
Belangrijk!
Om uw telefoon bij
diefstal op te kunnen
laten sporen dient u
het IMEI-nummer en
het serienummer van
uw telefoon te kennen.
Het IMEI-nummer staat
achter op het toestel
onder de batterij.
Noteer het IMEI-num-
mer in de onderstaan-
de rubriek. Het serie-
nummer staat op de
extra labels, die aan de
buitenkant van de 
verpakking zijn 
gehecht. Plaats het
grote label in de
onderstaande rubriek
en bevestig het kleine
label aan de achter-
zijde van het toestel,
onder de batterij.

Schrijf hier het 
IMEI-nummer:

———————————

Plaats hier het label
met het serienummer:

Geachte telefoongebruiker,
Wij hopen dat u veel plezier zult beleven
aan uw nieuwe BeoCom 9800 van Bang &
Olufsen. Wij raden u aan om de gebruiks-
aanwijzing door te nemen voordat u uw
telefoon in gebruik neemt.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u
ons op de hoogte stelt van uw ervaringen
met uw nieuwe BeoCom 9800. Een paar
regels over wat op u een – goede of 
minder goede – indruk heeft gemaakt 
kunnen ons helpen bij ons voortdurende
streven naar een verdere verbetering van
onze producten.

Aarzelt u niet om contact op te nemen
met uw dealer indien u ook maar enige
twijfel of aanvullende vragen heeft over de
bediening van uw toestel.

Hartelijk dank!

U kunt schrijven naar:
Bang & Olufsen Telecom a/s
Customer service
Kjeldsmarkvej 1
DK-7600 Struer
Denmark

of faxen:
Bang & Olufsen Telecom a/s
Customer service
Kjeldsmarkvej 1
DK-7600 Struer
Denmark

of e-mailen:
telecom@bang-olufsen.dk
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”Naam netwerk”

MENU NAMEN

1 Plaats de micro-SIM-kaart.
Plaats de kaart met het metalen
contact naar beneden en de 
hoekuitsparing rechtsonder.
(Verwijder de micro-SIM-kaart
zonodig van de grotere kaart).

2 Klem de batterij vast. Een nieuwe
batterij is niet volledig opge-
laden. Maak optimaal gebruik
van de batterij door deze te
laden volgens de procedure die
wordt beschreven op pagina 14.

3 Zet de telefoon aan. Houd de
toets aan de zijkant lang
ingedrukt. 

4 Voer uw PIN-code in (zie pagina
12).
Druk op OK. U doet dit door op
de toets te drukken, waaron-
der het woord OK staat.

5 Wacht totdat u 2 pieptonen
hoort. Het groene lampje knip-
pert en het volgende scherm ver-
schijnt.
Zie pagina 33 voor informatie
over het instellen van de datum
en de tijd.

6 Voer het telefoonnummer in.
Druk op wanneer u een fout
maakt.

7 Druk op Bellen. 
Wacht op verbinding en voer het
gesprek. Trek de antenne uit voor
een optimale ontvangst.

8 Druk na afloop van het gesprek
op Einde. 

U W  E E R S T E  G E S P R E K

123456
�

OPSLAG BELLEN
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De telefoon beschikt over twee
functietoetsen. Afhankelijk van de
situatie kunt u verschillende acties
met de toetsen uitvoeren. Een
”functie” op het scherm, net boven
elke toets, geeft aan wat u met de
desbetreffende toets kunt doen.

De functietoetsen gebruiken

Wanneer u in deze handleiding
leest:
• Druk op Bellen.

123456
�

OPSLAG BELLEN

Functie

Functietoets

…wordt bedoeld
…Druk op de functietoets  
onder de functie Bellen.

Woordenlijst

U gebruikt de telefoon in een ander netwerk dan uw eigen
netwerk.

Het netwerk waarbij uw SIM-kaart is geregistreerd.

Fixed Dialling Numbers. Functie waarmee u het kiezen van
nummers kunt beperken tot geselecteerde nummers.

Er worden twee gesprekken gevoerd, waarvan er een actief is
en het andere in de wacht staat.

Global System for Mobile communications. Het netwerk
waarvan uw telefoon gebruik maakt.

Het netwerk in de plaats waar u het gesprek voert. Dit kan uw
eigen netwerk zijn of een ander GSM-netwerk.

Personal Identification Number. De toegangscode van de SIM-
kaart.

De toegangscode van de SIM-kaart die toegang biedt tot de
specifieke functies van de kaart.

De code waarmee u de SIM-kaart deblokkeert. De SIM-kaart
wordt geblokkeerd wanneer u driemaal de verkeerde PIN-code
invoert.

De code waarmee u de SIM-kaart deblokkeert. De SIM-kaart
wordt geblokkeerd wanneer u driemaal de verkeerde PIN2-
code invoert.

Subscriber Identification Module. Zonder deze kaart kunt u
met uw GSM-telefoon geen gesprekken voeren.

Bellen op ander
netwerk

Eigen netwerk

FDN

Multi-gesprek

GSM-netwerk

Lokaal netwerk

PIN-code

PIN2-code

PUK-code

PUK2-code

SIM-kaart
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6 V O O R D A T  U  B E G I N T

Uw GSM-telefoon is een van de
meest geavanceerde elektronische
produkten die momenteel op de
markt zijn. Als u optimaal gebruik
wilt maken van de uitgebreide
mogelijkheden van de telefoon,
raden wij u aan even de tijd te
nemen om vertrouwd te raken met

de functies ervan. Lees deze hand-
leiding goed door, u zult merken
dat u er veel voordeel van hebt.

Lees dit voordat u het apparaat
in gebruik neemt.

Deze GSM-telefoon zendt en ont-
vangt radiogolven. Als de telefoon
is ingeschakeld, verzendt en 
ontvangt hij radiogolven in het
GSM-frequentiebereik tussen 890
MHz en 960 MHz. Het GSM-
netwerk bepaalt het vermogen
waarmee de telefoon uitzendt, vari-
ërend tussen 0,02 en 2 watt.

Veel mensen maken zich tegenwo-
ordig zorgen over de mogelijke 
risico’s voor de gezondheid bij het
gebruik van GSM-telefoons. Bij het
huidige onderzoek naar de tech-
nologie van radiogolven, waartoe
de GSM-technologie behoort, zijn

veiligheidsnormen opgesteld voor
de bescherming tegen radio-
energie. Deze GSM-telefoon 
voldoet aan alle veiligheidsnormen
die er aan zijn toegekend. 

De aanduiding CE die aan uw 
GSM-telefoon is toegekend, houdt
in dat deze voldoet aan de Euro-
pese richtlijn voor elektromagne-
tische toepassingen 89/336/EEG en
de richtlijnen voor lage voltages
73/23/EEG.

Veiligheid van radiogolven
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Slecht beschermde elektronische
apparatuur kan worden beïnvloed
door radio-energie. Dit kan tot
ongelukken leiden. In onderstaande
lijst worden de meest gevaarlijke
situaties beschreven waarin dit kan
voorkomen. Aarzel niet om te infor-
meren of uw GSM-telefoon appara-
tuur in de omgeving kan storen. 

OPMERKING: Zorg dat de telefoon
niet wordt blootgesteld aan zand
of grote hoeveelheden stof. 
Hierdoor kan de telefoon be-
schadigd raken.

Auto’s
Informeer bij de leverancier van de
auto of de elektronische appara-
tuur in uw auto door radio-energie
kan worden gestoord.

Vliegtuigen
• Schakel de telefoon uit als u zich

in een vliegtuig bevindt. Het
gebruik van GSM-telefoons ge-
durende de vlucht is in een aantal
landen verboden. Het kan 
storingen veroorzaken in de 
werking van het vliegtuig of het
GSM-netwerk. Als u zich niet aan
deze instructies houdt, kan de
toegang tot het GSM-netwerk 
tijdelijk of blijvend worden 
ontzegt en kunt u gerechtelijk
worden vervolgd.

• Informeer bij het personeel of u
de telefoon kunt gebruiken in of
nabij het vliegtuig als dit zich op
de grond bevindt.

Plaatsen waar wordt gewerkt met
explosieven
Schakel de telefoon altijd uit als
wordt verzocht om apparaten die
radiogolven uitzenden uit te 
schakelen, zoals in mijnen of op
andere plaatsen waar wordt 
gewerkt met explosieven.

Plaatsen met explosiegevaar
Het is gevaarlijk om de telefoon te
gebruiken op plaatsen met explo-
siegevaar!
• Schakel de telefoon uit op plaat-

sen met explosiegevaar. Dit zijn
plaatsen waar met benzine of
andere licht ontvlambare 
chemicaliën wordt gewerkt 
(benzinestations, brandstof-
opslagplaatsen, chemiebedrijven
enzovoort) en op plaatsen waar
de lucht veel stofdeeltjes bevat,
zoals metaalpoeder of zaden.

• Als u de telefoon wilt gebruiken
in een voertuig waarmee licht
ontvlambare produkten worden
vervoerd (zelfs als het voertuig
stil staat) of in een voertuig dat
op LPG loopt, dient u eerst te
informeren of het voertuig 
voldoet aan de geldende veilig-
heidsnormen.

Medische apparatuur en 
ziekenhuizen
• Schakel de telefoon uit in zieken-

huizen, klinieken en andere
gezondheidscentra waar wordt
verzocht apparaten die radio-
golven uitzenden uit te scha-
kelen. In deze centra kan 
apparatuur worden gebruikt die
gevoelig is voor radio-energie.

• Als u vragen hebt over de
bescherming tegen radio-energie
van elektronische medische 
apparatuur die u gebruikt 
(pacemakers, gehoorapparaten,
enzovoort) kunt u contact 
opnemen met de leverancier van
deze apparatuur.

Interactie tussen uw telefoon en de omgeving
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8 > Voordat u begint

Als u de telefoon zo efficiënt
mogelijk gebruikt, worden de 
prestaties verbeterd, wordt zo 
weinig mogelijk radio-energie 
uitgezonden (zie ”Veiligheid van
radiogolven” op pagina 6) en
wordt het gebruik van de batterij
beperkt. 
• Trek de antenne altijd volledig uit

voordat u de telefoon gebruikt.
• Voor uw eigen veiligheid en een

goede werking van de telefoon
kunt u de telefoon het beste in
normale positie gebruiken: plaats
de antenne boven uw schouder
terwijl u de luidspreker tegen uw
oor houdt.

• Raak de antenne niet aan 
gedurende een gesprek.

• Gebruik de telefoon niet als de
antenne is beschadigd. Als u een
beschadigde antenne aanraakt,
kunt u een lichte verbranding van
de huid oplopen. Laat een
beschadigde antenne vervangen
door een bevoegd technicus. Zorg
dat de antenne wordt vervangen
door een origineel onderdeel.

• Vermijd het gebruik van de tele-
foon op plaatsen waar de 
ontvangst slechter is (bijvoor-
beeld in een tunnel of tussen
hoge gebouwen). Als de 
ontvangst slechter is, verschijnen
minder dan 4 balken in het 
symbool op het scherm van de
telefoon. Ga indien mogelijk naar
een andere lokatie.

• Gebruik geen andere batterij-
lader dan de modellen die in de
catalogus zijn opgegeven. Het
gebruik van een andere lader kan
gevaarlijk zijn en maakt de
garantie van de telefoon 
ongeldig.

Efficiënt en veilig gebruik van de telefoon

• Gebruik uitsluitend batterijen die
staan vermeld in de catalogus.
Door het gebruik van andere
accessoires vervalt elke garantie.
De fabrikant van uw telefoon is
niet verantwoordelijk voor enige
schade die is ontstaan door het
gebruik van andere accessoires
dan de accessoires van de fabri-

kant van uw telefoon.
• Zorg dat de contacten van de bat-

terij niet worden kortgesloten
door metalen voorwerpen (zoals
sleutels in uw broekzak).

• Vervorm of open de batterij niet.
• Dompel de batterij niet in water

en stel de batterij niet bloot aan
vuur.

Veilig gebruik van de batterijen
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Aansprakelijkheid
De GSM-telefoon valt onder uw
eigen verantwoordelijkheid. 
Onzorgvuldig gebruik van de 
telefoon kan leiden tot schade aan
anderen en aan de telefoon zelf.
Om deze problemen te vermijden,
dient u deze veiligheidsinstructies
te lezen, op te volgen en door te
geven aan anderen die de telefoon
lenen. Voorkom dat de telefoon
door onbevoegden wordt gebruikt
door de volgende punten in acht te
nemen:
• Bewaar de telefoon op een 

veilige plaats en houd de tele-
foon uit de buurt van kleine 
kinderen.

• Schrijf indien mogelijk uw PIN-
code niet op. Probeer deze te
onthouden.

• Schakel de telefoon uit als u hem
langere tijd niet gebruikt.

• Gebruik het menu Beveiliging (zie
pagina 42) om na de aanschaf de
toegangscode te wijzigen en
beperkingen voor gesprekken op
te geven.

Kinderen
Deze GSM-telefoon is geen speel-
goed. Bewaar de telefoon op een
veilige plaats en buiten het bereik
van kleine kinderen. Kinderen 
kunnen zichzelf en anderen
verwonden of de telefoon 
beschadigen.

Lokale wetten en regelingen
GSM-telefoons kunnen interfereren
met de omgeving. Om deze reden
zijn er wetten en regels opgesteld.
U dient te informeren naar de 
lokale regels als u een GSM-tele-
foon aanschaft en deze wilt ge-
bruiken. Als u de telefoon wilt
gebruiken als u op reis gaat, dient

u te informeren naar de regels in
de landen die u bezoekt. 

OPMERKING: Met name de regels
voor het gebruik in auto’s en vlieg-
tuigen moeten strikt worden nage-
leefd.

Zet de GSM-telefoon niet aan in
landen of staten waarin geen 
GSM-netwerk beschikbaar is.

Gebruik tijdens het autorijden
De telefoon gebruiken tijdens het
autorijden kan gevaarlijk zijn,
omdat het de concentratie ver-
mindert.
• Gebruik uw telefoon liever niet

tijdens het rijden.
• U dient te allen tijde uw volle

aandacht bij het rijden te 
houden. Parkeer de auto indien
mogelijk voordat u de telefoon
gebruikt.

• Als u de telefoon toch tijdens het
autorijden wilt gebruiken, kunt u
de Handenvrij autoset gebruiken
die voor dit doel is ontworpen.

• Houd u aan de lokale regels van
de landen waarin u rijdt en de
GSM-telefoon gebruikt.

• Informeer bij de leverancier van
uw auto of in de auto apparatuur
wordt gebruikt die kan worden
beïnvloed door de radio-energie
die door de telefoon wordt 
uitgezonden.

BELANGRIJKE OPMERKING: Het
gebruik van een alarmsysteem
waarbij de lichten of claxon van de
auto worden gebruikt om in-
komende berichten aan te geven, is
in bepaalde landen verboden op de
openbare weg. Informeer naar
lokale regels.

Veiligheid
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10 > Voordat u begint

1 Antenne
Trek de antenne volledig uit als
u een gesprek wilt voeren.

2 Luidspreker

3 Lampje
Groen licht, langzaam knippe-
rend – de telefoon is geregi-
streerd bij een netwerk.
Groen licht, snel knipperend –
er is een gesprek binnenge-
komen, maar er is nog niet
opgenomen.
Rood licht, knipperend – de
batterij is bijna leeg.

4 Aan/Uit-knop 
Houd deze knop ingedrukt om
de telefoon aan of uit te 
zetten.

5 Schuiven/Volume/Spraakkeuze
De toetsen en hebben
verschillende functies in 
verschillende situaties.
– Tijdens een gesprek regelt u

het volume met deze 
knoppen.

– In het geheugen, menu’s of
andere lijsten werken ze als
schuifpijlen.

– Tijdens het invoeren van een
nummer of naam werken ze
als pijl links/rechts.

– In de standby-modus krijgt u
met de toets snel 
toegang tot de namenlijst en
activeert de toets spraak-
keuze.

6 Scherm

7 Functietoetsen
Zie ”De functietoetsen ge-
bruiken” op pagina 5.

8 Toets Wissen 
Druk op deze toets om een
teken te wissen en houd inge-
drukt om het scherm leeg te
maken.

9 Toets Herhalen 
Druk eenmaal op deze toets om
de laatste tien nummers te
tonen die u hebt gebeld.
Druk tweemaal om de laatste
tien nummers te tonen waar-
door u bent gebeld.

10 Toetsenbord
Standaardtoetsenbord van een
telefoon. U kunt er ook letters
mee invoeren en sneltoetsen
mee activeren.

11 Microfoon

12 SIM-kaart en batterij
Aan de achterzijde van de 
telefoon:
– schuift u de SIM-kaart op zijn

plaats
– installeert u de batterij.

Beschrijving van de telefoon
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a – Symbolen
Batterij opladen
4 streepjes betekent dat de 
batterij volledig is opgeladen.
Berichten
Niet-knipperend – er is een 
nieuw bericht binnengekomen
dat nog niet is gelezen.
Knipperend – het berichten-
geheugen is vol en er kunnen
geen berichten worden ont-
vangen totdat u enkele 
berichten hebt gewist.
Bellen op ander netwerk
Geeft aan dat u gebruik maakt
van een ander netwerk dan uw
eigen netwerk.
Netwerk
Betekent dat de telefoon is 
geregistreerd bij (aangesloten
op) een netwerk.
Ontvangstkwaliteit
4 streepjes betekent een 
optimale ontvangst.

b – Datum en tijd
Wordt weergegeven in standby-
modus. Zie het menu Geavan-
ceerde instellingen op pagina
33 voor informatie over het 
instellen van de datum en tijd.

c – Berichten
In dit deel van het scherm 
worden telefoonnummers, 
berichten, gegevens uit het
geheugen en menu-opties
weergegeven. De nummers in
het geheugen zijn voorzien van
een van de volgende symbolen:
Voice dial
Verschijnt wanneer u opneemt.
Hiermee wordt aangegeven dat
u kunt spreken.
Belsignaal uit
Betekent dat het belsignaal is
uitgeschakeld, de telefoon gaat
niet over.
Telefoon-symbool
Telefoonnummer.
Fax-symbool
Faxnummer.
Data-symbool
Nummer voor data-communi-
catie.
Symbool voor openbaar 
nummer
Openbaar nummer.

d – Functies en bladerindicaties
Hier wordt aangegeven welke
functie een functietoets op een
bepaald moment heeft.

De bladerindicaties tussen de
functies geven aan wanneer u
de bladertoetsen kunt ge-
bruiken. Deze veranderen in 
als de cursor naar links of rechts
kan worden verplaatst of in 
wanneer spraakkeuze voor een
nummer is opgenomen.

Het scherm

a
b

c

d

23 OKT 1998 10:15

MENU NAMEN
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12 > Voordat u begint

U hebt een geldige SIM-kaart nodig
om de telefoon te kunnen gebrui-
ken. De SIM-kaart is verkrijgbaar bij
uw GSM-netwerkbeheerder.

Uw telefoon maakt gebruik van
een micro-SIM-kaart.

De SIM-kaart bevat uw in-
schrijvingsnummer en uw telefoon-
nummer. Tevens beschikt de kaart
over een geheugen waarin u tele-
foonnummers en berichten kunt
opslaan. Ook al gebruikt u de 
SIM-kaart in een andere telefoon, u
heeft nog steeds hetzelfde tele-
foonnummer en uw eigen nummer-
geheugen.

De PIN-code en PUK-code
Wanneer u de telefoon inschakelt,
wordt u gevraagd de PIN-code in te
voeren. De PIN-code is de toegangs-
code van de SIM-kaart en bestaat
uit 4 tot 8 cijfers.

Als u een onjuiste PIN-code invoert,
probeert u het opnieuw. Nadat 3
keer een onjuiste code is ingevoerd,
wordt de SIM-kaart geblokkeerd en
moet u de PUK-code invoeren die u
van uw systeembeheerder hebt 
ontvangen. Als u 10 keer een 
onjuiste PUK-code invoert, wordt
de kaart permanent geblokkeerd.
Neem in dat geval contact op met
de systeembeheerder.

De PIN2-code en PUK2-code
Afhankelijk van type SIM-kaart
waarover u beschikt, hebt u 
toegang tot functies waarvoor een
PIN2-code vereist is. Dit is een 
toegangscode van 4 tot 8 cijfers die
u van de systeembeheerder ont-
vangt.

Als u een onjuiste PIN2-code 
invoert, probeert u het opnieuw.
Nadat 3 keer een onjuiste PIN2-
code is ingevoerd, wordt de SIM-
kaart geblokkeerd en moet u de
PUK2-code (PIN2 unblocking code)
invoeren die u van uw systeem-
beheerder hebt ontvangen. Als u 10
keer een onjuiste PUK2-code 
invoert, wordt de kaart permanent
geblokkeerd. Neem in dat geval
contact op met de systeembe-
heerder. U kunt nog wel het alarm-
nummer 112 bellen.

De micro-SIM-kaart

De SIM-kaart plaatsen

• Verwijder de batterij.
• Schuif de micro-SIM-kaart in de

behuizing (met het metalen
contact naar beneden en de
uitsparing in de rechter-
benedenhoek.

OPMERKING: U verwijdert de
micro-SIM-kaart door uw duim er
op te plaatsen, er voorzichtig op
te drukken en de kaart naar 
buiten te schuiven.
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Uw telefoon wordt gevoed door
een oplaadbare batterij. Een 
nieuwe batterij is niet volledig
opgeladen. Laad de batterij op
overeenkomstig de procedure op
pagina 14.

Het symbool op het scherm
geeft de batterijspanning aan. Elk
streepje staat voor ongeveer 25%
van een volledig opgeladen 
batterij.

Als u een waarschuwingssignaal
hoort (zie pagina 45), het rode 
lampje knippert en op het scherm
het bericht Batterij bijna leeg 
verschijnt, moet de batterij worden
opgeladen.

De batterij mag nooit worden 
blootgesteld aan temperaturen
boven 60°C (bijvoorbeeld achter
glas of direct in de zon).

Het is raadzaam de batterij in de
telefoon te laten, zelfs wanneer
deze is ontladen. De reservebatterij
voor de klok (in de telefoon) werkt
dan langer.

OPMERKING: Raadpleeg de infor-
matie over veilig gebruik van de
batterij op pagina 8.

Op de batterijen wordt geen 
garantie verleend.

De batterij

De batterij plaatsen

• Plaats eerst de micro-SIM-
kaart, en klik de batterij 
vervolgens op zijn plaats aan
de achterkant van de telefoon.

De batterij verwijderen
• Druk op de klem aan de

bovenzijde van de batterij.
• Neem de batterij uit de 

telefoon.
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Het symbool geeft de oplaad-
status aan:
• De batterij wordt opgeladen als

de balkjes bewegen.
• De batterij is volledig opgeladen

wanneer de balkjes niet meer
bewegen. De standaardbatterij is
binnen 1,5 uur vrijwel volledig
opgeladen (3 uur voor de 1100
mAh Li-Ion batterij). Het opladen
wordt voortgezet totdat de 
batterij volledig is geladen.

OPMERKINGEN:
1 U kunt de telefoon inschakelen

en gebruiken terwijl u de batterij
oplaadt. Houd er rekening mee
dat het opladen gedurende het
gesprek tijdelijk wordt onder-
broken en het lampje werkt zoals
wordt beschreven op pagina 10.

2 U kunt de lader alleen uitscha-
kelen door de transformator uit
het stopcontact te halen. Gebruik
dus een stopcontact waar u 
makkelijk bij kunt.

3 Als de batterij volledig is ont-
laden, verschijnt het batterij-
symbool na ongeveer 2-3 minuten
nadat u de lader hebt aange-
sloten.

4 U verwijdert de connector van de
lader van de telefoon door eerst
op de hendel aan de zijkant van
de connector te drukken en 
vervolgens de connector uit de
lader te trekken.

De batterij opladen

• Plaats de batterij in de tele-
foon.

• Verwijder het klepje van de
aansluiting aan de onderzijde
van de telefoon

• Steek de connector in de aan-
sluiting.

• Steek de transformator in een
stopcontact.

WAARSCHUWING:
1 Het verwijderbare stekkerdeel

van de batterijlader mag in
geen geval rechtstreeks 
worden aangesloten op de
netstroom zonder dat de 
transformator is aangesloten.

2 Een batterij bereikt een 
volledige capaciteit nadat deze
2 of 3 keer volledig is ontladen
en weer opnieuw is opgeladen.

3 De batterij kan niet worden
geladen indien de temperatuur
van de batterij lager dan 0°C
of hoger dan 45°C is. Het is
raadzaam de batterij op te
laden wanneer deze op kamer-
temperatuur is.

4 Sluit de batterij niet langer
dan een week aan op de lader
(op de telefoon- of de bureau-
lader). Het overladen van de
batterij kan een negatieve
uitwerking hebben op de capa-
citeit van de batterij.
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In noodsituaties kunt u bellen met
of zonder de SIM-kaart.

OPMERKINGEN:
1 In sommige netwerken is wel een

SIM-kaart nodig voor het kiezen
van alarmnummers. Raadpleeg
uw netwerkbeheerder voor meer
informatie.

2 U kunt het alarmnummer ook
invoeren via het toetsenbord,
zelfs wanneer het toetsenbord is
geblokkeerd.

Bellen in noodsituaties

• Zet de telefoon aan.
• Plaats de SIM-kaart, druk op

Namen en druk op of 
totdat Alarmnum. verschijnt.

Zonder de SIM-kaart te 
plaatsen, voer het alarm-
nummer in.
Op het scherm verschijnt 
Noodgeval en het alarm-
nummer.

• Druk op Bellen. 
Het nummer wordt gekozen.
Wacht op verbinding en geef
de noodsituatie door.

• Druk na afloop van het 
gesprek op Einde.
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OPMERKING: Het invoeren van de
PIN-code is een beveiliging die u
kunt in- en uitschakelen met het
menu  ”PIN-code” (zie pagina 42).

Uw GSM-telefoon is meer dan 
alleen een telefoon. ”Herhalen” en
”Terugbellen” zijn maar enkele van
de vele functies waardoor commu-
niceren een stuk eenvoudiger
wordt. Ook het blokkeren van het

toetsenbord en het uitschakelen
van de microfoon zijn handige
functies in een wereld waarin 
beveiliging een sleutelwoord is.

Aanzetten

• Houd de toets aan de
zijkant van de telefoon enige
tijd ingedrukt.

• Voer uw PIN-code in en druk
op OK.

Standby-modus

23 OKT 1998 10:15

”Naam netwerk”

MENU NAMEN

Nadat de telefoon is aangezet (en
de PIN-code is ingevoerd), staat het
toestel in de standby-modus. Dit
betekent dat de telefoon gebruiks-
klaar is. Tegelijkertijd ziet u het 
volgende:
• het symbool wordt weerge-

geven en het groene lampje 
knippert langzaam. Dit geeft aan
dat de telefoon is geregistreerd
bij een netwerk.

• het symbool wordt weerge-
geven. Dit geeft de kwaliteit van
de ontvangst aan.

Als het symbool en de naam van
het netwerk niet worden weerge-
geven, is geen netwerk beschikbaar.
Mogelijk bevindt u zich op een 
plaats waar de ontvangst slecht is
(in een tunnel of tussen hoge 
gebouwen). Ga indien mogelijk
naar een andere lokatie.

Wanneer u een menu of het geheu-
gen activeert, verlaat u de standby-
modus. De standby-modus wordt
automatisch weer ingeschakeld
nadat gedurende 2 minuten niet op
een toets wordt gedrukt.
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OPMERKINGEN:
1 U kunt ook een nummer uit het

geheugen kiezen geheugen (zie
”Bellen vanuit de namenlijst” op
pagina 27 en ”Bellen vanuit de
herhaal- en de terugbel-lijst” op
pagina 29).

2 Tijdens een gesprek kunt u de
microfoon uitschakelen (zie pagi-
na 20).

3 Tijdens en na een gesprek wor-
den gesprekstimers weergegeven
indien deze zijn geactiveerd (zie
”Menu Meters” op pagina 39).

4 Als het gekozen nummer in de
namenlijst voorkomt, wordt
mogelijk de bijbehorende naam
op het scherm weergegeven in
plaats van het nummer.

Een gesprek voeren

In de standby-modus gaat u als
volgt te werk:
• Voer het telefoonnummer in

met het toetsenbord. Fouten
kunt u corrigeren door op de
toets te drukken.
Houd voor internationale ge-
sprekken de toets inge-
drukt om het teken + in te
voeren in plaats van het inter-
nationale toegangsnummer.

• Druk op Bellen. 
Het nummer wordt gekozen.
Wacht tot er wordt opge-
nomen en spreek.

• Druk na afloop van het 
gesprek op Einde. 

Een gesprek beantwoorden

Bij een binnenkomend gesprek gaat
er een belsignaal, gaat het groene
lampje snel knipperen en verschijnt
op het scherm de tekst INKOM. 
GESPREK. Als het netwerk dit
ondersteunt, worden ook de naam
en het nummer weergegeven van
de persoon die belt.

OPMERKINGEN:
1 De telefoon gaat niet over als het

belsignaal is uitgeschakeld (zie
pagina 21).

2 Als het netwerk het nummer van
de persoon die belt heeft ge-
zonden, wordt dit nummer op het
scherm weergegeven. Als dit num-
mer in de namenlijst voorkomt,
wordt mogelijk de bijbehorende
naam in plaats van het nummer op
het scherm weergegeven.

3 Als u de functie ”Elke toets” hebt
geselecteerd (zie pagina 45), kunt
u het gesprek accepteren met
elke toets behalve de toets Weig.
of de Aan/Uit-toets.

• Als u het gesprek wilt be-
antwoorden, drukt u op Antw. 

• Druk na afloop van het 
gesprek op Einde. 

• Als u het gesprek niet wilt
beantwoorden, drukt u op
Weig.
De telefoon gaat naar de
standby-modus en de beller
hoort de bezettoon.
Als u gespreksdoorschakeling
indien bezet (zie pagina 41)
hebt geactiveerd, wordt het
gesprek automatisch door-
geschakeld naar het opge-
geven nummer (bijvoorbeeld
van uw voicemail).

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL



18 > De telefoon gebruiken

De laatste 10 gekozen nummers 
blijven beschikbaar op uw telefoon.
U kunt elk van deze nummers snel
opnieuw kiezen. Het laatst gekozen
nummer wordt als eerste weer-
gegeven.

Het laatste nummer herhalen

In de standby-modus gaat u als
volgt te werk:
• Druk op .

Op het scherm verschijnt 
REDIAL en het laatstgekozen
nummer. Als u dit nummer
hebt gekozen uit de namenlijst
(zie ”Bellen vanuit de namen-
lijst” op pagina 27), wordt ook
de bijbehorende naam weer-
gegeven.

• Druk op of om het 
nummer te selecteren dat u
wilt herhalen.

• Druk op Bellen. 
Het nummer wordt gekozen.
Wacht tot de telefoon wordt
opgenomen en voer het 
gesprek.

• Druk na afloop van het 
gesprek op Einde.

De nummers van de laatste 10 
personen die u hebben gebeld, 
blijven beschikbaar op uw telefoon
(mits het netwerk deze gegevens
ondersteunt), zelfs als u de ge-
sprekken niet hebt aangenomen. 
U kunt elk van deze nummers direct
terugbellen.

OPMERKING: In de standby-modus
wordt het aantal niet aangenomen
gesprekken op het scherm weer-
gegeven. Deze informatie blijft
zichtbaar totdat u op een toets
drukt.

Iemand terugbellen

In de standby-modus gaat u als
volgt te werk:
• Druk tweemaal op .

Op het scherm verschijnt 
TERUGBELLEN en het nummer
van de laatste persoon die
heeft gebeld. Als dit nummer
is opgenomen in de namenlijst,
wordt mogelijk ook de bijbe-
horende naam weergegeven.

• Druk op of om het 
nummer te selecteren dat u
wilt terugbellen.

• Druk op Bellen. 
Het nummer wordt gekozen.
Wacht totdat de telefoon
wordt opgenomen en voer het
gesprek.

• Druk na afloop van het 
gesprek op Einde. 
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U kunt een nummer kiezen door te
spreken in uw draagbare telefoon.
Sla een nummer op in het ge-
heugen en koppel een gesproken
tekst (of ”spraakkeuze”) aan dat
nummer. Zie ”Spraakkeuze 
toekennen” op pagina 26 als u een
gesproken tekst wilt koppelen aan
een vermelding in de namenlijst.

OPMERKINGEN:
1 Als geen Voice dial is gede-

finieerd, wordt de Namenlijst
geactiveerd zodra u op drukt.

2 In plaats van de toets te
gebruiken, kunt u ook een snel-
toets programmeren om Voice
dial te activeren. Zie ”Hot keys”
op pagina 44.

3 Als voor minimaal een nummer
Voice dial is gedefinieerd, ver-
anderen de schuifindicaties in

.

Een nummer kiezen via Voice dial

Ga als volgt te werk in de 
standby-modus als onder in
het scherm wordt weergegeven
(in plaats van ):
• Druk op .

Op het scherm verschijnt een
bericht waarin u wordt ge-
vraagd te spreken.

• Spreek de spraakkeuze uit voor
het nummer dat u wilt kiezen.
Als de telefoon de spraakkeuze
herkent, wordt deze afge-
speeld en wordt het bijbe-
horende nummer gekozen.
Voer het gesprek verder op de
gebruikelijke manier.

Een nummer kiezen via Flash-keuze

U kunt een toets van tot 
koppelen aan een vermelding in de
namenlijst, voor rechtstreekse toe-
gang met een langere druk op een
knop tot telefoonnummers die u
regelmatig gebruikt. Zie ”Hot keys”
op pagina 44.

In de standby-modus gaat u als
volgt te werk:
• Houd een toets met het cijfer

tot ingedrukt totdat de
bijbehorende vermelding
wordt weergegeven.
Na een korte pauze wordt het
nummer gekozen. Wacht tot
de telefoon wordt opgenomen
en voer het gesprek.

• Druk na afloop van het ge-
sprek op Einde.
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Tijdens een gesprek kunt u:
• het volume van de luidspreker

aanpassen (zie hieronder)
• de microfoon in- en uitschakelen

(zie hieronder)
• een nummer in een kladblok

schrijven (zie hieronder)
• de namenlijst raadplegen (zie

hieronder)
• een vermelding toevoegen aan

de namenlijst (zie pagina 24)

• een bericht schrijven en verzen-
den (zie pagina 35)

• DTMF-tonen verzenden naar
onder andere antwoordappa-
raten (zie pagina 50)

• GSM-strings verzenden om aan-
vullende netwerkfuncties te 
activeren (zie pagina 50)

• het gesprek in de wachtstand 
plaatsen (zie pagina 51)

• een tweede gesprek voeren 
(zie pagina 51)

Tijdens een gesprek…

Het volume van de luidspreker
aanpassen
Ga tijdens een gesprek als volgt te
werk:
• Druk op de toets om het

volume van de luidspreker te
verhogen en op om het 
volume te verlagen.

De microfoon uitschakelen
U kunt de microfoon uitschakelen
zodat de beller u niet langer kan
horen.
Tijdens een gesprek kunt u dit op
twee manieren doen:
• Houd Optie ingedrukt. De
microfoon wordt uitgeschakeld. 
Of

druk op Optie en druk op OK
zodra de tekst Geluid uit ver-
schijnt. De microfoon wordt
uitgeschakeld.

De microfoon inschakelen
Wanneer de microfoon is uitge-
schakeld, gaat u als volgt te werk:
• Houd Optie ingedrukt. De

microfoon wordt ingeschakeld. 
Of

druk op Optie en druk op OK
zodra de tekst Geluid aan
verschijnt. De microfoon wordt
ingeschakeld.

In het kladblok schrijven
Het kladblok is een tijdelijk geheugen
waarin u tijdens een gesprek snel een
nummer kunt noteren. Dit kan han-
dig zijn wanneer u haast hebt, in een
noodsituatie of wanneer u geen pen
en papier bij de hand hebt.

Tijdens een gesprek gaat u als
volgt te werk:
• Druk op Optie.
• Druk op of om Kladblok

te selecteren en druk op OK.
• Noteer het nummer.

Uw notitie wordt opgeslagen in
het kladblokgeheugen waarna
het gespreksscherm opnieuw
wordt weergegeven. Zodra het
gesprek wordt beëindigd, wordt
het nummer opnieuw weergege-
ven en kunt u dit voltooien, kie-
zen of opslaan in de namenlijst.

De namenlijst raadplegen
Tijdens een gesprek gaat u als
volgt te werk:
• Druk op Optie.
• Druk op of om Namen te

selecteren en druk op OK.
• Typ de eerste letters van de naam

die u zoekt en druk op OK.
• Druk op of om door de

namenlijst te bladeren.
• Druk op Sluit om terug te keren

naar het gespreksscherm.

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL



21

U kunt het toetsenbord blokkeren
om het ongewenst indrukken van
toetsen te voorkomen (bijvoorbeeld
wanneer u de telefoon op zak 
draagt).

OPMERKING:
1 Het alarmnummer kan zelfs 

worden gekozen als het toetsen-
bord is geblokkeerd (kies 112).

2 Als u de telefoon wilt uitschake-
len, dient u deze eerst te de-
blokkeren.

Het toetsenbord blokkeren

In de standby-modus gaat u als
volgt te werk:
• Druk op Menu en vervolgens

op .
Het toetsenbord is nu geblok-
keerd, met uitzondering van
de toets Deblok.

OPMERKING: Het toetsenbord
wordt automatisch gedeblokkeerd
wanneer u een gesprek ontvangt,
en blijft gedeblokkeerd wanneer u
het gesprek beantwoordt. Als u het
gesprek niet beantwoordt, wordt
het toetsenbord automatisch weer
geblokkeerd.

Het toetsenbord deblokkeren

Wanneer het toetsenbord is
geblokkeerd, gaat u als volgt te
werk:
• Houd Deblok ingedrukt.

Het toetsenbord is nu ge-
deblokkeerd.

Als u bij een inkomend gesprek
geen geluidssignaal wilt laten over-
gaan, schakelt u het geluidssignaal
uit.

Als u een inkomend gesprek ont-
vangt terwijl het geluidssignaal is
uitgeschakeld, knippert het groene
lampje snel en verschijnt de tekst
INKOM.GESPREK op het scherm,
maar de telefoon gaat niet over.

Geluidssignaal in- en uitschakelen

In de standby-modus gaat u als
volgt te werk:
• Druk op Menu en vervolgens

op .
Als het geluidssignaal is inge-
schakeld, schakelt u het 
hiermee uit. 
Als het geluidssignaal is uit-
geschakeld, schakelt u het
hiermee in. De laatst inge-
stelde geluidssterkte wordt
opnieuw ingesteld (Hoog,
Midden, of Laag).
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Wanneer het trilsignaal is inge-
schakeld, trilt de telefoon bij een
inkomend gesprek en hoort u geen
belsignaal.

OPMERKING:
1 Het trilsignaal kan alleen worden

geactiveerd wanneer u de 
speciale batterij voor deze functie
hebt geïnstalleerd. (Zie ”Reserve-
batterijen” op pagina 57).

2 Als het trilsignaal is ingeschakeld,
heeft de instelling van het 
belvolume geen effect.

3 Als u de batterij voor het trilsig-
naal verwijdert, hoort u auto-
matisch weer de standaard-
melodie die is ingesteld voor het
belsignaal.

Het trilsignaal in- en uitschakelen

In de standby-modus gaat u als
volgt te werk:
• Druk op Menu en vervolgens

op .
Als het trilsignaal is uitge-
schakeld, schakelt u het 
hiermee in. 
Als het trilsignaal is inge-
schakeld, schakelt u het 
hiermee uit en wordt de 
laatste instelling hersteld.

OPMERKING: Als uw eigen nummer
is opgeslagen in de namenlijst, kunt
u dit tijdens een gesprek weerge-
ven. Zie ”De namenlijst raadple-
gen” op pagina 20.

Uw eigen GSM-nummer aflezen

In de standby-modus gaat u als
volgt te werk:
• Druk op Namen.
• Druk op of om Eigen nr.

weer te geven.
Uw telefoonnummer wordt
weergegeven indien dit op uw
SIM-kaart is opgeslagen. Als dit
niet het geval is, voert u het
nummer in en drukt u op OK
om het alsnog op te slaan.
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Het telefoonnummer van een 
vriend opzoeken? Het nummer van
een zakelijke relatie opslaan? Een
klant terugbellen? Niets is 

eenvoudiger. U kunt uw GSM-
nummergeheugen gebruiken als 
elektronisch notitieblok.

Drie lijsten

Het elektronische nummerge-
heugen bevat drie lijsten.

De namenlijst
Wanneer u een veld toevoegt aan
het nummergeheugen, wordt het
veld opgeslagen in de namenlijst,
die op zijn beurt wordt opgeslagen
op de SIM-kaart. Het maximum-
aantal velden is afhankelijk van uw
SIM-kaart. In elk veld kunt u de 
volgende informatie opnemen:
• een naam
• een telefoonnummer.

U kunt bij elk nummer aangeven of
het een telefoonnummer , een
faxnummer of een nummer voor
datacommunicatie betreft.

U kunt bovendien voor maximaal
10 nummers spraakkeuze instel-
len.

De herhaal-lijst
Van elk gesprek dat u voert, wordt
het telefoonnummer opgeslagen in
de herhaal-lijst. Deze lijst bevat de
laatste 10 door u gekozen num-
mers, zelfs als ze niet zijn beant-
woord. De herhaal-lijst wordt op-
geslagen in het geheugen van de
telefoon en niet op de SIM-kaart. U
kunt deze nummers kopiëren naar
de namenlijst.

De terugbel-lijst
Van elk binnenkomend gesprek
wordt het telefoonnummer op-
geslagen in de terugbel-lijst (mits
deze informatie door het netwerk
wordt ondersteund). De terug-
bellijst bevat de nummers van de
laatste 10 personen die u gebeld
hebben, zelfs als u deze gesprekken
niet hebt aangenomen. De terug-
bellijst wordt opgeslagen in het
geheugen van de telefoon en niet
op de SIM-kaart. U kunt deze 
nummers kopiëren naar de namen-
lijst.
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24 > Het nummergeheugen

Als u al in de namenlijst bent, kunt
u ook een nieuw veld invoeren
door op Optie te drukken en Nieuw
toevoegen te kiezen.

OPMERKING: Als het geheugen van
de SIM-kaart vol is, verschijnt
Geheugen vol. U moet een veld 
wissen voordat u iets kunt toe-
voegen (zie ”Een veld wissen uit de
namenlijst” op pagina 29).

Een naam invoeren
U gebruikt het toetsenbord om een
naam in te voeren. Elke toets cor-
respondeert met een aantal letters
of tekens (zie pagina 25).
• Druk zo vaak als nodig is op de

toets om het gewenste teken af
te beelden.
Als u bijvoorbeeld de letter C wilt
invoeren, drukt u op .

• Als u de cursor naar links of
rechts wilt verplaatsen, drukt u
op of .

• Als dezelfde toets nodig is voor de
volgende letter, drukt u op de toets

om de cursor naar rechts te ver-
plaatsen of wacht u 2 seconden.
Als u bijvoorbeeld ”Mac” wilt
typen, drukt u op (even
wachten) of op 

.
• Voor één spatie drukt u op ,

voor 2 spaties op (even
wachten) .

• Om een aantal spaties toe te voe-
gen (om de cursor bijvoorbeeld op
een andere regel te plaatsen),
drukt u zo vaak op als nodig is.

• U wisselt tussen hoofdletters en
kleine letters door op of te
drukken.

• Als u fouten wilt verbeteren, doet
u het volgende:
– druk eenmaal op om één

teken te wissen
– houd ingedrukt om alle

tekens te wissen.

Een veld invoeren in de namenlijst

In de standby-modus gaat u als
volgt te werk:
• Druk op Namen.
• Druk op of om Nieuw te

selecteren en druk op OK.
• Voer een naam in en druk op

OK.
De naam wordt opgeslagen op
uw SIM-kaart.

• Voer een nummer in en druk
op OK.
Het nummer wordt opgeslagen
op uw SIM-kaart. Op het
scherm verschijnt het menu
EXTRA OPTIES.

• Geef desgewenst op of het een
spraak-, fax- of datanummer
betreft (zie ”Menu Extra 
opties” op pagina 26) of druk
op Sluit.

In de standby-modus of tijdens
een gesprek kunt u ook als volgt
te werk gaan:
• Voer een nummer in en druk

op Opslag.
• Voer een naam in en druk op

OK.
De naam wordt opgeslagen op
uw SIM-kaart.

• Wijzig desgewenst het num-
mer en druk op OK.
Het nummer wordt opgeslagen
op uw SIM-kaart. Op het
scherm verschijnt het menu
EXTRA OPTIES.

• Geef desgewenst op of het een
spraak-, fax- of datanummer
betreft (zie ”Menu Extra 
opties” op pagina 26) of druk
op Sluit.
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Tekentabel

Toets Hoofdletters Kleine letters

spatie1.:,”!?¡¿’;()&@ spatie1.:,”!?¡¿’;()&@

ABC2ÀÄÅÆÇ abc2àäåæç

DEF3ÉÈ∆Φ def3éè∆Φ
GHI4ΓÌ ghi4Γ
JKL5Λ jkl5Λ
MNO6ÑÒÖØ mno6ñòöø

PQRS7ßΠΘΣ pqrs7ßΠΘΣ
TUV8ÜÙ tuv8üù

WXYZ9ΩΞΨ wxyz9ΩΞΨ
0+*/–%<>=#£$¥ § 0+*/–%<>=#£$¥ §

Toetsfuncties voor het invoeren van namen

Toets Functie

Teken wijzigen in hoofdletter

Teken wijzigen in kleine letter

Indrukken en loslaten: één teken wissen

Ingedrukt houden: alle tekens wissen

- Tekens invoeren. Zie ”Tekentabel”

Cursor een positie naar links

Cursor een positie naar rechts (en spatie achter de naam 

toevoegen)

OPMERKING: Wanneer de symbolen
of verschijnen, kunt u het

teken wijzigen van een hoofdletter
in een kleine letter (en vice versa). 

Een nummer invoeren
De telefoonnummers in het num-
mergeheugen kunnen de cijfers 0
tot en met 9 en de tekens +, *, #, p
(pauze) en w (wachten) bevatten.
Voer de nummers in met behulp
van het toetsenbord.
• Als u fouten wilt verbeteren, doet

u het volgende:
– druk eenmaal op om één

cijfer te wissen
– houd ingedrukt om alle

cijfers te wissen.

• Druk op en om de cursor
te verplaatsen. 

• Kies + voor internationale num-
mers (door ingedrukt te 
houden) in plaats van de inter-
nationale toegangscode.

OPMERKING:
1 Een nummer mag uit maximaal

40 cijfers bestaan. 
2 Het verdient aanbeveling alle

nummers in de internationale
notatie in te voeren, ook lokale
nummers. Zo kunt u in elk net-
werk alle nummers kiezen.

3 Het teken + kan alleen worden
ingevoegd aan het begin van een
nummer.
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Menu Extra opties

Spraakkeuze toekennen
Vanuit het menu EXTRA OPTIES
gaat u als volgt te werk:
• Druk op of om Voice dial

te selecteren en druk op OK.
• Druk op Start en spreek de

gewenste tekst in de telefoon.
Na twee seconden wordt in
een bericht op het scherm
gevraagd of u de tekst wilt
herhalen.

• Druk op Start en herhaal de
tekst in de telefoon.
Naast het veld verschijnt auto-
matisch het symbool .

Tekst voor spraakkeuze afspelen,
wijzigen of verwijderen
Vanuit het menu EXTRA OPTIES
gaat u als volgt te werk:
• Druk op of om Voice dial

te selecteren en druk op OK.
• Selecteer Afspelen om de tekst

te beluisteren, Wijzig om de
tekst te wijzigen of Wissen om
de tekst te verwijderen en
druk op OK.

Alle spraakkeuze verwijderen
In de standby-modus gaat u als
volgt te werk:
• Druk op Namen.
• Druk op of om Wis

voice d. te selecteren en druk
op OK.

• Druk op Ja om het verwijderen
te bevestigen.
Alle opgenomen spraak wordt
verwijderd.

Telefoon-, Fax- of data-kenmerk
toekennen
Vanuit het menu EXTRA OPTIES
gaat u als volgt te werk:
• Druk op of om Gespreks-

type te kiezen. Druk op OK.
• Druk op of voor Tele-

foon, Fax of Data en druk op
OK.

Wanneer u een veld in de namen-
lijst maakt of wijzigt, verschijnt het
menu EXTRA OPTIES. Dit bevat
twee opties:
• Voice dial, voor het toekennen

van spraakkeuze.
• Gesprekstype, voor het toe-

kennen van een telefoon-, fax of
data-kenmerk.

Wanneer u spraakkeuze aan een
nummer hebt toegewezen, kunt u
de tekst beluisteren en desgewenst
wijzigen of verwijderen.

OPMERKING:
1 Het is raadzaam tekst voor

spraakkeuze op te nemen in een
rustige ruimte. De succesvolle
werking van Voice dial is afhan-
kelijk van deze stap.

2 U kunt spraakkeuze toewijzen
voor maximaal 10 nummers.

3 U kunt geen tekst voor spraak-
keuze opnemen terwijl u een 
gesprek voert.

De beschikbaarheid van deze
functie is afhankelijk van de ge-
bruikte SIM-kaart.

De kenmerken worden als volgt
aangegeven:

voor een gewoon telefoon-
nummer
voor een faxnummer
voor een nummer voor data-
communicatie

Als u geen gesprekstype opgeeft,
wordt automatisch toegekend.
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Bellen vanuit de namenlijst

In de standby-modus gaat u als
volgt te werk:
• Ga naar het nummer dat u wilt

bellen.
Zie ”Sneltoetsen voor de
namenlijst” boven.

• Druk op Bellen. 
Het nummer wordt gekozen.
Wacht tot wordt opgenomen
en spreek.

• Druk na afloop van het 
gesprek op Einde. 

U kunt een veld uit de namenlijst
opvragen en het bijbehorende
nummer direct bellen.

OPMERKING: Nadat u een veld hebt
geselecteerd, kunt u het nummer
wijzigen of volledig invoeren door
op een willekeurig te drukken. Het
nummer wordt naar een notitieblok
gekopieerd, waar u het verder kunt
wijzigen zonder het oorspronkelijke
nummer in de namenlijst te ver-
anderen. Deze functie is met name
handig als u gedeeltelijke nummers
in de namenlijst hebt opgeslagen,
zoals land- of netnummers.

Als u de namenlijst vaak gebruikt,
zijn de volgende sneltoetsen erg
handig.

Als u al in de namenlijst bent, kunt
u ook een veld vinden door op
Optie te drukken en Naam zoeken
te kiezen.

Sneltoetsen voor de namenlijst

Naar het eerste of het laatste
nummer gaan
In de standby-modus gaat u als
volgt te werk:
• Druk op .

Op het scherm verschijnt het
eerste nummer.

• Druk op of om door de
lijst te bladeren.

Op naam zoeken
In de standby-modus gaat u als
volgt te werk:
• Druk op Namen.
• Typ de eerste letters van de

naam die u zoekt en druk op
OK.
Op het scherm verschijnt de
eerste naam met de opge-
geven letter(s). Als geen naam
met deze letters begint, 
verschijnt de eerstvolgende
naam.

• Druk op of om door de
lijst te bladeren.
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Een veld in de namenlijst wijzigen

In de standby-modus gaat u als
volgt te werk:
• Druk op Namen.
• Druk op of om Wijzig te

selecteren en druk op OK.
• Typ de eerste letters van de

naam die u zoekt en druk op
OK.
Op het scherm verschijnt de
eerste naam met de opge-
geven letter(s). Als geen naam
met deze letters begint, ver-
schijnt de eerstvolgende naam.

• Druk op of om het veld
te selecteren dat u wilt wij-
zigen en druk op Wijzig.

• Wijzig de naam en druk op
OK.

• Wijzig het nummer en druk op
OK.
Op het scherm verschijnt het
menu EXTRA OPTIES.

• Wijzig, wis of wijs een spraak-
keuze-, fax-, data- of telefoon-
kenmerk toe (zie ”Menu Extra
opties” op pagina 26) of druk
op Sluit.

U kunt de naam, het nummer en de
kenmerken van een veld in de
namenlijst wijzigen.

Als u het veld dat u wilt wijzigen al
voor u hebt, kunt u het ook wij-
zigen door op Optie te drukken en
Wijzig te kiezen.
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Zie pagina 23 voor een beschrijving
van de herhaal- en terugbel-lijsten.

OPMERKING: Nadat u een veld hebt
geselecteerd, kunt u het nummer
wijzigen of volledig invoeren door
op een willekeurig te drukken. Het
nummer wordt naar een notitieblok
gekopieerd, waar u het verder kunt
wijzigen zonder het oorspronkelijke
nummer te veranderen.

Bellen vanuit de herhaal- en de terugbel-lijst

In de standby-modus gaat u als
volgt te werk:
• Druk eenmaal op om de

herhaal-lijst te openen.
Op het scherm verschijnt 
REDIAL en het laatst gekozen
nummer.

of
druk tweemaal op om de
terugbel-lijst te openen.
Op het scherm verschijnt 
TERUGBELLEN en het nummer
van de persoon die u het laatst
gebeld heeft.

• Druk op of om het ge-
wenste nummer te selecteren.

• Druk op Bellen. 
Het nummer wordt gekozen.
Wacht tot er wordt opgeno-
men en voer het gesprek.

• Druk na afloop van het 
gesprek op Einde. 

Als u het veld dat u wilt verwij-
deren al voor u hebt, kunt u het
ook wissen door op Optie te 
drukken en Wissen te selecteren.

Een veld wissen uit de namenlijst

In de standby-modus gaat u als
volgt te werk:
• Druk op Namen.
• Druk op of om Wissen

te selecteren en druk op OK.
• Typ de eerste letters van de

naam die u zoekt en druk op
OK.
Op het scherm verschijnt de
eerste naam met de opgege-
ven letter(s). Als geen naam
met deze letters begint, 
verschijnt de eerstvolgende
naam.

• Druk op of om het veld
te selecteren dat u wilt ver-
wijderen.

• Druk op Wissen en daarna op
Ja (als u het zeker weet).
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Kopiëren uit de herhaal- of de terugbel-lijst

U kunt een nummer uit de herhaal-
of de terugbel-lijst kopiëren naar
de namenlijst en hieraan ken-
merken toekennen.

In de standby-modus gaat u als
volgt te werk:
• Druk eenmaal (voor de her-

haal-lijst) of twee maal (voor
de terugbel-lijst) op .

• Druk op of om het 
nummer te selecteren dat u
wilt kopiëren.

• Druk op Optie.
• Druk op of om Opslaan

te kiezen en druk op OK.
• Typ een naam en druk op OK.

De naam wordt naar de
namenlijst gekopieerd.

• Wijzig het nummer desge-
wenst en druk op OK.
Het nummer wordt naar de
namenlijst gekopieerd. Op het
scherm verschijnt het menu
EXTRA OPTIES.

• Wijs desgewenst een spraak-
keuze-, fax-, data- of telefoon-
kenmerk toe (zie ”Menu Extra
opties” op pagina 26) of druk
op Sluit.

Verwijderen uit de herhaal- of de terugbel-lijst

In de standby-modus gaat u als
volgt te werk:
• Druk eenmaal (voor de her-

haal-lijst) of twee maal (voor
de terugbel-lijst) op .

• Druk op of om het 
nummer te selecteren dat u
wilt wissen.

• Druk op Optie.
Druk op of om Wissen
of Alles wissen te kiezen.
Met Wissen verwijdert u uit-
sluitend het nummer op het
scherm. Met Alles wissen
verwijdert u alle nummers uit
de lijst.

• Druk op OK.
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Via het Hoofdmenu krijgt u 
toegang tot de andere menu’s..

Als u de menunummers kent, kunt
u deze gebruiken om snel naar een
menu te gaan. In deze handleiding
worden de menunummers als volgt
afgebeeld: 

• Druk op of  om een
menu te kiezen en druk op OK.

• Druk op Sluit (een of meer
keer) om de menu’s te ver-
laten.

Sneltoetsen naar menu’s
In de standby-modus gaat u als
volgt te werk:
• Druk op Menu.
• Geef het menunummer op.

U moet het tweede cijfer 
binnen 2 seconden na het 
eerste cijfer opgeven. Op het
scherm wordt het menu van
uw keuze afgebeeld.

• Druk op OK om het menu te
kiezen. 

Sneltoets naar de standby-
modus
• Houd Sluit of ingedrukt om

direct terug te gaan naar de
standby-modus.

De menu’s zijn eenvoudig te vinden
en te bedienen en bevatten de
meeste GSM-telefoonfuncties. Alle
menu’s worden op dezelfde manier

gebruikt. Berichten op het scherm
helpen u bij het uit-voeren van uw
taak.

Bediening

In de standby-modus doet u het volgende:

Druk op Menu

Druk
op 

Instellingen 1
Berichten 2
Netwerk 3
Gespr. meters 4
Diensten 5
Beveiliging 6
Aanpassen 7
Organizer 8
Toebehoren 9

Het Hoofdmenu
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Menu Instellingen

Instellingen 1

Druk op OK

Talen 11
Verlichting 12
Signaaltype 13
Belvolume 14
Toetstonen 15
Contrast 16
Tijd en datum 17

Druk 
op 

Met het menu Instellingen kunt
u de telefoon aanpassen aan uw
wensen.

De meeste opties in dit menu
hebben verschillende mogelijke
waarden.
• Druk op of om een

optie te selecteren en druk 
vervolgens op OK.

• Wanneer een item verschil-
lende waarden heeft, drukt u
op of totdat de gewen-
ste waarde wordt afgebeeld.

• Druk op OK (of Ja) om uw
keuze te bevestigen.

Talen
Kies de taal waarin de berichten op
het scherm moeten worden afge-
beeld. Als u Automatisch kiest,
wordt de taal gekozen die op de
SIM-kaart is ingesteld.

Verlichting
U kunt aangeven hoe lang het toet-
senbord en het scherm oplichten
wanneer u op een toets drukt.

Signaaltype
Kies het gewenste signaaltype. Als
u een optie kiest en 2 seconden
wacht, hoort u hoe het signaal
klinkt.

Selecteer de optie Trilsignaal om
het trilsignaal in te schakelen. Deze
optie is alleen beschikbaar wanneer
de speciale batterij voor deze
functie is geïnstalleerd. Zie ”Het
trilsignaal in- en uitschakelen” op
pagina 22 voor meer informatie.

Sneltoets naar het trilsignaal
Druk in de standby-modus op Menu
en vervolgens op om het tril-
signaal te activeren. Druk nogmaals
op Menu om het trilsignaal uit
te schakelen. Het laatst gekozen
signaaltype wordt dan opnieuw
geactiveerd.

OPMERKING: Als het netwerk iden-
tificatie van bellers ondersteunt,
hoort u een speciaal belsignaal bij
een inkomend gesprek van een
nummer dat in de namenlijst is 
geregistreerd. Dit belsignaal wijkt
af van de standaardsignalen die u
in het menu kunt kiezen.

Belvolume
U kunt het signaalvolume instellen
op Hoog, Midden, Laag of Uit. Als u
een optie selecteert, hoort u hoe
het signaalvolume klinkt.
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Als het signaaltype is ingesteld op
Trilsignaal wordt de instelling bij
”Belvolume” genegeerd.

Sneltoets om het belsignaal uit te
schakelen:
Druk in de standby-modus op Menu
en op  om het belsignaal uit te
schakelen. Druk nogmaals op Menu

om het belsignaal weer in te
schakelen. Het volume wordt weer
ingesteld op het laatst gekozen sig-
naal (Hoog, Midden of Laag).
Als u het belsignaal hebt uitgescha-
keld, knippert het groene lampje
bij een inkomend gesprek.

Toetstonen
Hiermee kunt u het geluid in- en
uitschakelen dat de toetsen maken
wanneer u erop drukt.

Contrast
Hiermee stelt u het contrast voor
het LCD-scherm in.

Tijd en datum 
Om de tijd- en datumweergave van
de telefoon in te stellen.

Berichten

Uw telefoon ondersteunt het ge-
bruik van voicemail-berichten, tekst-
berichten en uitzendingsberichten.

Voicemail-berichten
Een postbus is een antwoordservice
van het netwerk. Als u beschikt
over een voicemail-postbus, kunt u
inkomende berichten doorscha-
kelen naar de postbus en deze 
berichten later afluisteren door
naar het postbusnummer te bellen.

Tekstberichten
Dit zijn tekstberichten die ge-
bruikers van GSM-telefoons naar
elkaar kunnen verzenden. Elk 
bericht dat u verzendt wordt tijde-
lijk opgeslagen in een berichtencen-
trum en wordt doorgezonden naar
de geadresseerde zodra deze de
telefoon inschakelt. Wanneer
iemand een bericht naar u ver-
zendt, ontvangt u dit via het be-
richtencentrum zodra u de telefoon
inschakelt, waarna het bericht
wordt opgeslagen in het geheugen
van de telefoon.

Wanneer u een bericht ontvangt,
hoort u een pieptoon (als de

functie ”Alarm” is geactiveerd) en
verschijnt het symbool . Als het
symbool knippert, is het geheu-
gen van de telefoon vol en kunt u
geen berichten ontvangen voordat
u andere berichten hebt gewist.
Wanneer er verschillende nieuwe
berichten zijn, verschijnt op het
scherm N Nw boodsch. Druk op
Lezen om deze direct te lezen.

De telefoon heeft twee berichtlijsten:
• De ”Opgesl.lijst” met:

– inkomende berichten die u niet
hebt verwijderd

– uitgaande berichten die u zelf
hebt gemaakt en wilt bewaren.

• De ”Standaardlijst” met berichten
die zijn gedefinieerd door de
fabrikant.

Inkomende berichten worden opge-
slagen met het telefoonnummer
van de verzender en het centrum-
nummer. Indien beschikbaar is dit
het centrumnummer van de ver-
zender, anders is dit uw eigen cen-
trumnummer.

Uitzendingsberichten
Dit zijn tekstberichten die over het
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netwerk worden verzonden naar
groepen GSM-gebruikers. Deze be-
richten bevatten algemene infor-
matie zoals weerberichten, ver-
keersberichten en aandelen-
koersten. Elk type informatie heeft
een nummer. Selecteer in het menu
Netwerk info welke typen gegevens
u wilt ontvangen. 

Wanneer u een uitzendingsbericht
ontvangt, wordt dit automatisch
weergegeven op het scherm. Als
het bericht langer is dan twee
regels, drukt u op Vlgnd om de
overige tekst van het bericht weer
te geven. Het bericht wordt auto-
matisch gewist wanneer u op 
drukt.

Menu Berichten

Voicemail
Met deze functie kunt u uw 
voicemail verwerken.

Het postbusnummer opgeven
Met de optie Busnummer kunt u het
telefoonnummer van uw voicemail-
postbus opgeven of wijzigen.

Uw voicemail-postbus bellen
Met de optie Brievenbus kunt u uw
voicemail-postbus bellen. Als u het
telefoonnummer van deze postbus
eerder hebt opgegeven, verschijnt
dit nummer automatisch op het
scherm. Druk op Bellen om het
nummer te kiezen. Druk na afloop
van het gesprek op Einde.

n Nieuwe
Met deze functie kunt u alle 
nieuwe inkomende berichten lezen.
n geeft het aantal nieuwe 
berichten aan die u nog niet hebt
gelezen. Het meest recente bericht
wordt als eerste weergegeven.
• Druk op en om het 

volgende of vorige bericht weer
te geven. 

• Druk op Vlgnd om het bericht te
doorlopen.

• Druk op Optie en selecteer:
– Doorschakel om het bericht

door te sturen naar iemand
anders,

– Wissen om het bericht te wissen
of

Berichten   2

Druk op OK

Druk
op 

Voicemail 21
n Nieuwe 22
Lees alles 23
Verzenden 24
Wissen 25
Alarm 26
Status contr 27
Netwerk info 28
Centrum 29

Met het menu Berichten kunt u
voicemail, tekstberichten en
uitzendingsberichten verwerken.
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– Antwoord om het weergege-
ven bericht te beantwoorden
(Antwoord verschijnt alleen als
bij het ontvangen bericht het
centrumnummer van de
verzender wordt aangegeven).

– Terugbellen om de zender van
een bericht te bellen.

Lees alles
Met deze functie kunt u alle ont-
vangen berichten (oude en nieuwe)
lezen, evenals alle uitgaande be-
richten die u hebt opgeslagen. Het
meest recente bericht wordt als 
eerste weergegeven.
• Druk op en om het vol-

gende of vorige bericht weer te
geven.

• Druk op Vlgnd om het bericht te
doorlopen.

• Druk op Optie en selecteer:
– Doorschakel om het bericht

door te sturen naar iemand
anders,

– Wissen om het bericht te wissen
of

– Antwoord om het weergegeven
bericht te beantwoorden
(Antwoord verschijnt alleen als
bij het ontvangen bericht het
centrumnummer van de ver-
zender wordt aangegeven).

– Terugbellen om de zender van
een bericht te bellen.

Verzenden (of Antwoord)
Met deze functie kunt u:
• Een nieuw bericht schrijven en dit

verzenden.
• Een bericht verzenden uit de lijst

met opgeslagen berichten of de
lijst met standaardberichten.

• Een ontvangen bericht uit de lijst
met opgeslagen berichten be-
antwoorden.

U verzendt een bericht als volgt:
• Typ het bericht in het scherm

VERZENDEN en druk op OK.
U schrijft berichten op dezelfde

wijze als u namen schrijft (zie
”Een naam invoeren” op pagina
24). Als u een opgeslagen bericht
uit de standaardlijst of de lijst
met opgeslagen berichten wilt
selecteren, drukt u op Lijst. U
kunt een geselecteerd bericht
wijzigen.

• Voer het nummer van de ge-
adresseerde in en druk op OK.
Druk op Namen om een nummer
uit de namenlijst te selecteren.

• Stel extra berichtopties in.
– Kies de optie Geldigheid om

aan te geven hoe lang het be-
richt in het berichtencentrum
moet worden opgeslagen voor-
dat het verloopt. De standaard-
periode die door de telefoon
wordt ingesteld is 24 uur.

– Kies de optie Adres om het
nummer van uw berichten-
centrum aan het bericht te kop-
pelen. De geadresseerde kan
dan een antwoord sturen via
uw berichtencentrum zonder
het nummer op te zoeken. 

– Kies de optie Statusrap om
automatisch berichtstatus-
rapporten van het netwerk te
ontvangen. In statusrapporten
wordt bijvoorbeeld aangegeven
dat uw bericht is ontvangen
door uw berichtencentrum, dat
het is geleverd of dat de 
geadresseerde niet bestaat.

• Selecteer Opslaan om het bericht
op te slaan.

• Selecteer Verzenden om het 
bericht te verzenden.

U beantwoordt een bericht als
volgt:
• Druk in het scherm VERZENDEN

op Lijst.
• Druk op of om Antwoord

te selecteren.
De telefoon geeft het laatst inge-
komen bericht weer.

• Druk op of om een bericht
te selecteren en druk op Antw.
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• Voer uw antwoord in en druk op
OK om het te verzenden.

Wissen
Met deze functie verwijdert u een
bericht uit de lijst met opgeslagen
berichten. Druk op en om
het bericht te selecteren dat u wilt
wissen en druk op OK.

Alarm
Met deze functie kunt u het waar-
schuwingssignaal in- en uit-
schakelen. Als u deze functie acti-
veert, hoort u een signaal wanneer
u een nieuw bericht ontvangt van
het berichtencentrum.

Status contr
Met deze functie vraag u op het
netwerk het laatste statusrapport
op voor een geselecteerd bericht.
Alleen berichten die u hebt opge-
slagen alvorens ze te verzenden
kunnen door het netwerk worden
teruggevonden.

U vraagt als volgt een statusrapport
op:
• Druk of om het gewenste

bericht te selecteren.
De laatst bekende status wordt
weergegeven. Als u de telefoon
hebt uitgeschakeld sinds het
laatste statusrapport, is deze
informatie verloren gegaan en
wordt alleen gerapporteerd dat
het bericht is verzonden.
Als u de berichtenlijst wilt ver-
laten, houdt u ingedrukt, of
drukt u op Optie en houdt u Sluit
ingedrukt.

• Druk op Status om een status-
update van het netwerk op te
vragen.
Het netwerk geeft aan of het
verzoek al dan niet wordt ge-
accepteerd.
Nadat het verzoek is geaccep-
teerd, kunt u de telefoon weer
gebruiken.

Als u tijdens het selecteren van een
bericht of wanneer een status-
bericht aankomt op Optie drukt,
kunt u:
– het adres (centrumnummer) 

wijzigen dat aan het bericht is
gekoppeld

– of het bericht verwijderen als het
nog niet is verzonden.

Netwerk info
Gebruik deze functie om de ont-
vangst van tekstberichten in en uit
te schakelen (zie pagina 33) en om
het type berichten op te geven dat
u via deze functie wilt ontvangen.

U kunt de volgende informatie ont-
vangen:
• alle informatie die momenteel

beschikbaar is
• alleen berichten die zijn opge-

geven in een lijst (door u gede-
finieerd)

• alleen informatie die tegen lokaal
tarief wordt aangeboden.

Elk type informatie heeft een code
van 3 cijfers (bijvoorbeeld ”345”)
die u kunt opvragen bij uw service
provider. Als u de typen informatie
wilt opgeven die u wilt ontvangen,
selecteert u Lijst en vervolgens
Def.lijst om de vereiste codes toe te
voegen aan een lijst.

Als u door de lijst wilt bladeren,
selecteert u Lijst en vervolgens Lijst
tonen. Druk op Wissen als u de ge-
selecteerde code wilt verwijderen.

Als u uitsluitend informatie wilt
ontvangen die u in een lijst hebt
gedefinieerd, selecteert u Lijst en
vervolgens Activeer lijst.

Als u alle typen informatie wilt ont-
vangen, selecteert u Lijst en ver-
volgens Alle.
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De telefoon bevat een aantal lijsten
voor de registratie bij een netwerk.

Bekende netwerken zijn netwerken
waarvan de namen zijn opgeslagen
in het telefoongeheugen. De lijst
van bekende netwerken is een per-
manente lijst en kan niet worden
gewijzigd.

Beschikbare netwerken zijn net-
werken die de telefoon lokaal 
detecteert. De lijst van beschikbare
netwerken wordt door de telefoon
dynamisch aangemaakt en ver-
andert afhankelijk van uw lokatie.

Voorkeursnetwerken zijn de net-
werken waaraan u de voorkeur
geeft als u kunt kiezen tussen 
verschillende netwerken. De lijst
van voorkeursnetwerken maakt u
zelf. Deze lijst geeft de volgorde
van de netwerken aan waarbij de
telefoon zich registreert als er
meerdere netwerken beschikbaar
zijn.

Nadat u de telefoon hebt aangezet,
selecteert de telefoon een netwerk
en probeert de telefoon zich hierbij
te registreren. De keuze verloopt
als volgt:

• Eerst het eigen netwerk (indien
beschikbaar).

• Als dit niet het geval is, een van
de voorkeursnetwerken (indien
beschikbaar).

• In andere gevallen het beschik-
bare netwerk met het sterkste
signaal.

Het is ook mogelijk de telefoon
handmatig te registreren bij een
van de beschikbare netwerken.

Wanneer de telefoon verbinding
met een netwerk zoekt, kan de
registratie geweigerd worden
(omdat er geen communicatie-
overeenkomst is met uw eigen
netwerk). De telefoon voegt de
naam van dit netwerk dan toe aan
de lijst van Verboden netwerken.
De volgende keer zal de telefoon
een dergelijk netwerk automatisch
overslaan.

Wanneer u geregistreerd bent bij
een ander dan uw eigen netwerk,
belt u op een ”ander” netwerk en
wordt het symbool afgebeeld.

Netwerkregistratie

Als u alleen informatie tegen lokaal
tarief wilt ontvangen (en geen
andere informatie) selecteert u
Lokale code, en voert u de code
voor lokaal tarief in die kunt op-
vragen bij uw service provider.

Als u geen informatie wilt ontvan-
gen, selecteert u Uit.

Centrum
Gebruik deze functie om het num-
mer van het standaard SMS-cen-
trum in tevoeren dat u gebruikt
voor het verzenden van berichten.

Neem contact op met uw service
provider voor het nummer van het
SMS-centrum.
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Menu Netwerk

Met het menu Netwerk kunt u
de verbindingen tussen de tele-
foon en het netwerk beheren.

Registreren
Met de functie Registreren kunt u
alle beschikbare netwerken afbeel-
den en kunt u de telefoon desge-
wenst laten registreren bij een
ander netwerk.
• Druk op of om door de lijst

van beschikbare netwerken te
bladeren. Een hekje (#) voor een
netwerknaam betekent dat dit
netwerk niet toegankelijk is.

• Druk op OK om u te registreren
bij het netwerk dat wordt af-
gebeeld of op Sluit om de functie
te verlaten.

Voorkeur
Met de functie Voorkeur kunt u het
volgende doen:
• De lijst van voorkeursnetwerken

afbeelden en:
– een netwerk wissen uit de lijst
– de positie van een netwerk in

de lijst wijzigen.
• Een netwerk uit de lijst van

beschikbare netwerken toe-
voegen aan de voorkeurslijst.

• Een netwerk uit de lijst van
bekende netwerken toevoegen
aan de voorkeurslijst.

• Met de netwerkcode een netwerk
toevoegen aan de voorkeurslijst.
Dit is een code van 5 cijfers: 3
voor het land gevolgd door 2
voor het netwerk.

Netwerk   3

Druk op OK

Druk
op 

Registreren 31
Voorkeur 32
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Liste gespr.
Hiermee kunt u het afbeelden van
de gesprekskosten en -duur na elk
gesprek in- of uitschakelen.

Gespr.timers
Hiermee kunt u de totale gespreks-
kosten en -duur afbeelden voor alle
gesprekken, uitgaande gesprekken,
inkomende gesprekken of voor alle
gesprekken sinds de aanschaf van
de telefoon.

Met de functie Terug worden alle
timers teruggesteld behalve de ge-
sprekken sinds de aanschaf. Voor
deze functie is de toegangscode
vereist.

Tijdens gespr
Hiermee kunt u opgeven of de ge-
sprekskosten en -duur tijdens elk
gesprek wel of niet moeten worden
afgebeeld. 

Tarief*
Afhankelijk van uw SIM-kaart, kan
voor deze functie uw PIN2-code
vereist zijn.

Gebruik deze functie om het tarief
in te stellen zodat de meter de
kosten van een gesprek bij benade-
ring kan weergeven.

Voer eerst de valuta-eenheid in en
vervolgens het gesprekstarief
(kosten van een gesprek per tijds-
eenheid). 
• Geef voor de valuta-eenheid tot

drie letters op (bijvoorbeeld GBP,
Pnd, DM, FFR, Dol, $). De regels
voor het invoeren van de valuta-
eenheid zijn gelijk aan de regels
voor het invoeren van een naam
(zie ”Een naam invoeren” op
pagina 24).

Menu Meters

De telefoon accepteert via het
netwerk informatie over de
kosten. Met het menu Meters
kunt u de kosten en de duur van
gesprekken weergeven.

*De menu-opties ”Tarief” en
”Kosten” zijn niet altijd aanwezig.
Dit hangt af van het type SIM-
kaart waarover u beschikt.

Gespr. meters   4

Druk op OK

Druk
op

Liste gespr. 41
Gespr. timers 42
Tijdens gespr. 43
Tarief* 44
Kosten* 45
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• Geef voor het gesprekstarief een
geheel getal of een decimaal
getal op (bijvoorbeeld 14, 12.8,
0.29). Houd ingedrukt als u
een punt (.) wilt invoeren.

OPMERKING: Als u geen gespreks-
tarief invoert, wordt alleen het 
aantal eenheden weergegeven.

Kosten*
Met deze functie kunt u het 
volgende doen:

• De limiet voor de totale kosten
afbeelden, instellen en terugstel-
len (totale kosten van alle ge-
sprekken in telefoon-eenheden)

• De huidige kosten afbeelden en
terugstellen, afgebeeld in tele-
foon-eenheden.

• Het saldo aangeven van kosten-
limiet en huidige kosten.

Afhankelijk van uw SIM-kaart, kan
voor deze functies (behalve ”Kosten
tonen” en ”Limiet tonen”) uw
PIN2-code vereist zijn.

Met het menu Diensten krijgt u
toegang tot aanvullende functies
van het GSM-netwerk. Voor meer
informatie over het gebruik van
netwerkfuncties zoals het in de
wachtstand plaatsen van ges-
prekken, zie ”Netwerkfuncties”
op pagina 50.

OPMERKING: De menu’s Identifi-
catie, Doorschak, Blokkeren en
Wachtrij hebben elk een optie
voor het tonen van de status van
de dienst. Voor deze functie
wordt verbinding gemaakt met
het netwerk. Hieraan kunnen
kosten verbonden zijn. Raad-
pleeg uw netwerkbeheerder
voor nadere informatie.

Identificatie
Met dit menu beheert u de dienst
voor beller-identificatie.

Selecteer de optie Gebeld om:
• Het verzenden van uw telefoon-

nummer bij uitgaande gesprek-
ken in of uit te schakelen (Active-
ring). Als u uw telefoonnummer
verzendt, wordt dit wellicht weer-
gegeven op het scherm van de
telefoon van uw gesprekspartner.

• Te controleren of in het netwerk
het verzenden van uw nummer al
dan niet is ingeschakeld (Zend id
stat).

• Te controleren of in het netwerk
het ontvangen van nummers van
bellers al dan niet is ingeschakeld
(Toon id stat).

Selecteer de optie Verbonden om in
het netwerk de volgende opties te
controleren voor doorverbonden
gesprekken:
• Uw telefoonnummer is al dan

niet zichtbaar voor uw uitein-
delijke gesprekspartner.

• Het telefoonnummer van de 
oorspronkelijke beller (en niet het
nummer waarvan wordt door-
verbonden) is zichtbaar voor u.

Menu Diensten

Diensten   5

Druk op OK

Druk
op

Identificatie 51
Doorschak 52
Blokkeren 53
Wachtrij 54
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Doorschak
Met het menu ”Doorschak” kunt u
inkomende gesprekken, faxen,
en/of data-communicatie door-
schakelen naar een ander nummer.

Het menu biedt de volgende
mogelijkheden:
• Alle gesprekken doorschakelen

(Altijd).
• Gesprekken doorschakelen als de

telefoon bezet is (Indien bezet).
• Gesprekken doorschakelen die u

niet wilt beantwoorden (Geen
antw.).

• Gesprekken doorschakelen 
wanneer u buiten bereik bent
van het netwerk (Onbereikbaar).

• De gespreksdoorschakeling annu-
leren (Annuleren).

OPMERKING: Als de functie Wacht-
rij is geactiveerd en de optie Door-
schak is ingesteld op Indien bezet,
kunt u een inkomend gesprek door-
schakelen (in plaats van te annu-
leren) door op Weig. te drukken.

Blokkeren
Met dit menu kunt u inkomende en
uitgaande gesprekken blokkeren.
Hiervoor is het wachtwoord voor
gespreksblokkering vereist (ver-
krijgbaar bij uw netwerkbe-
heerder).

Het menu biedt de volgende
mogelijkheden:
• Uitgaande gesprekken blokkeren:

– alle uitgaande gesprekken 
(Uitgaand)

– alle uitgaande gesprekken bij
gebruik van ander netwerk
(Alle uitgaande)

– alle internationale uitgaande
gesprekken (Internationaal)

– alle internationale uitgaande
gesprekken, behalve naar eigen
netwerk (Int muv eigen)

– de gespreksblokkering van 
uitgaande gesprekken annu-
leren (Annuleren).

• Inkomende gesprekken blokkeren
(Inkomend):
– alle inkomende gesprekken

(Alle inkomend)
– alle inkomende gesprekken bij

gebruik van ander netwerk 
(Op ander net)

– de gespreksblokkering van in-
komende gesprekken annuleren
(Annuleren).

• De gespreksblokkering annuleren
(Annuleren).

• Het wachtwoord voor gespreks-
blokkering wijzigen (Wachtwrd.).

Wachtrij
U kunt de functie ”Wachtrij” active-
ren of deactiveren. Wanneer deze
functie is geactiveerd, zet het net-
werk een tweede of derde gesprek
in de wacht totdat u het beant-
woordt of totdat de netwerkver-
binding wordt verbroken.
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Menu Beveiliging

Met het menu Beveiliging kunt u
de telefoon beveiligen tegen
onbevoegd gebruik.

OPMERKING:
1 *De optie ”PIN-code” is alleen

beschikbaar als het in het
netwerk mogelijk is de PIN-
code uit te schakelen.

2 ** De optie ”Wijzig PIN” is niet
beschikbaar wanneer ”PIN-
code” is uitgeschakeld.

3 *Afhankelijk van de SIM-kaart
waarover u beschikt, is de
optie ”Beperkingen” of de
optie ”Open.nmnlijst” in het
menu opgenomen, maar niet
beide opties.

4 *Afhankelijk van de SIM-kaart
waarover u beschikt, is de
optie ”Wijzig PIN2” beschik-
baar.

PIN-code*
Met deze optie geeft u aan of een
PIN-code moet worden ingevoerd
als u de telefoon inschakelt.

Wijzig PIN**
Met deze optie kunt u uw PIN-code
wijzigen in elk willekeurig getal
van 4 tot 8 cijfers. U wordt ge-
vraagd uw oude code eenmaal en
de nieuwe code tweemaal in te 
voeren. De nieuwe PIN-code wordt
op de SIM-kaart opgeslagen. 

Beveil.code
Een nieuwe telefoon heeft stan-
daard de beveiligingscode 1234.
Wijzig deze code zo snel mogelijk
om misbruik te voorkomen. U
wordt gevraagd uw oude code 
eenmaal en de nieuwe code 
tweemaal in te voeren.

Blokkeren
Met deze functie kunt u het toet-
senbord blokkeren om het onge-
wenst indrukken van toetsen te
voorkomen (bijvoorbeeld wanneer
u de telefoon op zak draagt).

U deblokkeert het toetsenbord
door Deblok ingedrukt te houden.
Het toetsenbord wordt automatisch
gedeblokkeerd bij een inkomend
gesprek en blijft gedeblokkeerd als
u het gesprek beantwoord. Als u
een gesprek niet beantwoordt, 
blijft het toetsenbord geblokkeerd.

Sneltoets om het toetsenbord te
blokkeren:
Druk op Menu en op . Houd
Deblok ingedrukt om te de-
blokkeren.

Beveiliging   6

Druk op OK

PIN-code* 61
Wijzig PIN** 62
Beveil. code 63
Blokkeren 64
Beperkingen* of 65
Open. nmnlistj*
Wijzig PIN2* 66

Druk
op
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Beperkingen*
Met deze optie kunt u het volgen-
de doen:
• Gesprekken beperken tot 

nummers in de namenlijst (Alleen
namen).

• De lengte van de toegestane 
telefoonnummers beperken
(Max.nr.lengte).

• Gespreksbeperkingen annuleren
(Beperk.annul).

Voor deze functie is de toegangs-
code vereist.

Open.nmnlijst (FDN)*
(FDN= Fixed Dialing Numbers)

Voor deze functie is de PIN2-code
vereist.

Gebruik deze functie wanneer u uw
telefoon of SIM-kaart uitleent. Het
stelt u in staat om het bellen te
beperken tot bepaalde nummers uit
de namenlijst.

Gebruik de optie Leden om de
namenlijst te doorlopen en geef bij
iedere naam ”Privé” of ”Openbaar”
aan door op Wijzig te drukken. (Bij
aanvang heeft elk veld het ken-
merk ”Privé”. Indien u een veld
veranderd in ”Openbaar”, wordt
het automatisch met het symbool 
weergegeven). In dit stadium wijst
u enkel de status voor elk veld toe
en stelt u nog geen beperkingen in.

Met de optie Toegang kunt u de
instellingen voor beperking wij-
zigen of annuleren.
• Bij de optie Normaal zijn geen

beperkingen ingesteld. Alle 
vermeldingen in de namenlijst
zijn beschikbaar.

• Bij de optie Openb.alleen gelden
de volgende beperkingen:
– Er kunnen uitsluitend nummers

uit de openbare namenlijst 
worden gekozen.

– Nummers in de namenlijst met
de status ”Privé” worden niet
weergegeven en kunnen 
daarom niet worden gekozen. 

– De namenlijst kan worden ge-
raadpleegd, maar niet worden
gewijzigd. 

OPMERKING:
1 De optie Leden is alleen beschik-

baar als Toegang is ingesteld op
Normaal.

2 Afhankelijk van de SIM-kaart
waarover u beschikt, kan er een
limiet gelden voor het aantal
openbare en privé-vermeldingen.
Als de limiet voor openbare 
nummers is bereikt, kunt u geen
velden meer aan deze categorie
toevoegen. Als de limiet voor 
privé-nummers is bereikt, kunt u
geen privé-nummers meer toe-
voegen.

Wijzig PIN2*
Met deze optie kunt u uw PIN2-
code van 4 tot 8 cijfers wijzigen. U
wordt gevraagd uw oude code 
eenmaal en de nieuwe code 
tweemaal op te geven. De nieuwe
code wordt opgeslagen op de 
SIM-kaart.
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Menu Aanpassen

Hot keys
Door in de standby-modus ge-
durende langere tijd op een snel-
toets te drukken, activeert u een
functie. Houd de toets ingedrukt
totdat de functie wordt geacti-
veerd.

Als u een sneltoets wilt program-
meren, selecteert u een nummer
(van 1 tot 9) en koppelt u hieraan
een functie uit de bijgeleverde lijst.

Bepaalde toetsen zijn geprogram-
meerd voor standaardfuncties en
anderen zijn vrij zodat u deze kunt
programmeren. U kunt standaard-
functies vervangen door functies
van uw keuze.

In het scherm Hot keys gaat u als
volgt te werk:
• Druk op of om het toets-

nummer te selecteren dat u wilt
wijzigen.
De aan de toets gekoppelde
functie wordt weergegeven.

• Druk op Wijzig.
De lijst van beschikbare functies
wordt weergegeven.

• Druk op of om een andere
functie te selecteren.
Bij bepaalde functies moet u 
opties selecteren. Bij de optie
Autom.bellen moet u een veld uit
de namenlijst selecteren.

• Druk op OK om de functie toe te
wijzen aan het nummer. 
Op het scherm wordt bevestigd
dat de nieuwe functie aan het
nummer is gekoppeld, waarna
het menu Aanpassen opnieuw
wordt weergegeven.

Aanpassen   7

Druk op OK

Hot keys 71
Auto-redial 72
Elke toets 73
Animaties 74
Laadsignaal 75

Druk
op
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Auto-redial
Met deze functie schakelt u het
automatische herhalen van het 
laatst gekozen nummer in. Als
Auto-redial is ingeschakeld en u
een nummer kiest dat niet bereik-
baar is (bijvoorbeeld omdat de lijn
bezet is), blijft uw telefoon dit
nummer kiezen totdat de verbin-
ding is gemaakt of totdat een 
maximum aantal pogingen is 
bereikt. Er worden een aantal 
pogingen gedaan in een bepaalde
tijdsperiode. Zowel het aantal 
pogingen als de tijdsperiode 
worden bepaald door het netwerk.

Elke toets
Met deze functie kunt u een ge-
sprek aannemen door op een wille-
keurige toets van het toetsenbord
te drukken (met uitzondering van
de toetsen aan de zijkant van de
telefoon of de toets Weig., of bij
een tweede of derde gesprek).

Animaties
Deze functie maakt het mogelijk de
weergave van afbeeldingen op het
scherm in en uit te schakelen.

Laadsignaal
Wanneer het batterijsignaal is inge-
schakeld, klinkt een signaal wan-
neer u de batterij dient op te laden.
U hoort één pieptoon enkele minu-
ten voordat wordt uitgeschakeld,
en drie pieptonen vijf seconden
voordat wordt uitgeschakeld.

Functies sneltoetsen

Toets Standaardfunctie Omschrijving

Bel V mail Belt naar uw Voicemail-postbus.

Antwoordapp Zendt een inkomend gesprek naar de Voicemail-postbus.

Voice dial Activeert spraakkeuze.

Agenda Voegt een nieuwe vermelding toe aan de agenda.

Takenlijst Voegt een nieuwe taak toe aan de takenlijst.

Lees nieuwe Geeft nieuwe berichten weer.

Alle kosten Geeft de totale kosten weer tijdens een gesprek.

(vrij)

(vrij)

Overige functies Omschrijving

Autom.bellen Belt een nummer uit de namenlijst.

Gespr.doorsch Activeert doorschakelen of statusverzoek.

Zend bericht Zendt een bericht uit de lijst met opgeslagen berichten.

Blokkeren Activeert de blokkering van gesprekken of status-

verzoeken (wachtwoord moet worden ingevoerd).

Deactiveren Annuleert de functie die aan een toets is gekoppeld.

SOS Kiest het alarmnummer.
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Menu Organizer

Gebruik het menu Organizer
voor het noteren van vergade-
ringen en afspraken in een 
agenda en voor het maken van
een takenlijst. 

Agenda
Voer tot 20 afspraken in een agenda
in en stel memo’s in. Als u een memo
voor een afspraak instelt, hoort u op
de ingestelde tijd een pieptoon en
wordt de memo op het scherm weer-
gegeven. Als u een gesprek voert op
het tijdstip dat de memo is ingesteld,
ontvangt u de memo zodra het ge-
sprek is beëindigd.

Selecteer Nieuw toev om een 
vermelding in de agenda toe te
voegen. De huidige datum wordt
automatisch geselecteerd. Gebruik

en om een andere datum te
selecteren. Druk op om het
laatste cijfer van de datum te 
wissen of houd ingedrukt om de
datum geheel te wissen. Voer 
vervolgens de begin- en eindtijd
van de afspraak in.

Voor elke vermelding in een 
agenda kunt u een memo instellen.
• Selecteer Eens als u aan de

afspraak herinnerd wilt worden
op de dag en tijd die u hebt 
ingevoerd.

• Voor terugkerende afspraken
selecteert u Dagelijks of Weke-
lijks. De memofunctie wijzigt de
datum van de vermelding in de
agenda en herinnert u dagelijks
of wekelijks op de aangegeven
tijd aan de afspraak.

Selecteer Veranderen om de datum,
tijd of memo-opties van een ver-
melding in de agenda te wijzigen.

Selecteer Wissen om een vermel-
ding te wissen.

Selecteer Week om de dagen van
de huidige week weer te geven. Er
verschijnt een markering bij de
dagen met afspraken. Gebruik 
en om door weken te bladeren.

Organizer   8

Druk op OK

Druk
op

Agenda 81
Takenlijst 82
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Autom.opnm
Als de telefoon is aangesloten op
een ingeschakelde autoset, kan de
functie voor automatisch opnemen
worden geactiveerd.

Als de optie Opnemen is ingesteld
op Aan, kan een inkomend gesprek
worden beantwoord door de tele-
foon van de houder te nemen. (Dit
is niet van toepassing als u reeds
een gesprek voert).

Als de optie Eind gespr is ingesteld
op Aan, beëindigt u een gesprek
door te telefoon terug in de houder
te plaatsen. (Als u meerdere ge-
sprekken voert, beëindigt u alle 
gesprekken door de telefoon in de
houder te plaatsen.)

Druk in het scherm Week op Dag
om de eerste vermelding weer te
geven met een datum gelijk aan of
later dan de eerste dag van de weer-
gegeven week. Druk op en 
om door de andere vermeldingen in
de geselecteerde week te bladeren.

Sneltoetsen naar vermeldingen in
de agenda
U kunt sneltoetsen invoeren vanuit
het menu Agenda of vanuit het
scherm Week.

Voer de eerste twee cijfers van een
datum in (bijvoorbeeld ”03” of
”31”) en druk op OK. De eerste 
vermelding op die datum of erna
wordt weergegeven. Druk op en

om door de andere vermeldin-
gen in de agenda te bladeren.

Als u deze sneltoets voor de datum
gebruikt vanuit het menu Agenda,
wordt de huidige maand weerge-
geven. Als u deze sneltoets kiest 
vanuit het scherm Week, wordt de
maand gekozen waarvan de eerste
dag in de geselecteerde week valt.

Takenlijst
Voer tot 20 activiteiten in de Taken-
lijst in en stel memo’s in.

De memofunctie en de opties 
Raadplegen, Nieuw toev, Ver-
anderen en Wissen zijn hetzelfde
als bij de agenda.

Vanuit het menu Toebehoren
kunt u functies van de autoset
activeren of deactiveren.

Menu Toebehoren

Toebehoren   9

Druk op OK

Autom. opnm 91
Auto antw 92
Volumectrl 93
Radio stil 94
Schakel uit 95

Druk
op
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Auto antw
Als de telefoon is aangesloten op
een ingeschakelde autoset, kan een
functie voor automatische beant-
woording worden geactiveerd.

Als de functie Auto antw is inge-
steld op Aan, wordt een gesprek
automatisch beantwoord na 10
seconden, en kunt u spreken in
handenvrij-modus. De eerste 10
seconden kan het gesprek hand-
matig worden beantwoord of 
geweigerd.

Volumectrl
Als u deze functie instelt op Aan,
past de autoset het luidsprekervolu-
me automatisch aan wanneer het
geluidsniveau van de omgeving
verandert.

Als u het geluidsvolume handmatig
aanpast met de toetsen  en ,
baseert de automatische volumere-
geling zich op de nieuwe instelling.

Radio stil
Als u deze functie instelt op Aan,
wordt het geluidsvolume van de
autoradio tijdens een gesprek 
geheel gedempd.

Schakel uit
U kunt een periode instellen
waarna de telefoon wordt uitge-
schakeld (10, 30 of 60 seconden of
5 minuten). Nadat u de auto afzet,
wordt de telefoon automatisch na
de opgegeven periode uitgescha-
keld (tenzij de telefoon op dat
moment wordt gebruikt).
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Als u de menu’s wilt openen via de
sneltoetsen, kunt u de volgende
nummers opgeven.

Totale menustructuur

1 Instellingen
11 Talen
12 Verlichting
13 Signaaltype
14 Belvolume
15 Toetstonen
16 Contrast
17 Tijd en datum 

2 Berichten
21 Voicemail
22 n Nieuwe
23 Alles
24 Verzenden
25 Wissen
26 Alarm
27 Statuscontr
28 Netwerk info
29 Centrum

3 Netwerk
31 Registreren
32 Voorkeur

Lijst tonen
Beschikbaar
Bekend toev
Via code toev

4 Gespr.meters
41 Ltste gespr.
42 Gespr.timers
43 Tijdens gespr

Uit
Tijd
*Kosten
*Tijd en kosten

44* Tarief
45* Kosten

Tonen
Terugstellen
Limiet tonen
Limiet inst.
Saldo tonen.

5 Diensten
51 Identificatie

Gebeld
Verbonden

52 Doorschak
Altijd
Indien bezet

Geen antw.
Onbereikb.
Annuleren
Status

53 Blokkeren
Uitgaand
Inkomend
Annuleren
Wachtwoord
Status

54 Wachtrij
Alle gespr.
Spraak
Fax
Data
Status

6 Beveiliging
61 PIN-code

Uit
Aan

62** Wijzig PIN
63 Beveil. code
64 Blokkeren
65* Beperkingen

Alleen namen
Max.nr.lengte
Beperk.annul

of Open nmnlijst
Toegang
Leden

66* Wijzig PIN2

7 Aanpassen
71 Hot keys
72 Auto-redial
73 Elke toets
74 Animaties
75 Laadsignaal

8 Organizer
81 Agenda
82 Takenlijst

9 Toebehoren
91 Autom. opnm
92 Auto antw
93 Volumectrl
94 Radio stil
95 Schakel uit

*Afhankelijk van SIM-kaart
**Niet beschikbaar met ”PIN-code” uitgeschakeld
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GSM-strings

De standaard GSM-strings worden
ondersteund. Deze kunnen via het
toetsenbord naar het netwerk wor-
den gezonden, en worden gebruikt
om alle aanvullende functies van
het netwerk te activeren (raadpleeg
uw netwerkbeheerder). 

Bijvoorbeeld: Druk op 
om de functie Wachtrij te activeren.

DTMF-tonen

Voor het bedienen op afstand van
bepaalde apparaten, zoals ant-
woordapparaten, semafoons, 
enzovoort, is het verzenden van
DTMF-tonen (Dual Tone Multi-
Frequency), ook bekend als ”druk-
toetsen”, vereist. Deze tonen wor-
den gebruikt voor het doorgeven
van wachtwoorden, terugbelnum-
mers, gesprekskeuzen, enzovoort.

Met de toetsen tot , en
kunt u tijdens een gesprek

DTMF-tonen verzenden.

Het is ook mogelijk DTMF-tonen
aan een telefoonnummer te koppe-
len voordat u het nummer kiest (of
opslaat in de namenlijst). Het tele-
foonnummer en de DTMF-tonen
moeten worden gescheiden door
een pauze-teken.

Pauze- en wachttekens
Houd ingedrukt voor een pauze-
of wachtteken. Op het scherm 
verschijnt een w voor een wacht-
teken en p voor een pauze. De tele-
foon beschouwt het eerste pauze-
teken altijd als een wachtteken.
Wanneer u een nummer met en

wachtteken kiest, verzendt de tele-
foon de eerste reeks tekens (het tele-
foonnummer) en wacht dan op ver-
binding voordat de rest van de reeks
als DTMF-tonen wordt verzonden. 
De telefoon beschouwt het tweede
pauzeteken als een echte pauze
van 2,5 seconden.

Uw antwoordapparaat afluisteren
(voorbeeld):
Als u alle berichten (code 3) op uw
antwoordapparaat (wachtwoord
8421) op telefoonnummer
12345678 wilt lezen, voert u
12345678w8421p3 in.

De telefoon kiest 12345678 en
wacht op verbinding. Zodra de ver-
binding tot stand is gekomen,
wordt de reeks 8421 (het wacht-
woord) verzonden. Daarna volgt
een pauze van 2,5 seconden,
waarna het laatste cijfer wordt
verzonden.

Als u 2,5 seconden te kort vindt,
kunt u de pauze vergroten door
meerdere pauzetekens achter 
elkaar in te voeren.
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Een gesprek in de wachtstand 
plaatsen is handig als u tijdens een
gesprek een tweede gesprek wilt
beginnen.

OPMERKINGEN:
1 Als de microfoon is uitgeschakeld

wanneer u een gesprek in de
wachtstand plaatst, wordt deze
automatisch opnieuw inge-
schakeld als u het gesprek 
vervolgt.

2 Het gesprek wordt automatisch in
de wachtstand geplaatst als u een
tweede gesprek beantwoordt.

Een gesprek in de wachtstand plaatsen

Tijdens een gesprek doet u het
volgende:
• Druk op Optie.
• Druk op of om Wacht-

stand te selecteren. Druk op
OK.
Het gesprek wordt in de wacht
geplaatst en het kladblok
wordt weergegeven. 

Om een gesprek uit de wachtstand
te halen, doet u het volgende:
• Druk zonodig op Sluit om de

gespreksweergave te activeren.
• Druk op Sprk. om het gesprek

te vervolgen.

Een tweede gesprek voeren

U kunt tijdens een gesprek of 
wanneer een gesprek in de wacht-
stand staat, een tweede gesprek
beginnen en vervolgens schakelen
tussen de twee gesprekken.

OPMERKING: U kunt het 2de 
nummer typen of het in een van de 
volgende lijsten opvragen:
– In de namenlijst drukt u op Optie

en vervolgens op Namen.
– In de herhaal-lijst drukt u een-

maal op .
– In de terugbel-lijst drukt u 

tweemaal op .

• Voer een nummer in en druk
op Bellen.
Het eerste gesprek wordt in de
wachtstand geplaatst. Het 
tweede gesprek is actief. Op
het scherm verschijnt 
MULTI-GESPREK en de 
nummers en namen van de
twee gesprekken. Het actieve
gesprek wordt negatief 
weergegeven.

• Druk op Optie en selecteer
Wisselen om te schakelen 
tussen de gesprekken.
Telkens wanneer u schakelt,
wordt het actieve gesprek in
de wachtstand geplaatst en
wordt het gesprek in de
wachtstand geactiveerd.

• Druk op Einde om het actieve
gesprek te beëindigen.
Het actieve gesprek wordt 
beëindigd en het andere 
gesprek blijft in de wachts-
tand.

• Druk op Sprk en op Einde.
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Een derde gesprek beantwoorden

• Een van de gesprekken be-
ëindigen:
– Selecteer Einde om het 

actieve gesprek te beëin-
digen

– Selecteer Option of en 
vervolgens Einde wacht. (of
wissel naar het gesprek in de
wacht en druk op Einde) om
het gesprek in de wacht te
beëindigen.

• Druk op Antw om het gesprek
te beantwoorden.

Het kan gebeuren dat u tijdens een
gesprek, waarbij een tweede ge-
sprek in de wachtrij staat, nog een
derde gesprek ontvangt.

U hoort een signaaltoon en op het
scherm verschijnt DERDE GESPREK.
U moet een gesprek beëindigen
voordat u het derde gesprek kunt
beantwoorden.

OPMERKING: Als u het derde ge-
sprek niet wilt beantwoorden,
drukt u op Weig. of selecteert u
Optie en vervolgens Niet beantw.

Een tweede gesprek beantwoorden

• Druk op Antw. om het tweede
gesprek te beantwoorden.
Het eerste gesprek wordt in de
wachtstand geplaatst. Het 
tweede gesprek is actief. U ziet
MULTI-GESPREK en de 
nummers en namen van de
gesprekken. Het actieve 
gesprek wordt negatief 
weergegeven.

• Druk op Optie en selecteer
Wisselen om te schakelen 
tussen de gesprekken.
Telkens wanneer u schakelt,
wordt het actieve gesprek in
de wachtstand geplaatst en
wordt het gesprek in de
wachtstand geactiveerd.

• Druk op Einde om het actieve
gesprek te beëindigen.
Het actieve gesprek wordt 
beëindigd en het andere ge-
sprek blijft in de wachtstand.

• Druk op Sprk en op Einde om
het gesprek te beëindigen.

Als u tijdens een gesprek een 
tweede gesprek ontvangt, hoort u
een geluidssignaal en wordt op het
scherm WACHTRIJ afgebeeld.

OPMERKINGEN:
1 Druk op Weig. als u het tweede

gesprek niet wilt beantwoorden.
2 Als u hebt ingesteld dat gesprek-

ken worden doorgeschakeld 
wanneer uw toestel bezet is (zie
pagina 41), worden tweede 
gesprekken automatisch door-
geschakeld.
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Tijdens een gesprek (met name tij-
dens een multi-gesprek of een tele-
fonische vergadering) zijn de vol-
gende symbolen zichtbaar:

Gesprekssymbolen

Wachtstand

Actief

Geluid uit

Wachtrij
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De telefoon onderhouden

Uw telefoon is een geavanceerd
elektronisch apparaat. Behandel
het met zorg.
• Bewaar de telefoon op een 

droge, stofvrije plaats. Sommige
onderdelen zijn gevoelig voor
stof.

• Vermijd hoge temperaturen. Hitte
kan de levensduur van de elektro-
nische delen en batterijen be-
korten en plastic delen doen
kromtrekken of smelten.

• Maak de telefoon niet open. Als
het toestel niet goed werkt, neem
contact op met uw dealer.

• Gebruik uitsluitend de aan-
bevolen batterijladers.

• Behandel de telefoon voorzichtig,
laat het toetstel niet vallen en
voorkom stoten en schudden.

• Houd de telefoon en de accessoi-
res buiten het bereik van kleine
kinderen.

• Houd de telefoon droog en
gebruik geen agressieve oplos- en
reinigingsmiddelen. Maak de
telefoon schoon met een zachte
doek die licht is bevochtigd met
een zachte oplossing van water
en zeep.

• Stel de telefoon niet bloot aan
condities die condensatie kunnen
veroorzaken aan de binnenzijde
van de telefoon.

• Ontlaad de batterij volledig 
alvorens deze opnieuw te laden.
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Problemen oplossen

Probleem

Na aanzetten verschijnt
GEBLOKKEERD op het
scherm.

Het symbolen en 
worden niet weergege-
ven.

Het scherm reageert niet
(of langzaam) op het ind-
rukken van toetsen.

De telefoon gaat niet naar
de standby-modus.

Oplossing

Iemand heeft geprobeerd uw telefoon te
gebruiken maar kende de PIN-code of
deblokkeringscode niet. Neem contact op
met uw systeembeheerder.

De netwerkverbinding is verbroken. De
ontvangst van radiosignalen is slecht (in
een tunnel of tussen hoge gebouwen) of
u bent buiten het bereik van het netwerk.
Probeer het opnieuw op een andere loka-
tie.

Het scherm reageert trager bij zeer lage
temperaturen. Dit is normaal en beïn-
vloedt de werking van de telefoon niet.
Probeer het nogmaals op een warmere
lokatie.

• Houd ingedrukt.
• Zet de telefoon uit, controleer de SIM-

kaart en de batterij en schakel de tele-
foon weer in.
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BeoCharger

Bureau-lader 

Lader
Netvoeding voor:

Europa (inclusief)

UK (optioneel)

USA (optioneel)

Handenvrij autoset

Lader in auto (sigarettenaansteker)
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BELANGRIJKE OPMERKING:
Gebruik uitsluitend Bang & Olufsen-
accessoires. Door het gebruik van
andere accessoires dan Bang & 
Olufsen-accessoires vervallen alle
garanties. Bang & Olufsen is niet
aansprakelijk voor enige schade ten
gevolg van het gebruik van niet-
Bang & Olufsen-accessoires bij uw
telefoon.

Mobile Data Card
alleen voor GSM

Twin Data Card 
voor GSM en vaste lijnverbinding

Reservebatterijen

550 mAh Li-Ion (Standaard)

600 mAh NiMH
(Batterij voor trilsignaal)

1100 mAh Li-Ion

NL Batterij niet
weggooien, maar

inleveren als KCA.
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