openen.

2. Druk op Opties. Op de display staat Nummer opslaan.

3. Blader naar Alles wissen.

4. Druk op OK om te bevestigen of op e om te annuleren.

4.8  Toetsen blokkeren / ontgrendelen
U kunt de toetsen blokkeren om onbedoeld indrukken van toetsen te voorkomen.

OPMERKING
Als het toetsenblok geblokkeerd is, kunt u nog steeds inkomende oproepen beantwoorden 
en de handset gewoon gebruiken. Wanneer de oproep wordt beëindigd, wordt het 
toetsenblok weer geblokkeerd.

1. Houd 0 ingedrukt. 
Op de display staat Toetsen Blok.

2. Om het toetsenblok te ontgrendelen houd u 0 nogmaals ingedrukt.

4.9  Handset zoeken (Paging)
U kunt een gebruiker van een handset oproepen, of een ontbrekende handset opzoeken.
Paging-oproepen kunnen niet op de handset beantwoord worden.
1. Druk op f op het basisstation. Alle handsets die bij de basis zijn aangemeld, rinkelen 

en tonen op de display Handset zoeken.
2. Om het belsignaal te stoppen drukt u nogmaals op f op de basis, of op een 

willekeurige toets op de handset.
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5. Telefoonboek
Naast het mobiele telefoonboek kunt u maximaal 1000 namen en nummers opslaan in het 
telefoonboek. Voor elke naam kunt u een nummer opslaan voor Telefoon privé, Telefoon 
werk en Mobiel. Namen zijn maximaal 32 tekens lang (16 voor de voornaam en 16 voor 
de achternaam) en nummers maximaal 32 cijfers. U kunt ook verschillende beltonen 
selecteren voor de telefoonboekitems.

5.1  Naam en nummer opslaan
Als de IT.6 is aangesloten op een telefooncentrale, moet u wellicht een pauze invoeren 
in een nummer. Dit geeft de telefooncentrale de tijd een buitenlijn vrij te maken. Meestal 
wordt een pauze ingevoerd na de toegangscode van de telefooncentrale (b.v. 9). Houd bij 
het opslaan van een nummer # ingedrukt totdat op de display een P staat. Daarna kunt u 
het telefoonnummer opslaan.
Als u bent geabonneerd op nummerherkenning en de naam van de beller wilt zien in 
plaats van het nummer, slaat u het volledige nummer, inclusief het netnummer, op in uw 
telefoonboek.

1. Ga OMHOOG of druk op Menu en blader naar Telefoonboek. Druk op OK. 

2. Het eerste item in het telefoonboek is gemarkeerd.

3. Druk op Opties totdat Toevoegen is gemarkeerd en druk op OK.

4. Voornaam is gemarkeerd. Druk op OK, voer de naam in en druk op OK.

5. Blader naar Achternaam, druk op OK, voer de naam in en druk op OK.

6. Blader naar de nummercategorie waarin u het nummer wilt opslaan; Telefoon privé, 
Telefoon werk of Mobiel en druk op OK.

7. Voer het nummer in en druk op OK en op Opslaan om het item op te slaan.

8. Druk op e om terug te keren naar standby.

OPMERKING
Annuleer het opslaan van een item door op elk gewenst moment te drukken op  e.

TIPS VOOR HET INVOEREN VAN NAMEN

Gebruik de alfanumerieke toetsen om namen in het telefoonboek in te voeren.
Bijv. de naam Paul invoeren:

P  Druk 1x op 7

A  Druk 1x op 2

U  Druk 2x op 8

L  Druk 3x op 5

Druk op 0 om een spatie in te voeren.

Druk op LINKS of RECHTS om van teken naar teken te gaan. 
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Druk op Wis om een leesteken te wissen of houd Wis ingedrukt om alle leestekens te 
wissen.

LIJST VAN TEKENS

Toets
Hoofd-/
kleine 
letter

Toegewezen tekens en symbolen

K / H 1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § … 

K a b c 2 à â æ á ã ä å ç 
H A B C 2 À Â Æ Á Ã Ä Å Ç
K d e f 3 è é ê ë Δ Φ 
H D E F 3 È É Ê Ë Δ Φ 

K g h i 4 ğ í ì ï ı Γ 

H G H I 4 Ğ Í Ï İ Γ
K j k l 5 Λ 
H J K L 5 Λ 
K m n o 6 ñ ó ô õ ö ò 
H M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö 
K p q r s 7 ß ş Π Θ Σ 
H P Q R S 7 Ş Π Θ Σ 

K t u v 8 ù ú ü μ 

H T U V 8 Ù Ú Ü 

K w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

H W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ 

 0 K / H Spatie . 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |  

 # K / H kort drukken om te schakelen tussen ABC, abc, Abc

K = Kleine letter

H = Hoofdletter

5.2  Details bekijken of een item bellen
1. Druk op OMHOOG of op Menu totdat Telefoonboek is gemarkeerd; druk op OK.

2. Blader naar de gewenste telefoonboeklijst, P, [ of ].

3. Blader naar het item dat u wilt bekijken. 
Of 
Om alfabetisch te zoeken, drukt u op de toets met de eerste letter van de naam. Bijv. 
als de naam begint met N, drukt u tweemaal op . Op de display staat het eerste item 
dat begint met N. Blader indien nodig naar het gewenste item.
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4. Druk op Opties en blader naar Details tonen. De display toont de beschikbare 
informatie. Blader naar het gewenste nummer.

5. Druk op r en blader naar de regel met item dat u wilt bellen.

6. Druk op r om te bellen of druk op e om terug te keren naar standby.

5.3  Een item zoeken
1. Druk op OMHOOG of op Menu totdat Telefoonboek is gemarkeerd; druk op OK.

2. Blader naar de gewenste telefoonboeklijst, P, [ of ].

3. Druk op Opties en blader naar Zoeken. Druk op OK.

4. Voer de eerste letter (s) van de naam in om alfabetisch te zoeken en druk op OK.

5. De namen die met die letter beginnen, worden getoond.

6. Blader naar het gewenste item.

7. Druk op e om terug te keren naar standby.

5.4  Een naam en nummer bewerken
1. Druk op OMHOOG. Het eerste item op de display is gemarkeerd.

2. Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken en blader naar het 
gewenste item. Druk op Opties.

3. Blader naar Nummer wijzigen en druk op OK.

4. Voornaam is gemarkeerd. Druk op OK om de voornaam te wijzigen of blader naar het 
veld dat u wilt wijzigen en druk op OK.

5. Druk op Wis om een teken/cijfer te wissen, of houd Wis ingedrukt om alle tekens/
cijfers te wissen.

6. Druk op Opslaan om de wijzigingen te bevestigen.

7. Druk op e om terug te keren naar standby.

5.5  Beltoon toewijzen
1. Druk op OMHOOG. Het eerste item op de display is gemarkeerd.

2. Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken en blader naar het 
gewenste item. Druk op Opties.

3. Blader naar Beltoon en druk op OK.

4. Blader naar de gewenste beltoon en druk op OK. 
De gegevens worden opgeslagen.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.
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5.6  Snelkiesnummer toewijzen
1. Druk op OMHOOG. Het eerste item op de display is gemarkeerd.

2. Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken en blader naar het 
gewenste item. Druk op Opties.

3. Blader naar Snel bellen en druk op OK.

4. Blader naar de cijfertoets waarmee u het item wilt opslaan en druk op OK om het 
snelkiesitem op te slaan.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

5.7  Een snelkiesnummer wissen
1. Druk op OMHOOG. Het eerste item op de display is gemarkeerd.

2. Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken en blader naar het 
gewenste item. Druk op Opties.

3. Blader naar Snel bellen en druk op OK.

4. Blader naar Wissen? en druk op OK om te bevestigen.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

5.8  Telefoonboek openen tijdens een oproep
1. Druk tijdens het gesprek op s.

2. Blader naar de gewenste telefoonboeklijst, P, [ of ].

3. Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken en blader naar het 
gewenste item. Druk op OK om de details te zien.

5.9  Verjaardag of feestdag toewijzen
U kunt een herinnering aan een verjaardag of feestdag toewijzen aan een 
telefoonboekitem.

1. Druk op OMHOOG. Het eerste item op de display is gemarkeerd.

2. Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken en blader naar het 
gewenste item. Druk op Opties.

3. Blader naar Verjaardag of Feestdag en druk op OK.

4. Op de display staat Voer datum in. Druk op OK.

5. Voer de datum in via het toetsenblok en druk op OK.

6. Blader naar Attentiesignaal en druk op OK.

7. Blader naar de gewenste melodie en druk op OK.

8. Blader naar Attentie aan/uit en druk op OK.

9. Blader naar Aan of Uit, druk op OK en vervolgens op Opslaan.
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10. Druk op e om terug te keren naar standby.

5.10  Een telefoonboekitem op de blokkeringslijst inkomende
oproepen plaatsen

1. Druk op OMHOOG. Het eerste item op de display is gemarkeerd.

2. Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken en blader naar het 
gewenste item. Druk op Opties.

3. Blader naar Blok. Inkomend en druk op OK.

4. Blader naar Aan en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

5.11  Een item wissen
1. Druk op OMHOOG. Het eerste item op de display is gemarkeerd.

2. Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken en blader naar het 
gewenste item. Druk op Opties.

3. Blader naar Wissen en druk op OK.

4. Op de display staat  Bevestigen verwijderen?. Druk op OK om te bevestigen.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

5.12  Alle items wissen
1. Druk op OMHOOG. Het eerste item op de display is gemarkeerd.

2. Druk op Opties en blader naar Alles wissen en druk op OK.

3. Op de display staat Bevestigen alles verwijderen?. Druk op OK om te bevestigen.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

5.13  Uitzonderingen voor Niet storen
U kunt een item op de uitzonderingenlijst voor Niet storen plaatsen, zodat de telefoon 
rinkelt als deze persoon belt, ook als Niet storen is geactiveerd; zie pagina 38.

1. Druk op OMHOOG. Het eerste item op de display is gemarkeerd.

2. Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken en blader naar het 
gewenste item. Druk op Opties.

3. Blader naar Niet storen en druk op OK. 

4. Druk op e om terug te keren naar standby.



34 Bellerslijst

6. Bellerslijst 
Als u geabonneerd bent op nummerweergave en als de identiteit van de beller niet 
geblokkeerd is, wordt het nummer van de beller en de datum en tijd van de oproep 
getoond (indien beschikbaar via het netwerk). U kunt de bellerslijst van uw mobiel ook 
synchroniseren met de IT.6; zie pagina 21.

OPMERKINGEN
Als het nummer en de naam van de beller in uw  telefoonboek is opgeslagen, wordt de 
naam ook getoond.

Als het nummer niet beschikbaar is, meldt de display Onbekend.

Als het nummer van de beller geblokkeerd is, meldt de display Privé.

Als het een internationaal nummer is, meldt de display Internat. 

Als de oproep van de telefoniste is, meldt de display Operator.

Als de oproep van een telefooncel is, meldt de display Betaaltelef..

Als het een verzoek voor terugbellen is, meldt de display Terugbellen.

Gegevens over binnenkomende oproepen hangen af van  het land en de 
telecomaanbieder. Sommige aanbieders vereisen een abonnement voor 
nummerweergave.

De bellerslijst bevat gegevens over gemiste en ontvangen oproepen. Gegevens zijn 
inclusief de datum en tijd van de oproep. De oproepen worden in chronologische 
volgorde getoond, met de meest recente oproepen bovenaan de lijst.

Als de lijst vol is en een nieuwe oproep binnenkomt, wordt de oudste oproep automatisch 
verwijderd.

De bellerslijst bevat gegevens over maximaal 50 gemiste  en ontvangen oproepen.

 6.1  Melding bij nieuwe oproepen
Als u nieuwe gemiste oproepen hebt (inkomende oproepen die u niet hebt beantwoord) 
ziet u op de display X Gemist oproep en een knipperend icoon M.

1. Om de lijst met gemiste oproepen te zien, drukt u op Menu. Blader naar Bellerslijst en 
druk op OK.

2. M duidt op een nieuwe gemiste oproep en het icoon verdwijnt als de oproep is 
bekeken.

6.2  Verschillende bellerslijsten bekijken
1. Druk op Menu, blader naar Bellerslijst en druk op OK.

2. Blader naar de gewenste bellerslijst op de vaste lijn of het mobiele netwerk (P, [ 
of ]).

3. Het nummer of de naam van de meest recente oproep wordt getoond als deze in het 
telefoonboek staat.

4. Druk op Opties, blader naar Tonen en druk op OK.
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5. Blader naar de gewenste bellerslijst (Alle oproepen, Gemist oproep, Ontvangen opr., 
Gebelde nrs) en druk op OK.

6. Druk op e om terug te keren naar standby.

6.3  Nummer in de bellerslijst bellen
1. Druk op Menu, blader naar Bellerslijst en druk op OK.

2. Blader naar de gewenste bellerslijst op de vaste lijn of het mobiele netwerk (P, [ 
of ]).

3. Het nummer of de naam van de meest recente oproep wordt getoond als deze in het 
telefoonboek staat.

4. Blader naar het gewenste item.

5. Als de uitgaande lijn op handmatig is gezet, drukt u op r en bladert u naar de lijn 
die u wilt gebruiken om te bellen.

6. Druk op r om te bellen of druk op e om terug te keren naar standby.

6.4  Nummer van de bellerslijst kopiëren naar het telefoonboek
1. Druk op Menu, blader naar Bellerslijst en druk op OK.

2. Blader naar de gewenste bellerslijst op de vaste lijn of het mobiele netwerk (P, [ 
of ]).

3. Het nummer of de naam van de meest recente oproep wordt getoond als deze in het 
telefoonboek staat.

4. Blader naar het gewenste item en druk op Opties.

5. Nummer opslaan is gemarkeerd. Druk op OK.

6. Vaste lijn is gemarkeerd. Druk op OK.

7. Voornaam is gemarkeerd. Druk op OK, voer de naam in en druk op OK.

8. Blader naar Achternaam, druk op OK, voer de naam in en druk op OK.

9. Blader naar de nummercategorie waarin u het nummer wilt opslaan; Telefoon privé, 
Telefoon werk of Mobiel, en druk op OK.

10. Voer het nummer in en druk op OK en op Opslaan om het item op te slaan.

11. Druk op e om terug te keren naar standby.

6.5  Details van een item bekijken
1. Druk op Menu, blader naar Bellerslijst en druk op OK.

2. Blader naar de gewenste bellerslijst op de vaste lijn of het mobiele netwerk (P, [ 
of ]).

3. Het nummer of de naam van de meest recente oproep wordt getoond als deze in het 
telefoonboek staat.
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4. Blader naar het gewenste item en druk op Opties.

5. Blader naar Details tonen. Druk op OK. Het nummer (of de naam, indien opgeslagen in 
het telefoonboek) en de datum en tijd van de oproep worden getoond.

6. Druk op e om terug te keren naar standby.

6.6  Een telefoonboekitem op de blokkeringslijst inkomende
oproepen plaatsen

1. Druk op Menu, blader naar Bellerslijst en druk op OK.

2. Blader naar de gewenste bellerslijst op de vaste lijn of het mobiele netwerk (P, [ 
of ]).

3. Het nummer of de naam van de meest recente oproep wordt getoond als deze in het 
telefoonboek staat.

4. Blader naar het gewenste item en druk op Opties.

5. Blader naar Blok. Inkomend en druk op OK.

6. Blader naar Aan en druk op OK.

7. Druk op e om terug te keren naar standby.

6.7  Een naam wissen
1. Druk op Menu, blader naar Bellerslijst en druk op OK.

2. Blader naar de gewenste bellerslijst op de vaste lijn of het mobiele netwerk (P, [ 
of ]).

3. Het nummer of de naam van de meest recente oproep wordt getoond als deze in het 
telefoonboek staat.

4. Blader naar het gewenste item en druk op Opties.

5. Blader naar Wissen en druk op OK. De gegevens worden gewist.

6. Druk op e om terug te keren naar standby.

6.8  Volledige bellerslijst wissen
1. Druk op Menu, blader naar Bellerslijst en druk op OK.

2. Blader naar de gewenste bellerslijst op de vaste lijn of het mobiele netwerk (P, [ 
of ]).

3. Het nummer of de naam van de meest recente oproep wordt getoond als deze in het 
telefoonboek staat.

4. Druk op Opties, blader naar Alles wissen en druk op OK. De bellerslijst wordt gewist.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.
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7. Datum & tijd
Als u bent geabonneerd op nummerherkenning, stelt het basisstation automatisch de 
datum en tijd in van alle handsets bij de ontvangst van de eerste oproep (u kunt deze 
functie uitschakelen; zie pagina 50). U kunt de tijd ook handmatig instellen op alle 
handsets.

7.1  Datum en tijd
1. Druk op Menu, blader naar Datum & tijd en druk op OK.

2. Voer datum in is gemarkeerd. Druk op OK.

3. Voer de datum in volgens het formaat DD-MM-JJJJ, bijv. 04-08-2015 voor 4 augustus 
2015 en druk op OK. 

4. Blader naar beneden naar Tijd instell. en druk op OK.

5. Voer de tijd in (uu:mm) en druk op OK. 
Als het huidige tijdformaat is ingesteld op 12-uurs, drukt u op * om am of pm te 
selecteren. 

6. Druk op e om terug te gaan naar standby.

7.2  Datumformaat
1. Druk op Menu, blader naar Datum & tijd en druk op OK.

2. Blader naar Datumformaat en druk op OK.

3. Blader naar DD-MM-JJJJ of MM-DD-JJJJ en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

7.3  Tijdsformaat
1. Druk op Menu, blader naar Datum & tijd en druk op OK.

2. Blader naar Tijdsformaat en druk op OK.

3. Blader naar 24-uurs of 12-uurs en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.
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8. Niet storen
U kunt de IT.6 gedurende een bepaalde tijd instellen op de modus Niet storen. Als deze 
modus actief is en u een oproep ontvangt, klinkt er geen belsignaal tenzij er voor de beller 
een uitzondering is ingesteld (zie pagina 33) of de optie Toestaan is ingesteld op Aan.

8.1  Niet storen instellen
1. Druk op Menu, blader naar Niet storen en druk op OK.

2. Aan/Uit is gemarkeerd; druk op OK.

3. Blader naar Aan of Uit en druk op OK.

4. Blader naar Start/stoptijd en druk op OK.

5. Voer via het toetsenblok een tijd in bij Start en Stop en druk op OK.

6. Druk op e om terug te gaan naar standby.

8.2  Toestaan aan-/uitzetten
1. Druk op Menu, blader naar Niet storen en druk op OK.

2. Blader naar Toestaan en druk op OK.

3. Aan/Uit is gemarkeerd; druk op OK.

4. Blader naar Aan of Uit en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

8.3  Belvertraging instellen
1. Druk op Menu, blader naar Niet storen en druk op OK.

2. Blader naar Toestaan en druk op OK.

3. Blader naar Aantal Bel. en druk op OK.

4. Blader naar het gewenste aantal beltonen (ofwel niet bellen ofwel 10 - 20 maal bellen) en 
druk op OK.

OPMERKING
Als u Toestaan instelt op Aan en een aantal beltonen instelt, klinkt de beltoon van de  IT.6 
pas als dit aantal is bereikt. 
Als er een paging-oproep is voor de handset of als het alarm is ingesteld, gaat de telefoon 
toch over, ook als Niet storen is ingesteld.

8.4  Herhaling instellen
U kunt de modus Niet storen instellen op Eenmaal, Dagelijks, Wekelijks, Ma t/m Vr of Zat-Zon.

1. Druk op Menu, blader naar Niet storen en druk op OK.

2. Blader naar Herhalen en druk op OK.

3. Blader naar Eenmaal, Dagelijks, Wekelijks, Ma t/m Vr of Zat-Zon en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.



39Inkomende oproepen blokkeren

9. Inkomende oproepen blokkeren
U kunt de IT.6 zo instellen dat er geen belsignaal klinkt bij binnenkomende oproepen 
van bepaalde telefoonnummers. Contacten kunnen via het telefoonboek worden 
geblokkeerd (zie pagina 33) of via het menu Inkomend blokkeren. U kunt maximaal 49 
nummers opslaan in de blokkeringslijst Inkomend.

Om deze functie te kunnen gebruiken moet u geabonneerd zijn op nummerweergave. 
Mogelijk moet voor deze service betaald worden.

9.1  Nummer toevoegen
1. Druk op Menu, blader naar Blok. Inkomend en druk op OK.

2. Als er al geblokkeerde nummers op de lijst staan, is het eerste item gemarkeerd.

3. Druk op Opties totdat Toevoegen is gemarkeerd en druk op OK.

4. Voer via het toetsenblok het nummer in dat u wilt blokkeren en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

9.2  Nummer bekijken
1. Druk op Menu, blader naar Blok. Inkomend en druk op OK.

2. Blader naar het item dat u wilt bekijken.

3. Druk op Opties, blader naar Details tonen en druk op OK.

4. De display toont de beschikbare gegevens.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

9.3  Nummer verwijderen
1. Druk op Menu, blader naar Blok. Inkomend en druk op OK.

2. Blader naar het item dat u wilt wissen.

3. Druk op Opties, blader naar Wissen en druk op OK.

4. Druk nogmaals op OK om het nummer te wissen.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

9.4  Alle nummers wissen
1. Druk op Menu, blader naar Blok. Inkomend en druk op OK.

2. Druk op Opties, blader naar Alles wissen en druk op OK.

3. Druk nogmaals op OK om alle nummers te wissen.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.
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10. Uitgaande oproepen blokkeren
U kunt de IT.6 zo instellen dat uitgaande oproepen naar nummers die beginnen met 
bepaalde cijfers, worden geblokkeerd.

U kunt maximaal 4 nummers instellen in de blokkeringslijst Uitgaand en elk nummer kan 
maximaal 4 cijfers bevatten. Als er bij een uitgaande oproep een nummer wordt gekozen 
dat begint met een nummer in de blokkeringslijst Uitgaand, wordt de uitgaande oproep 
geblokkeerd.

10.1  Uitgaande blokkering aan-/uitzetten
1. Druk op Menu, blader naar Blokkeren en druk op OK.

2. Blokkeren is gemarkeerd; druk op OK.

3. Voer via het toetsenblok de PIN in en druk op OK.

4. Blader naar Aan of Uit en druk op OK.

5. Druk op e om terug te gaan naar standby.

10.2  Nummer toevoegen of wijzigen
1. Druk op Menu, blader naar Blokkeren en druk op OK.

2. Blader naar Blokkeer nummer en druk op OK.

3. Voer via het toetsenblok de PIN in en druk op OK.

4. Blader naar een nummer in de lijst (Nummer 1 - 4) en druk op OK.

5. Als er al een nummer is opgeslagen wordt dit getoond. Druk op Wis om een cijfer te 
wissen, of houd Wis ingedrukt om alle cijfers te wissen.

6. Voer via het toetsenblok het nieuwe nummer in en druk op OK.

7. Druk op e om terug te keren naar standby.

10.3  PIN instellen voor blokkering uitgaand
1. Druk op Menu, blader naar Blokkeren en druk op OK.

2. Blader naar Wijzig PIN-code en druk op OK.

3. Voer de oude PIN in en druk op OK.

4. Voer via het toetsenblok de nieuwe PIN in en druk op OK.

5. Typ nogmaals de nieuwe PIN en druk op OK.

6. Druk op e om terug te keren naar standby.

OPMERKING
Een geblokkeerd nummer wordt toch gebeld als dit in de modus Kamermonitor is 
ingesteld als extern nummer.



41Kamermonitor

11. Kamermonitor
U kunt de IT.6 handset gebruiken om de geluiden in een andere ruimte te beluisteren. Als 
de geluiden een bepaald volume bereiken, belt de handset automatisch naar een vooraf 
ingesteld extern nummer of naar een andere handset. Als de modus Kamermonitor Aan 
staat, ziet u op de display van de handset Monitor aan. Alleen de microfoon is dan actief, 
om de geluiden in de ruimte te registreren. Zowel de luidspreker als de ontvanger staan 
uit, en bij een inkomende oproep rinkelt de handset niet.

11.1  Kamermonitor aanzetten
1. Druk op Menu,  blader naar Kamermonitor en druk op OK. 

2. Aan is gemarkeerd; druk op OK.

3. De handset is weer inactief en op de display staat Monitor aan. Om de monitor uit te 
zetten drukt u op Uit.

4. Druk op e om terug te gaan naar standby.

OPMERKING
Indien er geen ontvanger is ingesteld (een extern nummer of het nummer van een andere 
handset), piept het toestel en ziet u op de display Naar welke handset?.

11.2  Ontvanger instellen
1. Druk op Menu,  blader naar Kamermonitor en druk op OK. 

2. Blader naar Bellen naar en druk op OK.

3. Blader naar Intern of Extern en druk op OK.

Intern
1. Druk op OK om de aangemelde handsets te zien, bijv. “Handset 2”.

2. Blader naar de handset die moet worden gebeld door de Monitor als het geluid een 
bepaald niveau bereikt.

3. Druk op OK.

OPMERKING
Als er slechts één handset is aangemeld, staat op de display Geen handset en keert het 
vorige scherm terug. U moet eerst andere handsets aanmelden voordat deze kunnen 
worden getoond en gebruikt voor interne oproepen.

Extern
Ofwel

1. Druk op OK; Nr. wijzigen is gemarkeerd.

2. Druk op OK, voer het externe nummer in en druk op OK.

Of

1. Druk op OK, blader naar Nr selecteren en druk op OK.
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2. Het telefoonboek verschijnt; blader naar het gewenste item of zoek alfabetisch en 
druk op OK.

3. Blader naar het gewenste nummer en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

OPMERKING
Als de Monitor actief is en het geluid een bepaald niveau bereikt, wordt automatisch de 
ingestelde ontvanger gebeld.

Als de Monitor wordt geactiveerd om te bellen naar een handset of een nummer en de 
gebelde handset bezet is, klinkt er een signaal van 2 pieptonen.

11.3  Monitorniveau wijzigen
Het monitorniveau kan worden ingesteld op Hoog, Middel of Laag; standaard is het Laag.

Om de gevoeligheid van de Monitor te verhogen:

1. Druk op Menu,  blader naar Kamermonitor en druk op OK. 

2. Blader naar Gevoeligheid en druk op OK.

3. Blader naar Laag, Middel of Hoog en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

BELANGRIJK

Dit product is niet bedoeld als een babyfoon en is geen alternatief voor toezicht door een 
volwassene.
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12. Alarm
De IT.6 heeft een ingebouwde alarmfunctie.

12.1  Wekker instellen
1. Druk op Menu, blader naar Wekker en druk op OK.

2. Alarm instelln is gemarkeerd; druk op OK.

3. Voer via het toetsenblok de naam in en druk op OK.

4. Druk op Opslaan en druk op e om terug te keren naar standby.

12.2  Alarm aan-/uitzetten
1. Druk op Menu, blader naar Wekker en druk op OK.

2. Blader naar het gewenste alarm en druk op OK.

3. Aan/Uit is gemarkeerd; druk op OK.

4. Blader naar Aan of Uit en druk op OK.

5. Druk op Opslaan en druk op e om terug te keren naar standby.

12.3  Alarmtijd instellen
Als het alarm is ingesteld, ziet u op de display . Elke handset kan een andere 
alarminstelling hebben.

1. Druk op Menu, blader naar Wekker en druk op OK.

2. Blader naar het gewenste alarm en druk op OK.

3. Blader naar Tijd instell. en druk op OK.

4. Voer de tijd in (uu:mm) en druk op OK.

5. Druk op Opslaan en druk op e om terug te keren naar standby.

12.4  Alarm herhalen 
U kunt het alarm instellen op Eenmaal, Dagelijks, Wekelijks, Ma t/m Vr of Zat-Zon.

1. Druk op Menu, blader naar Wekker en druk op OK.

2. Blader naar het gewenste alarm en druk op OK.

3. Blader naar Herhalen en druk op OK.

4. Blader naar Eenmaal, Dagelijks, Wekelijks, Ma t/m Vr of Zat-Zon en druk op OK.

5. Druk op Opslaan en druk op e om terug te keren naar standby.

OPMERKINGEN
Als het alarm is ingesteld op Eenmaal, verdwijnt  van het scherm nadat het alarm 
eenmaal heeft geklonken.

Als het alarm is ingesteld op Dagelijks, Wekelijks, Ma t/m Vr of Zat-Zon, blijft  op het 
scherm nadat het alarm heeft geklonken.
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Als het alarm klinkt

Druk op Uit om het alarm uit te zetten.

Druk op Snooze om het alarm na 5 minuten te herhalen. Nadat u 3 maal op Snooze hebt 
gedrukt, wordt het alarm automatisch uitgeschakeld.

12.5  Alarmsignaal instellen
1. Druk op Menu, blader naar Wekker en druk op OK.

2. Blader naar het gewenste alarm en druk op OK.

3. Blader naar Weksignaal en druk op OK.

4. Blader naar de gewenste beltoon en druk op OK.

5. Druk op Opslaan en druk op e om terug te keren naar standby.

12.6  Alarmnaam wijzigen
1. Druk op Menu, blader naar Wekker en druk op OK.

2. Blader naar het gewenste alarm en druk op OK.

3. Blader naar Naam wijzigen en druk op OK.

4. Wijzig de naam en druk op OK. 
Druk op Wis om een teken/cijfer te wissen, of houd Wis ingedrukt om alle tekens/
cijfers te wissen.

5. Druk op Opslaan en druk op e om terug te keren naar standby.

12.7  Wekker verwijderen
1. Druk op Menu, blader naar Wekker en druk op OK.

2. Blader naar het alarm dat u wilt verwijderen en druk op OK.

3. Blader naar Wissen en druk op OK.

4. Druk op OK om te bevestigen en druk op e om terug te keren naar standby.
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13. Geluiden
13.1  Belvolume
De handset heeft 7 instellingen voor het belvolume;  volume 1 - 5, Oplopend of Uit.

Als het volume uit staat, ziet u op de display 

1. Druk op Menu, blader naar Geluiden en druk op OK.

2. Belvolume is gemarkeerd. Druk op OK.

3. Blader naar het gewenste belvolume en druk op OK.

4. Druk op e om terug te gaan naar standby.

OPMERKING
Als de telefoon rinkelt, kunt u op Stil drukken om het volume uit te schakelen voor deze 
oproep.

13.2  Belmelodie
Kies uit 10 beltonen voor de handset.

Terwijl u door de beltonen bladert, hoort u een voorbeeld van elke beltoon.

1. Druk op Menu, blader naar Geluiden en druk op OK.

2. Blader naar Belmelodie en druk op OK.

3. Blader naar de gewenste lijn (Vaste lijn / Mobiel 1 / Mobiel 2) en druk op OK.

4. Blader naar de gewenste beltoon en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

13.3  Het geluidsprofiel instellen
U kunt voor het oorgedeelte en de handsfree beltonen instellen volgens 5 verschillende 
profielen. De profielen zijn Luid, Bas, Scherp, Helder en Pure.

1. Druk op Menu, blader naar Geluiden en druk op OK.

2. Blader naar Profielen en druk op OK.

3. Blader naar het gewenste geluidsprofiel en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

OPMERKING
U kunt de geluidsprofielen ook openen tijdens een oproep: druk op Geluid en blader naar 
het gewenste profiel.

13.4  Toetstoon
Als u op de IT.6 handset  een toets indrukt, hoort u een pieptoon. U kunt deze toon in- of 
uitschakelen.

1. Druk op Menu, blader naar Geluiden en druk op OK.
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2. Blader naar Toetstoon en druk op OK.

3. Blader naar Uit of Aan en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

13.5  Oplaadtoon
Als u de IT.6 handset op het basisstation plaatst, hoort u een pieptoon. U kunt deze toon 
in- of uitschakelen.

1. Druk op Menu, blader naar Geluiden en druk op OK.

2. Blader naar Oplaadtoon en druk op OK.

3. Blader naar Uit of Aan en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.
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14. Instellingen
14.1  ECO-modus
De IT.6 heeft een ECO-modus die het uitgezonden vermogen en het energieverbruik 
vermindert als de modus is ingeschakeld. De modus staat standaard Uit.

Om de ECO-modus Aan of Uit te zetten:

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. ECO is gemarkeerd; druk op OK.

3. Blader naar Uit of Aan en druk op OK.

4. Druk op e om terug te gaan naar standby.

14.2  ECO PLUS
Wanneer ECO PLUS is geactiveerd en het apparaat gedurende 1 minuut inactief is 
geweest, wordt het uitgezonden vermogen tussen de handset en het basisstation gestopt. 
Een inkomend gesprek of het indrukken van een willekeurige toets activeert het apparaat, 
dat in de normale modus terugkeert. De modus staat standaard Uit.

Om ECO PLUS Aan of Uit te zetten:

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar ECO PLUS en druk op OK.

3. Blader naar Uit of Aan en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

14.3  Naam handset
Als u meerdere handsets gebruikt bij het IT.6 basisstation, kunt u elke handset een 
gepersonaliseerde naam geven om ze beter van elkaar te kunnen onderscheiden.

Een naam kan uit maximaal 14 cijfers bestaan.

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Naam handset en druk op OK.

3. Voer de naam in en druk op OK. Druk op Wis om een leesteken te wissen of houd Wis 
ingedrukt om alle leestekens te wissen.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

14.4  Displaytaal
De beschikbare talen omvatten:

English, Deutsch, Français, Italiano, Nederlands, Español en Português.

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Taal en druk op OK.

3. Blader naar de gewenste taal en druk op OK.
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4. Druk op e om terug te keren naar standby.

14.5  Display-instellingen
Op het scherm van de handset kunt u het displaycontrast instellen en bepalen of het 
scherm verlicht is als de handset op het basisstation staat.

14.5.1 Displaycontrast wijzigen
1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Display en druk op OK.

3. Disp. contrast is gemarkeerd; druk op OK.

4. Blader naar het gewenste contrast en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

14.5.2 Verlichting instellen
1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Display en druk op OK.

3. Blader naar Verlichting en druk op OK.

4. Blader naar Aan in basis of Uit in basis en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

14.6  Gespreksinstellingen
14.6.1 Automatisch driegesprek
Indien er meerdere IT.6 handsets zijn aangemeld op de basis, kunt u via een tweede 
handset automatisch deelnemen aan een gesprek door te drukken op r.

Deze functie kan worden ingesteld op Auto. of Uit.

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Gespreksinst. en druk op OK.

3. Driegesprek is gemarkeerd; druk op OK.

4. Blader naar Auto. of Uit en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

14.6.2 Verschillende netnummers instellen
Als u uw telefoonboek downloadt van uw mobiel, kunt u de telefoon instellen om de 
netnummerinfo te verwijderen van lokale nummers, om te vermijden dat de oproep 
mislukt als u via de vaste lijn belt.

U kunt 2 verschillende codes instellen; landcode (6 cijfers) en lokale of binnenlandse code 
(6 cijfers). 

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Gespreksinst. en druk op OK.
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3. Blader naar Landcode of Binnenl. code en druk op OK.

4. Voer de code in via het toetsenblok en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

14.6.3 Auto Prefix instellen
Deze functie controleert en formeert een voorkiesnummer voordat dit nummer wordt 
gebeld.

U kunt een detectienummer instellen van maximaal 6 cijfers. Als dit nummer is 
ingesteld worden de eerste cijfers van elk voorkiesnummer gecontroleerd; als 
deze overeenstemmen met het detectienummer, worden ze vervangen door het 
prefixnummer.

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Gespreksinst. en druk op OK.

3. Blader naar Auto keuze en druk op OK.

4. Voer de prefix in via het toetsenblok en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

14.6.4 Flashtijd
Flashtijd is handig voor toegang tot bepaalde netwerkdiensten en PABX/
telefooncentrales.

De standaard flashtijd die vooraf is ingesteld op de IT.6 is geschikt voor uw nationale 
netwerk; u hoeft dit dus niet te wijzigen.

OPMERKING
De werking van de IT.6 kan niet worden gegarandeerd voor alle telefooncentrales.

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Gespreksinst. en druk op OK.

3. Blader naar Flashtijd en druk op OK.

4. Blader naar Kort, Middel of Lang en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

14.6.5 Kiesmethode
De IT.6 is ingesteld op de toonmethode. U hoeft deze instelling zeer waarschijnlijk niet te 
wijzigen.

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Gespreksinst. en druk op OK.

3. Blader naar Kiesmethode en druk op OK.

4. Blader naar Puls of Toon en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.
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14.6.6 Automatische klok aan-/uitzetten
Als u bent geabonneerd op nummerherkenning, worden de datum en tijd op al uw 
handsets ingesteld wanneer u een oproep ontvangt. U kunt deze functie aan of uit zetten.

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Gespreksinst. en druk op OK.

3. Blader naar Autom. klok en druk op OK.

4. Blader naar Aan of Uit en druk daarna op OK om te bevestigen.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

14.6.7 De uitgaande lijn instellen
U kunt de handset zo instellen dat deze automatisch de vaste lijn of mobiele lijn selecteert 
die u wilt gebruiken voor elke uitgaande oproep. U kunt dit instellen op handmatig of 
automatisch.

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Gespreksinst. en druk op OK.

3. Blader naar Uitgaande lijn en druk op OK.

4. Blader naar de gewenste instelling en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

OPMERKING
Als u de automatische optie kiest, wordt de vrije lijn gekozen voor de uitgaande oproep, 
met de vaste lijn als de hoogste prioriteit, gevolgd door Mobiel 1 en Mobiel 2. Als u kiest 
voor handmatig, bladert u naar de gewenste lijn.

14.7  Bel-alert aan-/uitzetten
U kunt de verlichting van de display laten flitsen als het belsignaal klinkt.

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Wrsch visueel en druk op OK.

3. Blader naar Knipperen aan of Knipperen uit en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

14.8  Standaard instellingen herstellen
U kunt de IT.6 resetten naar de standaard (oorspronkelijke) instellingen. U kunt naar 
keuze gegevens bewaren of verwijderen wanneer u de telefoon reset. Als u kiest voor 
het bewaren van gegevens, worden het telefoonboek, de bellerslijst en de inkomende 
berichten bewaard. Als u kiest voor verwijderen, worden alle gegevens gewist.

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Volledig Reset en druk op OK.

3. Blader naar Gegevens verw. of Geg. bewaren, en druk op OK.
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4. De unit wordt automatisch opnieuw gestart nadat de reset is voltooid.

14.9  Registratie
De handsetbatterij moet volledig zijn opgeladen voordat u de registratie start. Houd uw 
handset dicht bij de basis tijdens het registratieproces. Handsets die bij de IT.6 basis zijn 
geleverd, zijn al geregistreerd.

14.9.1 Extra handset handmatig registreren
Op de ontvangende handset:

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Aan-/afmelden en druk op OK.

3. Handset aanmelden is gemarkeerd. Druk op OK.

4. Op de display staat druk zoek knop van houder 5 sec.

5. Houd gedurende 5 seconden f aan de onderkant van de basis ingedrukt.

6. Voer de systeem-PIN in en druk OK.

7. Het basisstation wijst automatisch het handsetnummer toe.

8. Als de registratie voltooid is, hoort u ter bevestiging een pieptoon.

OPMERKING
Als de registratie de eerste keer mislukt, dient u het proces te herhalen voor het geval dat 
de basisregistratieperiode te lang duurde. Als de basis niet binnen enkele seconden wordt 
gevonden, gaat de handset terug naar standby. Probeer dan opnieuw de handset aan te 
melden.

Als er al 5 handsets zijn aangemeld bij de basis, mislukt een nieuwe aanmelding. U moet 
een handset afmelden voordat u een nieuwe handset kunt aanmelden.

14.9.2 Handset afmelden
Meld een handset af met een andere handset. U kunt de handset die u gebruikt, niet 
afmelden.

1. Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader naar Aan-/afmelden en druk op OK.

3. Blader naar Afmelden en druk op OK.

4. Vul de systeem-PIN in en druk op OK. (De standaard instelling is 0000).

5. Blader naar de handset die u wilt afmelden en druk op OK.



52 Instellingen

14.10 Standaard instellingen

Naam handset Motorola

Toetstoon Aan

Belmelodie Vaste lijn: Melodie 7

Mobiel: Melodie 6

Belvolume 4

Volume oorgedeelte 2

Telefoonboek Data bwrd - ongewijzigd

Gegevens verwijderen - 
gewijzigd

Bellerslijst Data bwrd - ongewijzigd

Gegevens verwijderen - 
gewijzigd

Nummer herhalen Gegevens bewaren - ongewijzigd

Gegevens verwijderen - 
gewijzigd

Systeem-PIN 0000

Toetsblokkering Uit

Klok 00:00

Wekker Uit

Kiesmethode Toon
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15. Kalender
De kalender toont de huidige maand en de huidige datum is standaard gemarkeerd. 
U kunt gebeurtenissen maken, bekijken en wissen. Blader naar de gewenste datum en 
maand. U kunt ook een lijst met komende gebeurtenissen bekijken.

15.1  Nieuwe gebeurtenis toevoegen
De IT.6 kan u herinneren aan gebeurtenissen zoals verjaardagen, feestdagen en afspraken. 
De IT.6 kan maximaal 15 gebeurtenissen opslaan.

U kunt maximaal 50 tekens invoeren als omschrijving van de gebeurtenis.

1. Druk op Menu, blader naar Kalender en druk op OK.

2. De kalender wordt getoond. Blader naar de datum waarvoor u een herinnering 
(attentie) wilt instellen. Druk op Opties.

3. Nieuwe afspraak is gemarkeerd; druk op OK.

4. Aan/Uit is gemarkeerd; druk op OK.

5. Blader naar Aan en druk op OK.

6. Blader naar Voer datum in en druk op OK. Wijzig de datum indien nodig en druk op OK.

7. Blader naar Tijd instell. en druk op OK. Wijzig de tijd indien nodig en druk op OK.

8. Blader naar Omschrijving en druk op OK.

9. Voer de tekst in via het toetsenblok en druk op OK.

10. Blader naar Attentiesignaal en druk op OK.

11. Blader naar de gewenste beltoon en druk op OK.

12. Druk op Opslaan om de gebeurtenis op te slaan.

13. Druk op e om terug te keren naar standby.

OPMERKINGEN
Als u Geen melodie selecteert, verschijnt de omschrijving van de gebeurtenis op het 
scherm, zonder geluidssignaal.

Als het gebeurtenisgeheugen vol is, verschijnt een waarschuwing op de display. U moet 
een gebeurtenis verwijderen voordat u een nieuwe kunt toevoegen.

15.2  Attentiesignaal uitschakelen
Als de gebeurtenis gepland staat en u een beltoon hebt ingesteld, rinkelt de handset. 
Druk op Uit om het belsignaal te stoppen. Indien u Geen melodie hebt ingesteld, rinkelt de 
handset niet.

OPMERKING
Als u geen knop indrukt, stopt het alarm na 1 minuut maar blijft de herinnering op het 
scherm.
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15.3  Een gebeurtenis wijzigen
1. Druk op Menu, blader naar Kalender en druk op OK.

2. De opgeslagen gebeurtenissen worden getoond; blader naar de gebeurtenis die u 
wilt wijzigen en druk op OK.

3. Maak de gewenste wijziging en druk op OK.

4. Druk op Opslaan om de gebeurtenis op te slaan.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

15.4  Een gebeurtenis wissen
1. Druk op Menu, blader naar Kalender en druk op OK.

2. De opgeslagen gebeurtenissen worden getoond; blader naar de gebeurtenis die u 
wilt wissen en druk op OK.

3. Blader naar Wissen en druk op OK.

4. Op de display staat  Bevestigen verwijderen?. Druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.
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16. Kladblok
U kunt een notitie weergeven op het scherm van de handset.

16.1  Notitie maken
1. Druk op Menu, blader naar Kladblok en druk op OK.

2. Nieuw is gemarkeerd; druk op OK.

3. Voer de tekst in via het toetsenblok en druk op OK.

4. Druk op e om terug te gaan naar standby.

16.2  Notitie wijzigen
1. Druk op Menu, blader naar Kladblok en druk op OK.

2. Blader naar de notitie die u wilt wijzigen en druk op OK.

3. Nummer wijzigen is gemarkeerd; druk op OK.

4. Maak de gewenste wijzigingen en druk op OK.

5. Druk op e om terug te keren naar standby.

16.3  Notitie aan-/uitzetten
1. Druk op Menu, blader naar Kladblok en druk op OK.

2. Blader naar de gewenste notitie en druk op OK.

3. Blader naar Aan of Uit en druk op OK.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.

OPMERKING
Als een notitie is aangezet, verschijnt deze op het standby-scherm van de handset totdat 
u de notitie weer uitzet.

16.4  Notitie wissen
1. Druk op Menu, blader naar Kladblok en druk op OK.

2. Blader naar de notitie die u wilt wissen en druk op OK.

3. Blader naar Wissen en druk op OK. Druk op OK om te bevestigen.

4. Druk op e om terug te keren naar standby.
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17. Achtergrond
U kunt kiezen uit 10 verschillende achtergronden voor uw handset, of helemaal geen 
achtergrond.

17.1  Achtergrond instellen
1. Druk op Menu, blader naar Achtergrond en druk op OK.

2. Selecteer is gemarkeerd; druk op OK.

3. Blader naar de gewenste achtergrond en druk op OK.

4. Druk op e om terug te gaan naar standby.
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18. Hulp
Geen kiestoon
• Gebruik uitsluitend het meegeleverde telefoonsnoer.
• Controleer of het telefoonsnoer correct is aangesloten.
• Controleer of het netsnoer correct is aangesloten en het toestel is ingeschakeld.

Geen display
• Controleer of de handset is ingeschakeld. Houd e ingedrukt.
• Reset het basisstation door de stroom uit te zetten. Wacht ongeveer 15 seconden 

voordat u het toestel weer aanzet. Wacht ongeveer een minuut totdat de handset 
weer gesynchroniseerd is met het basisstation.

Icoon  heeft slechts 1 balk en de handset piept
• Handset is buiten bereik. Ga dichter bij het basisstation staan.
• Controleer of de handset bij het basisstation is aangemeld; zie pagina 51.
• Controleer of het netsnoer correct is aangesloten en het toestel is ingeschakeld.

Mijn telefoonboek wordt niet gekopieerd vanaf mijn mobiele 
toestel
• Controleer of de IT.6 en uw mobiele toestel gekoppeld zijn; zie pagina 20.

De IT.6 staat niet in de apparatenlijst van mijn mobiel
• Schakel het IT.6 basisstation uit en weer in.
• Zet de Bluetooth-functie van uw mobiel uit en aan en probeer opnieuw.
• Als het probleem aanhoudt, reset u de standaardinstellingen van de IT.6; zie 

pagina 50.

Ik kan geen oproepen doen / ontvangen op de IT.6 via het mobiele 
netwerk
• Controleer of uw mobiel is gekoppeld en of u de melding 'Verbonden' ziet.
• Zet de Bluetooth functie van uw mobiel uit en aan en probeer opnieuw.
• Controleer het signaal op uw mobiel.

De toetsen werken niet
• Controleer of de toetsen geblokkeerd zijn; zie pagina 28.

Icoon  verschuift niet tijdens het opladen
• Beweeg de handset op het basisstation een beetje heen en weer.
• Reinig de laadcontacten met een doek bevochtigd met alcohol.
• Controleer of het netsnoer correct is aangesloten en het toestel is ingeschakeld.
• De batterij is vol. Als de handset volledig geladen is, verschijnt het icoon  niet-

knipperend op de display.
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Geen nummerweergave
• Controleer het abonnement bij uw telecomleverancier; zie pagina 34.
• De beller kan een verborgen nummer hebben.
• Het item wordt wellicht niet gevonden in het telefoonboek. Controleer of u de 

correcte naam/nummer, inclusief het netnummer, in uw telefoonboek hebt 
opgeslagen.

Handset aanmelden bij het basisstation niet mogelijk
• U kunt maximaal 5 handsets op uw IT.6 basisstation aanmelden. U moet een handset 

afmelden om een nieuwe handset aan te melden; zie pagina 51.
• Controleer of u de juiste pincode hebt ingevoerd (standaard 0000).
• Controleer of er minimaal een meter afstand is van andere elektrische apparatuur, om 

storing bij het aanmelden te voorkomen.

De bel van de handset werkt niet
• Mogelijk staat het volume van de handset op Uit; zie pagina 45.

Interferentie op mijn telefoon of op andere elektrische  apparatuur 
in de omgeving
• Plaats uw IT.6 minstens een meter van andere elektrische apparatuur of metalen 

voorwerpen om de kans op interferentie te voorkomen.
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19. Algemene informatie
BELANGRIJK
Deze apparatuur kan tijdens stroomstoringen niet gebruikt worden voor het bellen naar 
hulpdiensten. Er moeten andere communicatiemogelijkheden beschikbaar zijn om 
tijdens noodgevallen te bellen.

Dit product is bedoeld voor aansluiting op analoge publieke telefoonnetwerken en privé 
telefooncentrales in Europa.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Volg deze veiligheidsaanwijzingen op bij gebruik van uw telefoon om het gevaar van 
brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of materiële 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 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 aerosol 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 hulplijn van de klantenservice die staat vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

• Stopcontacten niet overbelasten met verlengsnoeren.
• Het apparaat niet gebruiken tijdens onweer. Gebruik een overspanningsbeveiliging 

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:
• 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.
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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 van 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. Gebruik van andere adapters 
kan het product beschadigen.

• Omdat de telefoon van stroom afhankelijk is, moet u minstens één extra telefoon in 
huis 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 videorecorder 
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
Probeer niet om bij de batterij te komen. Er bestaat explosiegevaar als de batterij 
vervangen worden door een verkeerd type batterij.
• Uw apparaat heeft een niet-verwijderbare, herlaadbare batterij. Probeer niet om 

de batterij te verwijderen, omdat u daarmee het apparaat kunt beschadigen en de 
garantie ongeldig maakt. Als u de batterij wilt vervangen, neemt u contact op met de 
hulplijn van de klantenservice die staat vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

DEZE INSTRUCTIES BEWAREN
Schoonmaken
• Maak de handset en het basisstation (of lader) schoon met een vochtig (niet nat) of 

anti-statisch doekje.
• Gebruik nooit een huishoudelijk schoonmaakmiddel, aangezien dit het product 

beschadigt. Gebruik nooit een droge doek, aangezien dit een statische schok kan 
veroorzaken.

Milieu
• Niet blootstellen aan direct zonlicht.
• De handset kan warm worden tijdens het laden van de batterij of bij langdurig gebruik. 
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Dit is een normaal verschijnsel. Om schade te vermijden is het echter raadzaam om 
het product niet op antiek of gefineerd hout te plaatsen.

• Plaats uw product niet op tapijten of andere oppervlakken die vezels afgeven, of op 
plaatsen waar geen vrije luchttoevoer is rondom het product.

• Dompel geen enkel onderdeel van het product onder in water en gebruik het niet in 
vochtige of natte condities, zoals badkamers.

• Stel uw product niet bloot aan vuur, explosieven of ander gevaarlijke condities.
• Er bestaat een kleine kans dat het toestel beschadigd kan raken tijdens bliksem. We 

adviseren u om de stroomkabel en de telefoonkabel te ontkoppelen tijdens een 
onweer met bliksem.

Instructies voor afvoer van het product
Wanneer de IT.6 aan het einde van de gebruiksduur komt, dient u het product af te voeren 
in overeenstemming met de lokale regelgeving. Neem contact op met de hulplijn van de 
klantenservice, die u kunt vinden in deze gebruiksaanwijzing en vraag om informatie over 
gratis afvoeren van het product.

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 deze garantie?
SUNCORP garandeert onder voorbehoud van onderstaande uitzonderingen dat dit 
Motorola merkproduct ("Product"), of gecertificeerde accessoire ("Accessoire") die 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 geldt enkel voor de eerste consument die de aankoop heeft gedaan 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 Accessoires die 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.

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 
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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 rechtsgebieden 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 zijn gerepareerd of vervangen

Het saldo van de oorspronkelijke garantie 
of negentig (90) dagen vanaf de datum 
retour aan consument, welke van de twee 
het langst is.

Uitsluitingen 
Normale slijtage. Periodiek onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen wegens 
normale slijtage zijn uitgesloten van de dekking.

Batterij. Alleen batterijen waarvan de volledig geladen capaciteit minder is dan 80% van 
de nominale capaciteit en batterijen die lekken, zijn gedekt door deze beperkte garantie.

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 niet-Motorola merkproducten of -accessories. Defecten of schade die 
voortvloeien uit gebruik van niet-Motorola merkproducten of gecertificeerde Producten/
Accessoires of andere randapparatuur zijn uitgesloten van dekking.

Niet-geautoriseerde service of wijziging. Defecten of schade als gevolg van service, 
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tests, aanpassingen, installatie, onderhoud, wijzigingen of veranderingen op enige wijze 
door iemand anders dan Motorola, SUNCORP of haar geautoriseerde servicecenters, zijn 
uitgesloten van dekking.

Gewijzigde Producten. Producten of Accessoires met (a) serienummers of datumlabels 
die zijn verwijderd, gewijzigd of onleesbaar gemaakt; (b) verbroken zegels of zegels 
waarmee is geknoeid; (c) printplaten met niet-overeenstemmende serienummers; of (d) 
behuizingen of onderdelen die niet Motorola-conform of niet van het Motorola-merk zijn, 
zijn uitgesloten van dekking.

Communicatieservices. Defecten, schade of storingen aan/in de Producten of 
Accessoires vanwege een communicatieservice of -signaal waarop u bent geabonneerd 
of die u gebruikt bij de Producten of Accessoires, zijn uitgesloten van dekking.

Hoe krijgt u garantieservice of overige informatie?
Bel voor service of informatie naar: 0800-8877700 (NL) / 0800-23375 (B)

U ontvangt aanwijzingen voor het op eigen kosten versturen van de Producten of 
Accessoires naar een officieel reparatiecentrum van SUNCORP.

Om service te verkrijgen dient u de volgende gegevens te overleggen: (a) het Product of 
de Accessoire; (b) origineel bewijs van aankoop (nota) met de datum, plaats en verkoper 
van het Product; (c) indien bijgesloten met het product een serienummer van het Product; 
(d) een geschreven uitleg van het probleem met het product; en, het belangrijkste; (e) uw 
adres en telefoonnummer.

Technische informatie
Hoeveel telefoons kan ik gebruiken?
Alle telefoonapparatuur moet een REN (Ringer Equivalence Number) hebben, waarmee 
het aantal items wordt berekend dat per telefoonlijn kan worden aangesloten. Uw IT.6 
heeft een REN van 1. In totaal is een REN van 4 toegestaan. Als de totale REN van 4 wordt 
overschreden, krijgt u wellicht geen belsignaal van de telefoon. Bij andere telefoontypen is 
het belsignaal niet gegarandeerd, zelfs niet bij een REN van minder dan 4.

Alle overige handsets en laders die u aanmeldt, hebben een REN van 0.

Verbinden met een telefooncentrale
Dit product is bedoeld voor gebruik binnen Europa, via het publieke telefoonnetwerk.

Flashtijd
U moet wellicht de Flashtijd-functie gebruiken als u verbonden bent via een schakeling. 
Neem contact op met uw PABX-leverancier voor meer informatie.
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Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products: 

Brandname:  Motorola 
Type:   IT.6.1, IT.6.2, IT.6.3, IT.6.4 and IT.6.1H 
Descriptions: DECT phone without telephone answering machine (IT.6.x) 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 
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: CW Cheung – Chief Technical Officer 

Date:    August 16, 2013 
Place: 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong

CW Cheung 
2013.08.16 
12:20:39 +08'00'



Geproduceerd, gedistribueerd of verkocht 
door Suncorp Technologies Ltd., de officiële 
licentiehouder van dit product. MOTOROLA 
en het Stylized M Logo zijn handelsmerken of 
geregistreerde handelsmerken van Motorola 
Trademark Holdings, LLC. en worden onder 
licentie gebruikt. De Bluetooth handelsmerken 
zijn in bezit van de eigenaar en worden door 
Suncorp Technologies Ltd. onder licentie gebruikt. 
Alle andere handelsmerken zijn in bezit van hun 
respectieve eigenaars. © 2015 Motorola Mobility 
LLC. Alle rechten voorbehouden.
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