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Gebruiksvoorzorgen

2

howtocDit goedgekeurde DECT toestel is bedoeld voor een gebruik met een Alcatel
OmniPCX Office.
De volgende gebruiksvoorwaarden dienen in acht genomen te worden, met name 
met het oog op het gebruik van radiofrequenties.

• Het stopcontact van de oplader dient zich in de nabijheid van de oplader te 
bevinden en eenvoudig bereikbaar te zijn om dienst te kunnen doen als 
stroomonderbreker.

• Dit toestel mag uitsluitend gebruikt worden met een door Alcatel aanbevolen 
systeem.

• Zorg er zoveel mogelijk voor dat uw toestel niet blootgesteld wordt aan 
schadelijke invloeden (regen, stof, chemische vloeistoffen...).

• De goede werking van uw toestel wordt niet gegarandeerd wanneer de 
omgevingstemperatuur lager is dan -10°C of hoger dan + 45°C.

• U mag uw toestel niet inschakelen of gebruiken in de nabijheid van gas of 
brandbare vloeistoffen.

Wij danken u voor uw keuze van het toestel Mobile 100 of 200 Reflexes . 

ATIGR000-010
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Uw toestel

4

Telephone

Aansluiting hoofdtelefoon

Wissen van een teken
 Terugkeren naar het vorige menu
 Een compleet veld wissen 

(lang indrukken)

Verbinding beëindigen
Terug naar het ontvangstscherm
Geluidssignaal verbreken
Blokkeren/deblokkeren van het 
toetsenbord (lang indrukken)

Triller inschakelen/uitschakelen  
(1)(lang indrukken)

Bedrijfstelefoongids
 Aanpassen van het toestel 

(lang indrukken)2

Microfoon

(1) Afhankelijk van het model

(2) Bijzonder geval: door vanuit de individuele verkortkieslijst lang in 
te drukken kan men een ingang van de lijst aanmaken en wijzigen 
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Telephone

fdtelefoon

n van een teken
eren naar het vorige menu
mpleet veld wissen(lang 
ken)

nding beëindigen
naar het ontvangstscherm
ssignaal verbreken
ren/deblokkeren van het 
nbord (lang indrukken)

r inschakelen/uitschakelen  
g indrukken)

stelefoongids
ssen van het toestel (lang 

ken)2

n

k van het model

geval: door vanuit de individuele verkortkieslijst lang in 
kan men een ingang van de lijst aanmaken en wijzigen 

Signaallampje
• Buiten het radioveld (snel 

knipperen)

Instellen van het 
geluidsniveau

Toegang tot het MENU
Navigeren
Bevestigen

Opnemen
Herhaal (lang indrukken)
Wisselgesprek: (afwisselend 
spreken met 2 
gesprekspartners)

Luidspreker inschakelen / 
uitschakelen
Activeren van de 
geheimhouding op de 
handsfree lader

Inschakelen / uitschakelen 
(lang indrukken)
Snelle toegang tot de instelling 
van het geluidssignaal

generated
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Display en bijbehorende iconen1

6

OtherBevat 1 regel met statusiconen en 3 regels met 16 alfanumerieke tekens. 
Het Mobile 200 toestel is voorzien van een display en een toetsenbord met 
achtergrondverlichting.

1.1 Statusiconen
De statusiconen worden weergegeven op het beginscherm en geven informatie 
over de toestand van het toestel.

In het beginscherm kunt u door middel van de navigator in de vorm van 
tekstballonnen nadere inlichtingen verkrijgen over de statusiconen:

Oplaadniveau van de batterij

Bericht ontvangen

Geprogrammeerde afspraakherinnering

Volgstand ingeschakeld

Triller ingeschakeld (Mobile 200)

Beltoon ingeschakeld

Beltoon uitgeschakeld

Zend- en ontvangstbereik

Batterij                 
vol                  

ATIGR010-005

ATIGR010-010
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1.2 MENU-iconen
Het MENU is toegankelijk vanuit het beginscherm door een druk op de toets OK.  

(OK: )
Via dit menu verkrijgt men toegang tot de functies van uw systeem.

Verkortkieslijsten:
beheer van uw individuele verkortkieslijst en toegang tot de 
telefoongids.

Nummer herhalen:
herhalen van het laatst gekozen nummer.

Volgstand:
doorschakelen van uw oproepen.

Berichtendienst:
raadplegen en verzenden van gesproken berichten en 
tekstberichten.

Pick-up:
beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander 
toestel.

Afspraak:
programmeren van de tijd voor een éénmalige / haste afspraak.

Toestel op slot/van slot:
beveiliging tegen kiezen van externe nummers en tegen 
wijzigingen in de programmering van uw toestel.

Aanpassen van uw toestel:
programmeren van uw voicemail, keuze van de beltoon, taal …

Instellen van uw toestel:
inschakelen  of uitschakelen van bieptonen, verlichting, screen 
saverenbel.

Selecteren van uw vaste systeem

Installatie

ATIGR010-020
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1.3 Gespreksiconen

* In geval van meerdere oproepen, worden de iconen vergezeld van aanwijzingen over de 
verschillende oproepers / gesprekspartners.

Opbellen

Ontvangen van een oproep*

In gesprek*

Oproep in wachtstand*

Verkortkieslijsten

Doorverbinden van een oproep

TDK-zenden

Conferentie

Algemene wachtstand

Parkeren (externe verbinding)

ATIGR010-030
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1.4 Hoe deze gids te lezen

Deze symbolen worden soms aangevuld door kleine iconen of tekst. Alle 
standaard of aangepaste functiecodes worden weergegeven in de bijgaande 
codetabel.

Navigatietoets kort indrukken voor toegang tot het 
MENU en om te bevestigen.

Navigatietoets naar boven of naar beneden.

Navigatietoets naar links of naar rechts.

Gebruik van de toetsen van het toetsenbord voor het 
invoeren van cijfers en letters.

Beschrijving van een actie of een context.

Belangrijke informatie.

ATIGR010-040
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De eerste stappen2

10

Other

2.1 Opladen van het toestel
• Aanbrengen van de batterij

• Opladen van de batterij

Technische gegevens van de adapter  
 Ingang: 230 V - 50 Hz
Exit: 12 V DC - 500 mA

De telefoon regelmatig opladen. De telefoon kan aan- of uitgeschakeld zijn.
Als de telefoon enkele weken niet wordt gebruikt en niet op de lader is geplaatst, 
de batterij verwijderen en apart opbergen.

Het Mobile 100 toestel werkt uitsluitend met een Ni-Mh batterij, terwijl
het Mobile 200 toestel uitsluitend werkt met een Li-Ion batterij.

Breng de batterij aan in 
het schuifsysteem 
volgens de op het etiket 
aangegeven wijze

Schuif de batterij naar 
binnen tot deze vastklikt

Sluit de lader aan en plaats 
het toestel in de lader

Oplaadtijd van de batterijen:   
Mobile 100: ~ 5 uur
Mobile 200: ~ 3 uur 

           Extra batterij: ~ 2.30 uur

ATIGR020-010
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2.2 Inschakelen van het toestel

• Uitschakelen van uw toestel:

Druk op de toets in/uitschakelen (lang indrukken). (inschakelen/

uitschakelen: )

2.3 Toegang tot het MENU en bladeren

• Toegang tot de functies:

2.4 Toebehoren

Er zijn beschermhoezen beschikbaar. Raadpleeg hiervoor Uw Alcatel. 
Ingeval van gebruik in een industriële omgeving (stof, slijpsel, diverse soorten 
dampen en gevaar voor schokken of stoten), is het noodzakelijk om voor het 
toestel een beschermhoes te gebruiken.

Inschakelen 
(lang 
indrukken)

Enkele ogenblikken 
wachten (circa 3 sec)

Uw toestel is 
ingeschakeld

JANSEN Jan              
Wo 24 Mei 16:30          

Bevestigen

Selecteren van een 
MENU-functie

Bevestigen Binnen de functie kunt u in 
horizontale richting de 
gewenste iconen kiezen

JANSEN Jan              
Wo 24 Mei 16:30          

pb begroet. 

OK?                     

ATIGR020-020

ATIGR020-030

ATIGR020-040
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Telefoneren3

12

Other

3.1 Opbellen

3.2 Opbellen via uw individuele 
verkortkieslijst (Individueel nummer)

Nummer 
kiezen

De oproep 
uitzenden

Spreken Ophangen

Toets voor een externe oproep eerst het prefix nummer in 
(meestal nul) voor de buitenlijn, alvorens het nummer te 
kiezen.

John                    
in gespreksfase 
Transfer    

Selecteer de functie 
'Verkortkieslijsten'

Bevestigen Bevestigen van de 
toegang tot 'Ind 

VK-lijst'

Selecteer de naam van 
degene die u op wilt bellen

Starten 
van uw 
oproep

Ind VK-lijst
Tel. gids   

1-JOHN                  
2-PAUL                 
3-                     

ATIGR030-010

ATIGR030-020

3eh21011.fm  Page 12  Mardi, 27. novembre 2001  2:56 14



13

T
el

ef
o

n
er

en

3

13

Tel

3.3 Opbellen van uw gesprekspartner via zijn naam

* Wanneer er diverse mogelijkheden zijn, kunt u verder zoeken door meerdere 
(tweede, derde…) letters voor de gezochte naam in te voeren. Druk op 1 
wanneer u geen enkele letter van de naam kent.

3.4 Ontvangen van een oproep

Bevestigen Selecteer 'Naamkiezen'

Bevestigen Voer de eerste letter van de 
naam van uw gesprekspartner 

in*

Selecteer de 
gewenste naam

Ind VK-lijst
Tel. gids   

Achternaam :    

Inkomende oproep Beantwoorden Ophangen

De beltoon is niet hoorbaar als:
. de triller ingeschakeld is, op het stand-by scherm wordt
het icoon triller ingeschakeld weergegeven 
. de beltoon uitgeschakeld is, op het stand-by scherm 
wordt het icoon beltoon uitgeschakeld weergegeven. 

Margreet                
belt u          

Margreet                
in gespreksfase 
Transfer    

ATIGR030-030

ATIGR030-040
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3.5 Tijdens het gesprek
• Een tweede oproep maken

• Afwisselend spreken met twee gesprekspartners 
(wisselgesprek)

Om tijdens het gesprek naar de gesprekspartner in wachtstand over te gaan:

• Doorverbinden van een oproep

Nummer kiezen

De eerste 
gesprekspartner 
wordt in de 
wachtstand gezet

Beëindigen van 
het gesprek

Hervatten van het gesprek in 
wachtstand

U bent in verbinding 
met het toestel van 
bestemming

Bevestig de 
optie 

'Transfer'

Paul                    
in gespreksfase 
Transfer    

Nummmer?       

102                     

John                    
in gespreksfase 
Transfer    

Paul                    
in gespreksfase 
Transfer    

John                    
in gespreksfase 
Transfer    

Paul                    
in gespreksfase 
Transfer    

ATIGR030-050
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Uw voicemail4

15

Other

4.1 Instellen van uw voicemail
Door middel van het icoon Berichten op het beginscherm kunt u uw voicemail 

instellen. (berichten: )

4.2 Volgstand van uw oproepen naar uw voicemail

Bevestigen

Volg de vocale instructies op om uw wachtwoord in te voeren en uw 
naam te registreren

Het toestel-password wordt gebruikt voor toegang tot uw 
voicemail en om uw toestel voor vitgaande externe 
gesprekken te vergrendelen.           

Initialiseer   
uw             
postbus        

Selecteer de functie 
'Volgstand'

Bevestigen

Selecteer het icoon 
'Volgstand naar uw 

voicemail'

Bevestigen

DirVlg VM   

OK?                     

ATIGR040-010

ATIGR040-020
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4.3 Beluisteren van ingesproken berichten
Wanneer u een bericht ontvangen heeft, wordt het icoon Berichten op het 

beginscherm weergegeven. (berichten: )

• Voor toegang tot de functies van de berichtendienst

Binnen de functie kunt u in horizontale richting de gewenste iconen kiezen.

Bevestig de toegang tot de 
functie 'Bericht'

Bevestig de toegang tot uw 
voicemail

Toestel 
password

Weergave van het aantal 
nieuwe en oude berichten

Bevestigen Bevestigen

Beluisteren van de berichten

Wissen van het huidige bericht

Terugbellen naar degene die het bericht achtergelaten heeft

Een kopie van het bericht verzenden

Invoegen van een pauze in het beluisteren van het bericht

10 seconden terug    

10 seconden vooruit         

1 Ingesproken ber       

OK?                     

01/05 107               
10 Mei 9:15               
Speel nieuwe?           

01/05 107               
10 Mei 9:15               
Speel nieuwe?           

ATIGR040-030
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Uw toestel past zich aan uw 
wensen aan5

17

Other

5.1 Uw persoonlijke nummerlijst programmeren 
(individueel verkortkieslijst)

Uw individuele verkortkieslijst kan maximaal 10 nummers bevatten.

* Invoeren van een naam: de cijfertoetsen bevatten letters die u kunt kiezen door 
de betreffende toetsen achtereenvolgens in te drukken.
Voorbeeld:    twee maal indrukken om de letter 'U' weer te geven.

5.2 Inschakelen van de triller (Mobile 200)

Door middel van deze toets kunt u snel omschakelen van de beltoon naar de triller 
en omgekeerd.

Bevestigen

Selecteer de door u 
gewenste ingang

Bevestigen  
(lang indrukken)

Invoeren van een 
nieuwe naam *

Bevestigen Invoeren van het nummer Bevestigen

Ind VK-lijst
Tel. gids   

1-............                
2-............                
3-............                

Naam?           

JANSEN                  

Nummmer?       

0123456789              

Lang 
indrukken

Triller ingeschakeld en 
beltoon uitgeschakeld

Triller 
uitgeschakeld en 

beltoon 
ingeschakeld

JANSEN Jan              
Wo 24 Mei 16:30         

JANSEN Jan              
Wo 24 Mei 16:30         

ATIGR050-010

ATIGR050-020
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5.3 Snel aanpassen van de beltoon
Afhankelijk uw bezigheden, kunt u op snelle wijze de instelling van de beltoon 
wijzigen door de toets kort in te drukken en vervolgens uw keuze uit te 

voeren met de toets OK. (inschakelen/uitschakelen: , OK: )

Bevestigen van de door u gewenste optie door middel van de toets OK.         

(OK: )

Toestel uitschakelen
Inschakelen / uitschakelen van de triller (Mobile 200)
Inschakelen /uitschakelen van de beltoon
Inschakelen / uitschakelen van de vergader mode 
(discreetstand)
Vergrendelen van het toetsenbord

Toestel                 
uitschakelen?           

ATIGR050-030
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Garantie en voorwaarden

19

howtocOnafhankelijk van de wettelijke garantie, is de garantie van dit toestel een jaar 
geldig voor onderdelen en arbeidsloon vanaf de installatiedatum.
Voor garantieclaims dient men de aanschaffactuur te kunnen overleggen. Deze 
garantie is echter niet van toepassing: in geval van niet naleving van de instructies 
in deze gebruikershandleiding, beschadiging als gevolg van oorzaken waaraan het 
toestel niet ten grondslag ligt (bijvoorbeeld: stoten, schokken, blootstelling aan 
vocht, enz.), niet naleving van de van kracht zijnde regels met betrekking tot de 
installatie, noch in geval van wijzigingen of reparaties uitgevoerd door personen, 
die niet door de fabrikant of de verkoper erkend zijn.

Conformiteitsverklaring
Wij,

Alcatel Business Systems

verklaren dat de hieronder vermelde produkten voldoen aan de hoofdeisen van 
de Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad. 

DECT toestel  Mobile 100 & 200

Elke niet toegestane wijziging aan de produkten zal deze conformiteitsverklaring 
doen vervallen. U kunt een kopie van de originele conformiteitsverklaring 
verkrijgen door een schriftelijke aanvraag naar het volgende adres toe te zenden:

Alcatel Business Systems

1, route du Dr. Albert Schweitzer
F-67408 Illkirch Cedex - France

3EH 21044 NLAA Ed.01
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