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1 Algemeen
De DECT6000-telefoons zijn speciaal ontwikkeld voor het DECT6000-systeem.
DECT6000-telefoons werken volgens de DECT-standaard en hebben zowel spraak- als
pieperfuncties. Naast de normale functies biedt de DECT6000 PS extra functies voor uw
persoonlijke veiligheid. Iedere DECT6000-telefoon is ook leverbaar als explosieveilige
versie Ex(i) (/50) voor toepassing in explosiegevoelige omgevingen (zie hoofdstuk 1.1.).

Telefoon Spraak-
en

pieperfuncties

Persoonlijke
beveiligings-

functies

Locatie-
indicatie-
functies

Locatie-
detectie-
functies

DECT6000 LBB 6700 X

DECT6000 PS LBB 6701 X X X

DECT6000 PS LBB 6702 X X X X

Nummer DECT6000-telefoon LBB
6700

1a

1b
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Snelkiezen/Assistentietoets
(blauw)
Rode toets voor handmatig
alarm
Signaal-LED (rood/groen))
Luidspreker
Volumeregelaar
Display
Berichttoets
Scrolltoetsen
Bevestigingstoets
Telefoonboektoets
Menutoets
Opnemen/opleggen-toets
Cijfertoetsen
Microfoon
Aansluiting voor headset
Oplaadcontacten
Vervangende sticker
Clipbevestiging

Note
Bovenop de telefoon bevindt zich een toets met daarvoor een LED.
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MENU
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GHI

PQRS

1

8
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5

6
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1.1 Intrinsieke Beveiliging

Sommige handset-versies (typenummers LBB 670x/50) zijn geschikt voor gebruik in een
omgeving met explosiegevaar. Heeft u een ander type handset, dan mag u dit hoofdstuk
overslaan.

Deze intrinsiek veilige versies van de DECT6000-handset zijn ontworpen, gecertificeerd
en geproduceerd conform de voorschriften van de ATEX-richtlijn 94/9/EU.

Ze mogen worden gebruikt in een omgeving met explosiegevaar, volgens de
aanduidingen op het logo conform de richtlijn.

Waarschuwing
Laad de handsets nooit op in een omgeving met explosiegevaar.

Waarschuwing
Maak de handsets nooit open in een omgeving met explosiegevaar.

Veiligheidswaarschuwing
Wordt de handset in een droge omgeving gebruikt met een lagere
relatieve luchtvochtigheid dan 60%, of draagt de gebruiker kleding die
een gevaarlijke elektrostatische ontlading kan veroorzaken, dan mag
de handset alleen in combinatie met het etui LBB6711/00 worden
gebruikt.

Dit is een voorbeeld van een typeplaatje (op de achterkant van de handset), met
enige uitleg ernaast:
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SN: 00077 0612630 4

Pie: 1
00W36 HWpcs: 4

In dit venster staan het serienummer en de
versienummers van hardware/software.

00W36 is de productiedatum
(jaar 2000, week 36)
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Uitleg van de codes achter het Ex-symbool:

II: apparatuur voor bovengronds gebruik, niet in mijnen

2G: hoge beschermingsgraad voor explosieve atmosferen waarin langdurig of
veelvuldig mengsels van lucht en gas, damp of nevel aanwezig zijn

3D: normale beschermingsgraad voor explosieve atmosferen waarin slechts
incidenteel of kortstondig lucht/stof-mengsels aanwezig zijn

T50°C: de max. oppervlaktetemperatuur voor deze stofklasse

ib: intrinsiek veiligheidsniveau “ib”. Dit betekent dat het apparaat voldoet aan de
eisen van clausule 5.3 van de geharmoniseerde Europese norm EN 50020:
tijdens normaal gebruik, rekening houdend met voorziene en onvoorziene
defecten, dient het apparaat geen ontsteking te kunnen veroorzaken.

II: voor explosiegevaarlijke omgevingen anders dan een mijn

C: gasgroep C (dit is de hoogste klasse, die dus ook de groepen A en B omvat
conform de bijlage van EN 50014)

T3: aanduiding voor de max. oppervlaktetemperatuur (200°C) van elektrische
apparaten uit groep II
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DO NOT OPEN OR
CHARGE IN

HAZARDOUS AREA

LBB 6702/50
8900 670 25005

II 2G 3D T50 C
EEx ib IIC T3

KEMA 02ATEX 1303 X

Made in Denmark

IP52

0344

NL 4827HG 10

1

2

3

4

5

6

7

1. Denk eraan dat u de handset alleen in een
explosieveilige omgeving mag opladen.

2. Typeaanduiding, bestelnummer, logo en
adres van de fabrikant.

3. IP-beschermingsgraad tegen het
binnendringen van voorwerpen en water.

4. De CE-markering verwijst naar de
telecommunicatierichtlijn 99/5/EU en de
ATEX-richtlijn 94/9/EU. Het nummer
erachter is het identificatienummer van de
geraadpleegde keuringsinstantie voor de
certificering en erkenning van het vereiste
systeem voor kwaliteitsborging.

5. De Ex-aanduiding verwijst naar de
ATEX-richtlijn 94/9/EU. De betekenis van
de nummers erachter staat hieronder
uitgelegd.

6. Deze regel verwijst naar het jaar en het
nummer van de conformiteitsverklaring en
van de keuringsinstantie die het heeft
afgegeven.

7. Het land van productie.
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In gebruik nemen

De handset mag alleen in gebruik worden genomen door de “systeembeheerder” van de
locatie, dit is degene die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de mensen die
apparatuur gebruiken in explosiegevaarlijke omgevingen.

Deze systeembeheerder moet bekend zijn met de risico’s voor de gebruiker op de locatie
waar de handset zal worden gebruikt. Instrueer de gebruiker voor de ingebruikname van
de handset, en informeer hem of haar over de voorwaarden voor een veilig gebruik. De
volgende onderwerpen dienen tijdens deze instructie aan de orde te komen:

• Definieer het gebied waarin de handset mag worden gebruikt.

• Wat de speciale gebruiksvoorwaarden zijn, inclusief voorbeelden van verkeerd gebruik
op basis van uw praktijkervaringen.

• De verplichting om de handset te gebruiken in combinatie met het etui LBB 6711/00 als
in een droge omgeving de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 60%, of indien de
gebruiker kleding draagt die gevaarlijke elektrostatische ontladingen kan veroorzaken.

• Als extra headset mag alleen typenummer LBB 6712/00 worden gebruikt.

• In het aangewezen gebied mag de handset niet worden geopend.

• In het aangewezen gebied mogen de batterijen van de handset niet met een lader worden
opgeladen.

• Buiten het aangewezen gebied mag de handset alleen worden opgeladen met het
bijbehorende laadapparaat LBB 6715/.0 of LBB 6717/00.

• Gebruik alleen batterijen van het op het ATEX-certificaat gespecificeerde type.

• Verwijder een defecte handset onmiddellijk uit het aangewezen gebied.

• Twijfelt de gebruiker over de geschiktheid van de handset voor een specifiek gebied, dan
dient hij of zij contact op te nemen met de systeembeheerder.

Bewaar alle gegevens over de ingebruikname en de reparatie van ATEX-producten.
Alleen een door de fabrikant erkende service-instelling mag de apparatuur repareren.
Voor controledoeleinden raden we aan om een registratie bij te houden van de type-
& serienummers van de handsets en welke klanten/eindgebruikers die handsets hebben
ontvangen.

Neem bij vragen over het installeren, configureren en de werking van het product,
contact op met de fabrikant:

Bosch Security Systems B.V.
Klantenservice / Customer Support Department
Kapittelweg 10
4827 HG Breda
Nederland
+31 (0)76 5721 399
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2 In- en uitschakelen (ON/OFF)
De gebruiker kan een DECT6000-telefoon niet handmatig uitschakelen. De telefoon
schakelt zich in de volgende gevallen automatisch uit:

• De telefoon is langer dan een uur buiten het bereik van het DECT6000-systeem.
Zie hoofdstuk 14.

• De batterij is ver leeg.

Als een DECT6000-telefoon zich automatisch heeft uitgeschakeld, dan kan de
gebruiker hem weer inschakelen door de toets minimaal 1 seconde ingedrukt
te houden.

Opmerking
Het is mogelijk dat de DECT6000 handset niet meer werkt wanneer
de batterij leeg raakt. In dat geval dient u de handset in het oplaadrek
te plaatsen. De telefoon schakelt zich na een kwartier automatisch in.

3 Toetsen blokkeren
De toetsblokkering voorkomt dat u onbedoeld toetsen indrukt en een nummer belt.
Dit zou kunnen gebeuren als u de telefoon op zak hebt. Bij een geblokkeerd toetsenbord
verschijnt de melding TSB GEBLOKK.

U kunt de blokkering als volgt activeren en opheffen:

Druk snel achter elkaar op de - en de -toets.

Opmerking
Bij een stille modus verschijnt in plaats van de melding TSB GEBLOKK
de melding STILLE MODUS.
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4 Algemene informatie over bediening

4.1 Symbolen in display

Het display van een DECT6000-telefoon toont standaard een aantal symbolen.
Andere symbolen verschijnen bij bepaalde functies. De volgende tabel geeft de
betekenis van deze symbolen.

Symbool Licht op Knippert Uit

Telefoon is binnen het
bereik van het
DECT 6000-systeem.

Alle kanalen zijn bezet. U
kunt geen berichten of
telefoonoproepen
ontvangen.

Telefoon is buiten het
bereik van het
DECT 6000-systeem.

Nieuw pieperbericht. Ontvangst van nieuw
pieperbericht moet
worden bevestigd.

Geen nieuwe
pieperberichten.

Telefoon is van de haak. 1. Pieperbericht bevat een
telefoonnummer voor
terugbellen.

2. Telefoon kiest een
nummer.

Telefoon ligt op de haak.

U kunt naar volgende
regel of stap gaan.

Er is geen volgende regel
of stap.

U kunt naar vorige regel
of stap gaan.

Er is geen vorige regel of
stap.
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4.2 Functietoetsen

De telefoon heeft de volgende toetsen voor speciale functies:

Toets Benaming

Menutoets

Telefoonboektoets

Berichttoets

Opnemen/opleggen-toets

Opmerking
In het algemeen gebruikt u deze toetsen ook om de bijbehorende
functie af te sluiten.

Elk van deze functies werkt op dezelfde wijze. U gebruikt b.v. het menu als volgt:

Druk op om het menu op te roepen.

Ga met de toets of naar de vorige of volgende optie. Het display geeft
aan welke scrolltoets u kunt gebruiken (zie 4.1). Links naast de op dit moment
geselecteerde optie, bijvoorbeeld systeem, staat het symbool ‘>’.

Druk op de -toets om de geselecteerde optie te activeren.

Druk op om naar standby te gaan.
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>
log in

3

SYSTEEM

>
quick dial

4

JOUW NAAM
524

instelling
> systeem

aanmelden>
login

MENU

21

orberichten
>

MENU

instelling

OK

OK
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5 Batterij
DECT6000-telefoons hebben een oplaadbare batterij. Die gaat langer mee als u hem
alleen oplaadt als hij helemaal leeg is. Afhankelijk van het gebruik van de telefoon zal
een volle batterij ongeveer 60 uur meegaan. Het volledig opladen van een lege batterij
duurt ongeveer 31/2 uur. Als u de telefoon in een laadrek plaatst, dan toont het display
de resterende capaciteit van de batterij. Met behulp van de menuoptie batterij kunt u de
capaciteit ook tijdens het gebruik controleren.

U controleert de capaciteit als volgt:

Druk op om de menufunctie te activeren en ga met de toets naar batterij.

Druk op om de batterijstatus op te roepen.

Druk op de -toets om een stap terug te gaan.

Opmerking
Een nieuwe batterij werkt pas optimaal als u de telefoon gebruikt tot
de batterij helemaal leeg is en de batterij daarna helemaal oplaadt.
Dit doet u 2 of 3 keer.

Als de resterende batterijcapaciteit onder een bepaalde minimumwaarde zakt, dan meldt
de telefoon dit op drie manieren. Bij deze waarschuwingen is het noodzakelijk de
telefoon in een laadrek te plaatsen.

De drie waarschuwingsmethoden zijn:

• De telefoon laat elke 5 minuten 3 korte piepjes horen.

• De signaal-LED op de bovenkant knippert elke 5 minuten 4 seconden.

• Het display toont de melding BATT. ZWAK.

Opmerking
Als de telefoon na deze waarschuwingen niet binnen 15 minuten in
een laadrek wordt geplaatst, dan ontvangt de telefoon een
waarschuwing vanaf de Alphadesk centrale besturings-PC.
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6 Telefoon aanmelden
De telefoon moet altijd worden aangemeld bij een systeem. De DECT6000-telefoon LBB
6700 kan bij maximaal 4 systemen worden aangemeld. De LBB 6701 en LBB 6702
kunnen vanwege de functies voor persoonlijke beveiliging slechts bij één systeem worden
aangemeld.

Opmerking
Aanmelden bij een DECT6000-systeem is alleen mogelijk in combinatie
met de Alphadesk PC-software. Daarom moet de systeembeheerder de
aanmelding regelen.
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7 Naar ander systeem omschakelen
U kunt de telefoon alleen naar een ander systeem omschakelen als hij bij twee of meer
systemen is aangemeld. Voor de omschakeling gebruikt u de login-functie. Omdat u
PS-telefoons bij slechts bij één systeem kunt aanmelden, beschikt alleen de LBB 6700
over de login-functie. Bij het inloggen op een ander systeem wordt de telefoon

automatisch uitgelogd op het eerste systeem.

Het omschakelen naar een ander systeem gaat als volgt:

Druk op om het menu op te roepen en ga met behulp van de toets naar
systeem.

Druk op , zodat de systeemopties verschijnen en ga met de toets naar log-in.

Druk op , zodat de bijbehorende opties verschijnen.

Selecteer met de toets of het systeem waarop u met de telefoon wilt inloggen.
Bij het op dit moment geselecteerde systeem staat een *, b.v. systeem 1*. Druk op

om op het gewenste systeem in te loggen. U kunt het inloggen annuleren door
het indrukken van de -toets.

Opmerking
Bij het zoeken naar een nieuw systeem kan de telefoon een melding
tonen dat hij zich buiten het bereik bevindt.
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message text

524
JOUW NAAM

1 ~ #

from stack

NAMENLIJST
persoonlijk
systeem

1

>

2 3

4 5

Andre
01212345

Bart
01212345

BEZIG KIEZEN
Bart

524
Jouw naam

1 ~ #

OK

>

3

systeem 1*
KIES LOGIN 

1

instelling
>

MENU

systeem

2

aanmelden
>

SYSTEEM

login [id-code]

4

systeem 2
KIES Login 

[id-code]

OK OK

OK

OK

OK
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8 Telefoonfuncties

8.1 Nummer bellen

U kunt op diverse manieren zelf een verbinding opbouwen, die hieronder gedetailleerd
worden behandeld.

• Nummer bellen zonder opnemen

• Nummer bellen met opnemen

• Nummer bellen uit persoonlijk telefoonboek

• Nummer bellen uit systeemtelefoonboek

• Nummer herhalen

8.1.1 Nummer bellen zonder opnemen

Bij het bellen van een nummer zonder op te nemen geeft u het nummer met de
cijfertoetsen op en hebt u nog een mogelijkheid het opgegeven nummer te controleren
voordat u de verbinding laat opbouwen.

Een nummer bellen zonder opnemen gaat als volgt:

Geef met de cijfertoetsen het gewenste nummer op, b.v. 12345. U kunt zowel een
intern als een extern nummer opgeven. Als u een toetsfout maakt, dan kunt u het
foute cijfer met de toets wissen.

Druk op de toets om het nummer te laten kiezen. Het display bevestigt dat het
nummer is gekozen.

Druk nogmaals op de toets als u het gesprek wilt beindigen en naar standby
wilt gaan.

Opmerking
Als u in het nummer een pauze wilt invoegen, b.v. om via een centrale
een buitenlijn te bellen, houd dan de toets langer dan 1 seconde
ingedrukt. Dan verschijnt een - in het display.

Opmerking
Als het noodzakelijk is om pulskiezen in plaats van toonkiezen te gebruiken,
druk dan op de toets . Dan verschijnt de letter T in het display.
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8.1.2 Nummer bellen met opnemen

Bij het bellen van een nummer met opnemen geeft u het nummer met de cijfertoetsen op.
De telefoon begint het nummer al te kiezen terwijl u het invoert, zodat u het opgegeven
nummer niet kunt controleren of corrigeren voordat de verbinding wordt opgebouwd.

Een nummer bellen met opnemen gaat als volgt:

Druk op de toets om de kiesfunctie te activeren.

Geef met de cijfertoetsen het gewenste nummer op, b.v. 12345. U kunt zowel een
extern als intern nummer opgeven. Als u een toetsfout maakt, dan kunt het foute
cijfer met de toets wissen.

Druk nogmaals op de toets als u het gesprek wilt beindigen en naar standby
wilt gaan.

8.1.3 Nummer uit persoonlijk telefoonboek bellen

Het persoonlijk telefoonboek wordt in een DECT6000-telefoon opgeslagen en biedt
ruimte aan 50 namen en telefoonnummers (zie onder 8.4).

Een nummer uit het persoonlijk telefoonboek bellen gaat als volgt:

Druk op de toets om het telefoonboek op te roepen en ga met de toets of
naar de optie persoonlijk.

Druk op , zodat het telefoonboekdisplay verschijnt. De eerste naam wordt
zichtbaar, b.v. André.

Vanaf dit punt kunt u op 2 manieren een bepaalde persoon opzoeken.
• U kunt met de toetsen en de namen in het telefoonboek doorlopen.
• U kunt snelzoeken door een letter op te geven. Als u bijvoorbeeld twee keer

op drukt, dan verschijnt de eerste naam die met een ‘B’ begint.
Gebruik de toets of om de juiste naam te zoeken.
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Druk op de toets als u die persoon (b.v. Bart) wilt bellen.

U kunt het gesprek beindigen door nogmaals op de toets te drukken.

Opmerking
Onder 8.4.1. vindt u een overzicht van alle alfanumerieke toetsen.

8.1.4 Nummer uit systeemtelefoonboek bellen

Het telefoonboek van een DECT6000-systeem bevat de nummers van alle telefoons die
bij dit systeem zijn aangemeld. Dit systeemtelefoonboek is opgeslagen in de DCU
(DECT6000 Control Unit) en het is daarom alleen toegankelijk vanaf een telefoon die
bij het systeem is aangemeld. Voor de toegang tot dit telefoonboek moet de telefoon een
verbinding met de DCU opbouwen. Daarom kan het enkele seconden duren voordat u
het telefoonboek kunt gebruiken.

Een nummer uit het systeemtelefoonboek bellen gaat als volgt:

Druk op de toets om het telefoonboek op te roepen en ga met de toets of
naar de optie systeem.

Druk op , zodat het telefoonboekdisplay verschijnt. U ziet de letters A t/m J en
de bijbehorende nummers. Met de toets of kunt naar andere beginletters
gaan.

Als u in een lijst namen met een bepaalde letter wilt zoeken, druk dan op de
cijfertoets onder de letter, b.v. op cijfertoets . voor de letter E. Dan verschijnt de
eerste naam die met een E begint, b.v. Erik.

Gebruik de toets of om de namen te doorlopen tot de gewenste persoon in
het display verschijnt.

Druk op de toets als u die persoon, b.v. Erika, wilt bellen.

U kunt het gesprek beindigen door nogmaals op de toets te drukken.

HOOFDSTUK 8

Gebruikershandleiding

DECT6000 13

nl

99
22
14
1
81
55
1

03
-2
2

524

JOUW NAAM

BEZIG KIEZEN
04011223

6

from stack

NAMENLIJST
persoonlijk
systeem

1

>

2

Erik

3

02345678

ABCDEFGHIJ
0123456789

4 5

Erika

04011223

0 ~ 9OK

OK

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 



8.1.5 Nummer herhalen

De herhaalfunctie biedt u de mogelijkheid een van de 3 nummers die als laatste werden
gebeld opnieuw te bellen. Als u bij het opgeven van die nummers een fout maakte, dan
kunt u dit in de herhaalfunctie corrigeren voordat u het nummer opnieuw laat bellen.

U gebruikt de herhaalfunctie als volgt:

Druk op om de herhaalfunctie te activeren. Het display toont de 3 nummers die
als laatste werden gebeld.

Wilt u een fout in een nummer corrigeren, selecteer dan dat nummer en druk op
. Met de toets kunt u foute cijfers wissen. Geef met de cijfertoetsen de correcte

cijfers op. Ga naar stap 4 zodra het nummer correct is. Druk op de -toets als u het
wijzigen wilt annuleren.

Gebruik de toets om het nummer te selecteren dat u opnieuw wilt laten bellen.

Druk op de toets om het geselecteerde nummer te laten bellen. U kunt het
gesprek beindigen door nogmaals op de toets te drukken.

8.2 Binnenkomend gesprek beantwoorden

Als er een gesprek binnenkomt, dan rinkelt de telefoon. Druk op de toets als u het
gesprek wilt beantwoorden. U kunt het gesprek beindigen door nogmaals op die toets te
drukken. Druk tijdens het bellen op wanneer u geen beltoon wilt.

Opmerking
Als de functie voor ‘automatisch beantwoorden’ is geactiveerd,
dan zal de telefoon een binnenkomend gesprek automatisch
aannemen. U hoeft dan niet op de toets te drukken (zie 11.7).

Opmerking
Als de oproep van een andere DECT6000-telefoon afkomstig is,
dan toont het display de ID van die telefoon.
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8.3 Gespreksfuncties

8.3.1 Volume aanpassen

U kunt het volume van de luidspreker tijdens een gesprek aanpassen. De volumeregelaar
bevindt zich in de zijkant van de DECT6000-telefoon. Bij het indrukken van dit knopje
toont het display de ingestelde geluidssterkte.

8.3.2 Gesprek overzetten of in de wacht zetten

DECT6000-telefoons bieden de mogelijkheid een gesprek over te zetten. Dan verbindt u
het gesprek door naar een andere telefoon. De DECT6000-telefoon kan een gesprek ook in
de wachtstand zetten, bijvoorbeeld als u tijdens dat gesprek even een ander nummer wilt
bellen om ruggespraak te houden. Daarna kunt u weer teruggaan naar het eerste gesprek.

Gesprek overzetten

• Druk op om het gesprek in de wachtstand te zetten.

• Bel het nummer waarmee u uw gesprekspartner wilt doorverbinden.

• Geef de opnemende persoon de nodige informatie door.

• Druk op de toets .

Opmerking
Als u op het door u gebelde nummer geen gehoor krijgt, dan kunt u
meteen weer op drukken om weer naar uw gesprekspartner terug
te gaan.

Gesprek in de wacht zetten

• Druk op om het gesprek in de wachtstand te zetten.

• Bel het nummer van de persoon met wie u wilt overleggen.

• Druk nogmaals op om terug te gaan naar het eerste gesprek.

8.3.3 Microfoon uitzetten

De telefoon heeft een functie waarmee u de microfoon in de telefoon tijdelijk kunt
uitzetten (mutefunctie). U hoort dan nog wel uw gesprekspartner, maar hij of zij kan u
niet meer horen. Dit kan van pas komen als u even met een collega wilt overleggen.
U kunt deze functie activeren door tijdens een gesprek op te drukken. Het display
toont de melding MIC. UIT als deze functie actief is.
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8.4 Persoonlijk telefoonboek

Het persoonlijk telefoonboek is een geheugen waarin de gebruiker een lijst met namen
en telefoonnummers kan opslaan. De lijst wordt in de telefoon opgeslagen en biedt
ruimte aan 50 namen en nummers. U kunt namen en nummers toevoegen, wijzigen of
wissen. Deze bewerkingen worden nu uitvoeriger behandeld.

8.4.1 Nummer aan persoonlijk telefoonboek toevoegen

Met de optie toevoegen kunt u nieuwe namen en telefoonnummers aan uw persoonlijk
telefoonboek toevoegen.

Opmerking
Zodra u 50 namen en nummers hebt opgeslagen,
kunt u niets meer toevoegen.

Het toevoegen van nieuwe informatie aan het persoonlijk telefoonboek gaat als volgt:

Druk op de toets om het telefoonboek op te roepen en ga met de toets of
naar de optie persoonlijk.

Druk op , zodat het persoonlijk telefoonboek verschijnt.

Druk op om de opties op te roepen en ga met de toets of naar de
optie toevoegen.

Druk op , zodat het display voor een nieuwe naam verschijnt en voer met
behulp van de alfanumerieke toetsen de naam in (zie onderstaande tabel).

Druk op , zodat het display voor een nieuw nummer verschijnt en voer met
behulp van de cijfertoetsen het bijbehorende telefoonnummer in.

Druk op om het toevoegen af te sluiten. Dan volgt de melding naam en nummer

opgeslagen en kort daarna het naamdisplay.
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De volgende tabel geeft aan met welke alfanumerieke toetsen u bepaalde tekens
voor namen kunt opgeven. Een voorbeeld: u drukt 3 keer op cijfertoets om de
letter ‘O’ in te voeren.

Toets Tekens

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

[spatie], -, ?, Æ, 1
A, B, C, @, Ä, Á, À, Â, 2
D, E, F, È, É, Ê, Ë, 3
G, H, I, Ï, Î, 4
J, K, L, 5
M, N, O, Ö, Ó, Ò, 6
P, Q, R, S, ß, 7
T, U, V, Ü, Ú, Ù, Û, 8
W, X, Y, Z, 9
Hoofdletters inschakelen of
uitschakelen

Opmerking
Met de alfanumerieke toetsen kunt u zowel een naam als een
telefoonnummer invoeren. Met de toets kunt u toetsfouten
corrigeren. Met de toetsen the en kunt u een ingevoerde naam
doorlopen zonder tekens te wissen.

8.4.2 Nummer in persoonlijk telefoonboek wijzigen

Met de bewerkingsfunctie kunt u informatie in het persoonlijk telefoonboek wijzigen.
Dit komt van pas bij gewijzigde nummers of als u een fout in een naam of nummer wilt
corrigeren.

Het wijzigen van informatie in het persoonlijk telefoonboek gaat als volgt:

Druk op de toets om het telefoonboek op te roepen en ga met de toets of
naar de optie persoonlijk.

Druk op , zodat het persoonlijk telefoonboek verschijnt. Ga met de toets of
en/of via snelzoeken (zie 8.1.3) naar de gegevens die u wilt wijzigen.

Druk op om de opties op te roepen en ga met de toets of naar de optie
bewerken.
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Druk op , zodat het display voor het wijzigen van een naam verschijnt. Gebruik
de alfanumerieke en scrolltoetsen om de naam te wijzigen (zie 8.4.1)

Druk op , zodat het display voor het wijzigen van een nummer verschijnt.
Gebruik de cijfertoetsen en de scrolltoetsen om het nummer te wijzigen.

Druk op om de bewerkingsfunctie af te sluiten. Dan volgt de melding naam en

nummer opgeslagen en kort daarna het naamdisplay.

Opmerking
Met de alfanumerieke toetsen kunt u zowel een naam als een
telefoonnummer wijzigen. Met de toets kunt u toetsfouten
corrigeren. Met de toetsen the en kunt u een ingevoerde naam
doorlopen zonder tekens te wissen.

8.4.3 Nummer uit persoonlijk telefoonboek wissen

Met de wisfunctie kunt u informatie uit het persoonlijk telefoonboek verwijderen.

Het wissen van informatie uit het persoonlijk telefoonboek gaat als volgt:

Druk op de toets om het telefoonboek op te roepen en ga met de toets of
naar de optie persoonlijk.

Druk op , zodat het persoonlijk telefoonboek verschijnt. Ga met de toets
of en/of via snelzoeken (zie 8.1.3) naar de gegevens die u wilt wissen.

Druk op om de opties op te roepen en ga met de toets of naar de
optie wissen.

Druk op , zodat het display voor wissen verschijnt. Het display geeft aan welk
gegeven zal worden gewist.

Druk op als u de getoonde informatie wilt wissen. Het display toont even de
melding gewist en gaat dan terug naar de namenlijst.
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8.4.4 Hele telefoonboek wissen

Met de Alle wissen functie kunt u in n bewerking alle gegevens uit het
persoonlijk telefoonboek wissen, bijvoorbeeld als de DECT6000-telefoon aan iemand
anders wordt overgedragen.

Het wissen van alle informatie uit het persoonlijk telefoonboek gaat als volgt:

Druk op de toets om het telefoonboek op te roepen en ga met de toets of
naar de optie persoonlijk.

Druk op , zodat het persoonlijk telefoonboek verschijnt.

Druk op om de opties op te roepen en ga met de toets of naar de optie
alle wissen.

Druk op , zodat het display voor alles wissen verschijnt.

Druk op als u alle gegevens wilt wissen. Dan volgt de vraag Weet u het zeker?.

Druk op de toets om de wisopdracht te annuleren. Wilt u alles wissen, druk dan
op om die opdracht te bevestigen. Het display toont de melding Alles gewist en
daarna LEGE LIJST? Druk op voor de opties.
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9 Pieperberichten

9.1 Algemeen

Het DECT6000-systeem kent enkele typen berichten. Elk bericht begint met een regel die
informatie over het bericht geeft, gevolgd door het eigenlijke bericht.

Berichttype : Het DECT6000-systeem kent 4 typen berichten. Elk van deze
typen heeft een bepaald prioriteitsniveau.

Symbool Type

Normaal Bericht met normale prioriteit en normaal pieperpatroon.

Urgent Bericht met hogere prioriteit. De DECT6000-telefoon
piept maximaal 1 minuut of tot de ontvangst
van het bericht is bevestigd door het indrukken van .

Noodoproep Bericht met hoogste prioriteit. De DECT6000-telefoon
piept maximaal 1 minuut of tot de ontvangst
van het bericht is bevestigd door het indrukken van .

Mailbox Een mailboxbericht is een speciaal bericht voor het
doorgeven van systeeminformatie. Onder 9.5 vindt u
meer informatie.

Bevestigd De ontvangst van het bericht is bevestigd. Dit is alleen
mogelijk voor urgente en noodoproepen.

Virtueel Virtueel bericht alleen op het display, niet opgeslagen in
het berichtgeheugen. De DECT6000- telefoon piept
maximaal 1 minuut of tot de ontvangst van het bericht is
bevestigd door het indrukken van

Datum : Datum waarop het bericht werd verstuurd.

Status : De status kan worden ingesteld op geblokkeerd of doorgestuurd.

Symbool Status

Doorgestuurd Het bericht werd vanaf een andere telefoon doorgestuurd.

Geblokkeerd Het bericht is geblokkeerd (of doorgestuurd en
geblokkeerd).

Tijd : Tijdstip waarop het bericht is verstuurd.

Berichttekst : Deze tekst kan maximaal 48 tekens lang zijn.
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9.2 Binnenkomende berichten

Bij het binnenkomen van een bericht met de prioriteit normaal, urgent of noodoproep
geeft de telefoon een piepsignaal en verschijnt het bericht in het display. De piepcode
verschilt per berichttype. Het bericht verdwijnt na een minuut van het display.
Als een binnenkomend noodbericht of virtueel bericht niet binnen een minuut wordt
bevestigd, dan blijft het bijbehorende symbool op het display staan. De gebruiker ziet
dan dat een belangrijk bericht in het berichtgeheugen is opgeslagen en dat hij de
ontvangst nog niet heeft bevestigd. Hij kan het bericht lezen door dat geheugen op te
roepen
(zie hoofdstuk 9.3).

Opmerking
Als een ontvangen bericht het prioriteitsniveau urgent of noodoproep
heeft, dan knippert het berichtsymbool 1 minuut of tot de ontvangst
van het bericht is bevestigd.

Opmerking
In een pieperbericht kan een telefoonnummer staan met het verzoek
terug te bellen. Als een bericht een telefoonnummer voor terugbellen
bevat, dan knippert op het display het symbool . Druk op de toets

als u dit telefoonnummer automatisch wilt bellen.

Opmerking
Als de oproep van een andere DECT6000-telefoon afkomstig is,
dan toont de tweede regel van het display de ID van die telefoon.

9.2.1 Binnenkomend bericht tijdens gesprek

Als tijdens een gesprek een bericht binnenkomt, dan geeft de DECT6000-telefoon twee
zachte pieptoontjes. Elk berichttype hanteert een bepaalde piepcode, zoals in de
volgende tabel is aangegeven.

Berichttype Piepcode

Normaal 2 zachte, korte pieptonen

Noodoproep
of urgent

3 zachte, korte pieptonen na elkaar.
Wordt elke 10 seconden herhaald.

Mailbox 2 zachte, korte pieptonen

9.2.2 Binnenkomend bericht lezen

U kunt een binnenkomend bericht direct op het display lezen. Als het bericht meer dan
24 tekens telt, dan kunt u op de toets drukken om de resterende tekst zichtbaar te
maken. Als auto scroll is ingeschakeld, dan verspringt de displayinhoud automatisch
naar de eerst onzichtbare tekens.
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9.2.3 Binnenkomend bericht doorsturen, blokkeren of wissen

U kunt een binnenkomend bericht doorsturen, blokkeren of wissen. Deze functies
werken identiek voor binnenkomende berichten en voor berichten uit het geheugen.

Het doorsturen, blokkeren of wissen van een binnenkomend bericht gaat als volgt:

Druk op om de opties op te roepen.

Ga met de toets of naar de gewenste functie. De volgende handelingen zijn
gelijk aan die bij het afhandelen van berichten uit het berichtgeheugen (zie 9.3).

Opmerking
Urgente berichten en noodoproepen kunt u alleen doorsturen,
blokkeren of wissen nadat ze door het indrukken van zijn
bevestigd.

HOOFDSTUK 9

Gebruikershandleiding

22 DECT6000

nl

99
22
14
1
81
55
1

03
-2
2

11/01>12:55

2

blokkeren
doorsturen

11/01>12:55

1

13/01  9:50
tekst bericht

OPT. BERICHT
>

N
OK

OK

OK

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 



9.3 Berichtgeheugen

Het berichtgeheugen dient voor het automatisch opslaan van binnengekomen berichten
en biedt ruimte aan 20 berichten. De eerste geheugenpositie is gereserveerd voor
mailboxberichten. De resterende posities zijn beschikbaar voor andere pieperberichten.
De binnenkomende berichten worden volgens het FIFO-principe (First In First Out)
opgeslagen. Zodra het twintigste bericht binnenkomt, wordt het als eerste opgeslagen
bericht (het oudste) gewist, tenzij het geblokkeerd is. U kunt het berichtengeheugen
openen met de toets . Daarna kunt u de opgeslagen berichten lezen, doorsturen,
blokkeren en wissen.

Opmerking
Geblokkeerde berichten worden nooit automatisch gewist,
maar blijven opgeslagen.

9.3.1 Opgeslagen bericht lezen

Binnenkomende berichten worden in het berichtgeheugen opgeslagen. U kunt ze als
volgt lezen:

Druk op de toets en gebruik de toetsen en om een opgeslagen bericht te
lezen.

Opmerking
Normaal gesproken verschuift een bericht steeds met 1 regel,
maar als u de toets minimaal een seconde ingedrukt houdt,
dan springt u naar het volgende bericht in plaats van naar de
volgende regel.

Gebruikershandleiding

DECT6000 23

nl

99
22
14
1
81
55
1

03
-2
2

HOOFDSTUK 9

13/01  10:00

Ga naar volgende 
regel of bericht

Ga naar vorige
regel of bericht

tekst
bericht

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 



9.3.2 Opgeslagen bericht doorsturen

Elk in het berichtgeheugen opgeslagen bericht kan naar een andere telefoon worden
doorgestuurd.

Dit gaat als volgt:

Druk op om het berichtgeheugen te openen en kies met de toets of het
gewenste bericht.

Druk op om de opties op te roepen en ga met de toets of naar de optie
doorsturen.

Druk op om het display voor doorsturen te kiezen. Gebruik de cijfertoetsen om
het interne nummer van een DECT6000-telefoon op te geven of om het
systeemtelefoonboek te openen (zie 8.1.4).

Druk op om het bericht door te sturen. Dan verschijnt het bericht op het
display, vervolgens de melding bericht doorgestuurd en daarna het geheugendisplay.

Opmerking
U kunt een bericht doorsturen naar het telefoonnummer van
een DECT6000-telefoon of naar het adres van een DP6000-pieper of
zendontvanger.
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9.3.3 Opgeslagen bericht blokkeren of deblokkeren

U kunt het onbedoeld wissen van een bericht onmogelijk maken door dit bericht te
blokkeren. U kunt maximaal 6 berichten blokkeren.

Een bericht blokkeren gaat als volgt:

Druk op de toets om het berichtgeheugen te openen en kies met de toets
of het bericht dat u wilt blokkeren.

Druk op om de opties op te roepen en ga met de toets of naar de
optie blokkeren.

Druk op om door te gaan. Op het display verschijnt de vraag Blokkeren?.

Druk op om de opdracht te bevestigen. Dan volgt de melding bericht

geblokkeerd en daarna het geheugendisplay.

Opmerking
Als u deze bewerking uitvoert op een eerder geblokkeerd bericht,
dan wordt de blokkering opgeheven.

Opmerking
Het mailboxbericht kunt u niet blokkeren.
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9.3.4 Opgeslagen bericht wissen

Als u een opgeslagen bericht niet meer nodig hebt, dan kunt u het wissen.

U wist een bericht als volgt:

Druk op de toets om het berichtgeheugen te openen en kies met de toets
of het bericht dat u wilt wissen.

Druk op om de opties op te roepen en ga met de toets of naar de optie
wissen.

Druk op om door te gaan. Op het display verschijnt de vraag Wissen?.

Druk op om de opdracht te bevestigen. Dan volgt de melding bericht gewist en
daarna het geheugendisplay.

Opmerking
U moet een geblokkeerd bericht eerst deblokkeren voordat u
het kunt wissen.

Opmerking
Het mailboxbericht kunt u niet wissen.
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9.3.5 Alle opgeslagen berichten wissen

Met de optie Alle wissen kunt u in n handeling het hele berichtgeheugen inclusief
de mailbox en geblokkeerde berichten wissen. Deze optie kan van pas komen als een
telefoon aan een nieuwe gebruiker wordt overhandigd.

U wist alle opgeslagen berichten als volgt:

Druk op om het berichtgeheugen te openen. Druk op de toets om naar het
tweede bericht te gaan. Het eerste bericht is de mailbox, die niet over de
berichtopties beschikt.

Druk op om de opties op te roepen en ga met de toets of naar de optie
alle wissen.

Druk op om door te gaan. Dan volgt de vraag Alle wissen?.

Druk op om door te gaan. Dan volgt de vraag Weet u het zeker?.

Druk op als u de opdracht wilt annuleren of op als u alle berichten wilt
wissen. Dan volgt de melding alle bericht gewist en daarna het standby-display.

Let op
Met de optie “Alle wissen” maakt u het gehele berichtgeheugen leeg,
inclusief het mailboxbericht en alle geblokkeerde berichten.
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9.4 Bericht versturen

Met een DECT6000-telefoon kunt u standaardberichten vanuit een
voorgeprogrammeerde lijst versturen. Die berichten zijn opgeslagen in de
DECT6000-besturingseenheid (DCU, DECT6000 Control Unit). Voor het versturen van
een voorgeprogrammeerd bericht moet de telefoon een verbinding met die DCU
opbouwen. Dit kan enkele seconden duren.

Een voorgeprogrammeerd bericht versturen gaat als volgt:

Druk op om het menu op te roepen en ga met behulp van de toets of naar
Berichten.

Druk op om de berichtfuncties op te roepen en ga met de toets of naar de
optie stuur nieuw.

Druk op de -toets om toegang tekrijgen tot de voorgeprogrammeerde lijst
boodschappen en gebruik de of -toets om vooruit of achteruit door de lijst te
bladeren.

Druk op om het bericht te selecteren en vul daarna de gewenste cijfers in,
b.v. 310.

Druk op om door te gaan. Geef het telefoonnummer of het pieperadres op van
de persoon naar wie u het bericht wilt sturen of kies iemand uit het
systeemtelefoonboek. Druk op als u het bericht wilt versturen.

Druk op als u het bericht wilt versturen.

Opmerking
U kunt een bericht versturen naar het telefoonnummer van een
DECT6000-telefoon of naar het adres van een DP6000-pieper of
zendontvanger.
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9.5 Mailboxbericht

Afhankelijk van de systeeminstellingen kunt u mailboxberichten zonder of met
een pieptoon versturen. Mailboxberichten bevatten informatie over parameters en
worden regelmatig naar de DECT6000-telefoons gestuurd. Elk nieuw mailboxbericht
vervangt het eerder ontvangen mailboxbericht. Als u hebt ingesteld dat een
mailboxbericht zonder waarschuwingspiepje wordt ontvangen dan worden ze
hetzelfde afgehandeld als normale berichten.

Opmerking
Mailboxberichten worden altijd opgeslagen in de eerste positie van
het berichtgeheugen. Als er geen mailboxbericht is, is deze ruimte
beschikbaar voor andere berichten.

Opmerking
U kunt mailboxberichten alleen doorsturen. Blokkeren of wissen is
onmogelijk.
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10 Stille modus
Als er een gesprek binnenkomt terwijl de stille modus actief is, dan rinkelt of piept de
telefoon niet, maar trilt hij. Een uitzondering geldt voor urgente berichten,
noodoproepen of virtuele berichten. In die gevallen wordt de stille modus genegeerd,
zodat de gebruiker meteen wordt gewaarschuwd. Als de stille modus geactiveerd is,
verschijnt de bijbehorende melding op het stand-by display.

U kunt de stille modus als volgt in- of uitschakelen:

Druk op om het menu op te roepen en ga met behulp van de toets of naar
stille modus.

Druk op om de functies van deze modus op te roepen en ga met de toets of
naar de optie aan of uit. De momenteel geselecteerde instelling wordt in

hoofdletters getoond.

Druk op om de modus in of uit te schakelen. Dan volgt de melding
stille modus aan of stille modus uit en daarna het standby-display.

Opmerking
De stille modus ontbreekt op Ex-modellen van de
DECT6000-telefoons.

Opmerking
Het is ook mogelijk om over te schakelen naar de “stil” modus door
de - en de -toets snel achter elkaar in te drukken.
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11 Instellingen
Het Instellingen-menu bevat een aantal opties die de gebruiker zelf kan aanpassen. Bij
aflevering zijn voor deze opties de standaardinstellingen gekozen. De volgende tabel
geeft een overzicht van de opties en hun standaardinstelling.

Optie Instellingen Standaardinstelling

Beltype

Volume

Toetsklik

Buiten bereik

Verlichting

Trilfunctie

B-antwoord

1-9

1-5

Aan/uit

Aan/uit

Aan/uit

Aan/uit

Aan/uit

1

3

Aan

Aan

Uit

Aan

Uit

U kunt een instelling als volgt wijzigen:

Druk op om het menu op te roepen en ga met behulp van de toets of
naar instellingen.

Druk op om de opties op te roepen en ga met de toets of naar de
gewenste optie, bijvoorbeeld beltype.

Druk op om het insteldisplay te activeren, bijvoorbeeld voor het beltype.
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11.1 Beltype

Het beltype bepaalt hoe de telefoon u waarschuwt bij een binnenkomende oproep.
DECT6000-telefoons bieden u de keuze uit 9 verschillende belpatronen.

U stelt het beltype als volgt in:

Roep het Instellingen-display op en ga met behulp van de toets of naar
beltype.

Druk op om de opties voor het beltype op te roepen.

Gebruik de toetsen en om een ander beltype te selecteren. Zodra u een van
deze toetsen indrukt, hoort u het geselecteerde beltype.
Een voorbeeld: als nu beltype 1 actief is en u op drukt, dan hoort u het geluid
van beltype 2.

Druk op als u het geselecteerde beltype wilt activeren. Daarna gaat u terug naar
het Instellingen-display.

11.2 Volume

Het volume van bel- en piepgeluiden is in 5 stappen instelbaar.

U stelt het luidsprekervolume als volgt in:

Roep het Instellingen-display op en ga met behulp van de toets of naar
volume.

Druk op om de opties voor het volume op te roepen.

Gebruik de toetsen en om het volume te verlagen of te verhogen. Dan hoort
u het volume dat bij de aangepaste instelling hoort.

Druk op om het ingestelde volume te activeren. Daarna gaat u terug naar het
Instellingen-display.

Opmerking
Het volume van het belsignaal kan worden uitgezet door dit volume op minimaal
in te stellen. Dan verschijnt de melding RINGER VOL. OFF op het display.
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11.3 Toetsklik

De instelling van de toetsklik bepaalt of de DECT6000-telefoon bij het indrukken van
toetsen een geluidssignaaltje geeft. U kunt de toetsklik in- of uitschakelen.

U zet de toetsklik als volgt aan of uit:

Roep het Instellingen-display op en ga met behulp van de toets of naar
toetsklik.

Druk op , zodat de opties verschijnen en gebruik de toetsen en om de
toetsklik aan of uit te zetten. De momenteel geselecteerde instelling wordt in
hoofdletters getoond.

Druk op om uw keuze te bevestigen. Dan volgt de melding toetsklik aan of
toetsklik uit en daarna het Instellingen-display.

11.4 Waarschuwing als buiten bereik

De telefoon kan met een waarschuwingstoon aangeven dat u buiten het bereik van het
systeem bent. U kunt deze functie in- of uitschakelen. Als de functie actief is, dan piept
de telefoon zodra hij geen verbinding met een basisstation meer kan maken. Als dit
tijdens een gesprek dreigt te gebeuren, dan waarschuwt de telefoon u met 3 korte piepjes
voordat het contact wordt verbroken. Hoofdstuk 14 geeft meer informatie.

U schakelt de waarschuwing voor buiten bereik als volgt in of uit:

Roep het Instellingen-display op en ga met behulp van de toets of naar
buiten ber.

Druk op , zodat de opties verschijnen en gebruik de toetsen en om aan of
uit te kiezen. De momenteel geselecteerde instelling wordt in hoofdletters getoond.

Druk op om uw keuze te bevestigen. Dan volgt de melding buiten ber. aan of
buiten ber. uit en daarna het standby-display.
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11.5 Verlichting

De DECT6000-telefoon biedt de mogelijkheid het display te verlichten. U kunt deze
verlichting in- of uitschakelen. De verlichting gaat automatisch aan zodra u een toets
indrukt of als er een bericht binnenkomt of als er gebeld wordt. De verlichting dooft
automatisch.

U kunt de verlichting als volgt in- of uitschakelen:

Roep het Instellingen-display op en ga met behulp van de toets of naar
verlichting.

Druk op , zodat de opties verschijnen en gebruik de toetsen en om aan of
uit te kiezen. De momenteel geselecteerde instelling wordt in hoofdletters getoond.

Druk op om uw keuze te bevestigen. Dan volgt de melding verlichting aan of
verlichting uit en daarna het Instellingen-display.

11.6 Trilfunctie

U kunt de trilfunctie in en uitschakelen. Als er een gesprek binnenkomt en de functie
actief is, dan rinkelt of belt de telefoon niet, maar in plaats daarvan trilt hij volgens het
ingestelde beltype of pieppatroon.

U schakelt de trilfunctie als volgt in of uit:

Roep het Instellingen-display op en ga met behulp van de toets of naar
trilfunctie.

Druk op , zodat de opties verschijnen en gebruik de toetsen en om aan of
uit te kiezen. De momenteel geselecteerde instelling wordt in hoofdletters getoond.

Druk op om uw keuze te bevestigen. Dan volgt de melding trilfunctie aan of
trilfunctie uit en daarna het Instellingen-display.

Opmerking
De trilfunctie ontbreekt op beveiligde Ex-modellen van de DECT6000-telefoons.

Opmerking
In de stille modus is de trilfunctie altijd ingeschakeld, ook als de gebruiker
die heeft uitgezet.
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11.7 Gesprek automatisch beantwoorden

De DECT6000-telefoon biedt de mogelijkheid om bij een binnenkomend gesprek
automatisch op te nemen zonder dat u op de toets hoeft te drukken. De telefoon
gaat ook automatisch op on-hook (“hoorn op de haak”) als het telefoongesprek wordt
beëindigd. Deze automatische functie kunt u in- of uitschakelen met behulp van de
optie B-antwoord in het Instellingen-menu.

U schakelt de functie B-antwoord als volgt in of uit:

Roep het Instellingen-display op en ga met behulp van de toets of naar
B-antwoord.

Druk op , zodat de opties verschijnen en gebruik de toetsen en om aan of
uit te kiezen. De momenteel geselecteerde instelling wordt in hoofdletters getoond.

Druk op om uw keuze te bevestigen. Dan volgt de melding B-antwoord aan of
B-antwoord uit en daarna het Instellingen-display.

Opmerking
Deze functie bewijst zijn nut met name bij het gebruik van een
headset.

Opmerking
In sommige gevallen werkt deze functie niet in combinatie met een
bepaalde telefooncentrale.
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12 Berichtinstellingen

12.1 Automatisch scrollen

Deze functie is bedoeld voor binnenkomende berichten. De tekst van het ontvangen
bericht schuift automatisch door het display. Dit stopt na 1 minuut of tot de gebruiker
een toets indrukt. U kunt de functie voor automatisch scrollen aan- of uitzetten.

U schakelt de functie voor automatisch scrollen als volgt in of uit:

Druk op om het menu op te roepen en ga met de toets of naar berichten.

Druk op om het berichtendisplay op te roepen en ga met de toets of naar
instelling.

Druk op , zodat het Instellingen-display verschijnt en ga met de toets of
naar auto scroll.

Druk op , zodat de opties verschijnen en selecteer met de toets of de
instelling aan of uit. De momenteel geselecteerde instelling wordt in hoofdletters
getoond.

Druk op om uw keuze te bevestigen. Dan volgt de melding auto scroll aan of
auto scroll uit en daarna het instellingendisplay.
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12.2 Bericht in standby-display

Normaal gesproken toont het display van een DECT6000-telefoon tijdens standby het
nummer en de naam van de gebruiker. U hebt echter de mogelijkheid dit te vervangen
door het als laatste ontvangen bericht. U kunt deze functie aan- of uitzetten. Als de
functie actief is, dan verschijnt tijdens standby het bericht dat als laatste is
binnengekomen.

U schakelt de standby-functie als volgt in of uit:

Druk op om het menu op te roepen en ga met de toets of naar berichten.

Druk op om het berichtendisplay op te roepen en ga met de toets of naar
instelling.

Druk op om de instellingen op te roepen en ga met de toets of naar
standby.

Druk op , zodat de opties verschijnen en selecteer met de toets of de
instelling aan of uit. De momenteel geselecteerde instelling wordt in hoofdletters
getoond.

Druk op om uw keuze te bevestigen. Dan volgt de melding standby aan of
standby uit en daarna het instellingendisplay.
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13 Gesprek doorsturen / Follow-me
DECT6000-telefoons hebben de functie Follow-me. Deze functie wordt automatisch
geactiveerd als de telefoon in een laadrek wordt geplaatst en een interne schakelaar in de
correcte positie staat. Dan worden alle oproepen naar die telefoon automatisch
doorgestuurd naar een ander telefoonnummer, dat vooraf moet zijn geprogrammeerd.

Opmerking
Deze functie is niet ingeschakeld als u geen nummer voor de
follow-me heeft geprogrammeerd.

Opmerking
De automatische inschakeling van Follow-me is afhankelijk van de
instelling van de interne schakelaar van het laadrek.

U schakelt Follow-me als volgt in of uit:

Druk op om het menu op te roepen en ga met behulp van de toets of naar
follow me.

Druk op om het display voor Follow-me op te roepen. Om Follow-me te
activeren dient u de cijfer-toetsen te gebruiken om het telefoonnummer in te voeren.
Om Follow-me uit te schakelen dient u de -toets te gebruiken om het
telefoonnummer te verwijderen

Druk op om uw keuze te bevestigen. Daarna verschijnt het menudisplay.
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14 Buiten bereik
Elke telefoon is voorzien van de Buiten bereik optie. Deze functie waarschuwt de
gebruiker als hij met zijn telefoon buiten het bereik van het DECT6000-systeem is, zodat
geen verbindingen meer mogelijk zijn.

Zodra de telefoon buiten het dekkingsgebied van het DECT6000-systeem dreigt te
komen, waarschuwt de telefoon op 3 manieren:

Het display toont de melding BUITEN BER. en het symbool
verdwijnt van het display tot de telefoon weer binnen het
dekkingsgebied is.

Een DECT6000-telefoon geeft 3 korte piepjes als hij buiten het bereik
van het systeem gaat.

De LED boven in de telefoon knippert 4 seconden als de telefoon
buiten bereik is.

Als de gebruiker weer binnen het bereik van het systeem komt, dan geeft de telefoon n
korte pieptoon en verdwijnen alle indicaties voor buiten bereik. Als een telefoon langer
dan 1 uur buiten het bereik van het systeem blijft, dan schakelt hij zich automatisch uit.
Druk minimaal 1 seconde op om de telefoon weer in te schakelen.

Opmerking
De DECT6000 PS-telefoon herhaalt de waarschuwingen 2 en 3 om de
5 minuten zolang de telefoon buiten bereik is.
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15 Snelkiezen voor assistentie
DECT6000-telefoons LBB 6700 hebben een SOS-functie. Deze functie wordt geactiveerd
met de blauwe snelkies/assistentie-toets op de bovenkant. Bij het indrukken van deze
toets belt de telefoon automatisch een voorgeprogrammeerd nummer, dat vooraf in de
telefoon moet worden opgeslagen.

U kunt het snelkiesnummer als volgt programmeren of aanpassen:

Druk op om het menu op te roepen en ga met behulp van de toets of naar
snelkiezen.

Druk op , zodat snelkiezen op het display verschijnt. Als er al een
snelkiesnummer in de telefoon is geprogrammeerd, dan verschijnt dit op het display.

Geef met behulp van de cijfertoetsen een lokaal of extern telefoonnummer op.
Als er al een snelkiesnummer is opgeslagen of als u een toetsfout maakt,
gebruik dan de toets om het nummer te wissen of de fout te herstellen.

Druk op om het nieuwe nummer op te slaan of druk op om de functie
te annuleren.

Opmerking
De gebruiker van een DECT6000 PS-telefoon kan door het indrukken
van de toets boven op de telefoon handmatig alarm slaan. Voor deze
procedure wordt verwezen naar hoofdstuk 16.

Gebruikershandleiding

40 DECT6000

nl
HOOFDSTUK 15

99
22
14
1
81
55
1

03
-2
2

1

SNELKIEZEN
follow me

>

MENU

quick dial

2

SNELKIEZEN
524

3 4

Stil modus>
MENU

Bericht

1 ~ #OK OK

OK

OK

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444  |  @ sales@TelecomHunter.nl  |  www.TelecomHunter.nl 



16 Persoonlijke beveiliging
Als aanvulling op de DECT6000-telefoon worden de DECT6000 PS-telefoons met 3
functies voor persoonlijke veiligheid. De DECT6000 PS-telefoon LBB 6702 beschikt ook
over locatiedetectie.

DECT6000
PS telefoon

Handmatig
alarm

Actieve
beveiliging

Controle-
groep

Locatie-
indicatie

Locatie-
detectie

LBB 6701 V V V V

LBB 6702 V V V V V

16.1 Handmatig alarm

U kunt het handmatig alarm, boven op de telefoon, gebruiken wanneer u zich in een
gevaarlijke situatie bevindt of wanneer een gevaarlijke situatie observeert. Als alle
kanalen van de basispost bezet zijn, wordt een van de kanalen onmiddellijk vrijgemaakt
voor het alarmgesprek. De telefoon waarbij het gesprek wordt beëindigd, geeft dit met
een pieptoon aan.

De alarmprocedure:

Inhoud van display Pieptoon Waarschuwings-
LED (rood)

1. Druk de alarmtoets
minstens 1 minuut
in. De alarmoproep
wordt naar
Alphadesk- PC
gestuurd.

HANDMATIG
ALARM

Urgent (geen
pieptoon in stille
modus)

Knippert in
pieppatroon

2. Alphadesk stuurt
technische
bevestiging

ALARM ONTV. AUB
WACHTEN

Normaal (geen
pieptoon in stille
modus)

Knippert in
pieppatroon

3. Druk op
de toets.

Stand-by display Pieptoon stopt Knippert in normaal
pieppatroon

4. De Alphadesk-
operator belt uw
PS-telefoon.

Telefoonnummer en
de tekst van de
operator mobile.

Beltoon als bij
normaal
telefoongesprek

Knippert in normaal
pieppatroon

5. Druk op
de toets.

Stand-by display Geen pieptoon Knippert in normaal
pieppatroon

6. De Alphadesk-
operator stuurt een
reset-bericht.

Reset alarm AUB Urgent
(hoger volume)

Knippert in
pieppatroon

7. Druk op de toets.
De alarmprocedure
wordt afgesloten.

Bericht bevestigd Pieptoon stopt Waarschuwings-LED is
uit.
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Opmerking
Bij een alarmsituatie kan de Alphadesk-operator voor de desbetreffende
telefoon de functie ‘meeluisteren’ instellen. Daarna zal die mobiele
telefoon automatisch gedurende 10 seconden bezet blijven, zodat de
operator kan meeluisteren..

Opmerking
De Alphadesk-operator heeft de mogelijkheid om gesprekken vanaf een
telefoon in een alarmsituatie te blokkeren. In dit geval kan de gebruiker
van die telefoon er niet meer mee bellen.

16.2 Actieve beveiliging

U kunt de actieve beveiliging gebruiken om het functioneren van Alphadesk en
DECT6000 PS-telefoons binnen het systeem te testen. Alphadesk controleert de telefoons
met een voorgeprogrammeerd interval, b.v. elke 50 minuten. Als een telefoon de oproep
niet automatisch bevestigt, dan zal Alphadesk alarm slaan.

Als Alphadesk een DECT6000 PS-telefoon niet meer kan detecteren, dan verschijnt de
melding TECH. ALARM CONTACTEER CENTRALE, om de vijf minuten gevolgd
door een aantal pieptonen. Deze situatie wordt pas opgeheven zodra de telefoon weer
wordt gedetecteerd. De waarschuwing verschijnt een periode van na twee keer de scantijd
plus 1 minuut, in dit voorbeeld 2x50+1 = 101 minuten.

16.3 Controleoproep

Met de functie controleoproep kan worden gecontroleerd of de gebruiker van een
PS-telefoon in orde is. Deze controles worden uitgevoerd door de centrale besturings-PC
met Alphadesk. Deze PC stuurt op voorgeprogrammeerde vaste tijden een oproep naar
de telefoon. De gebruiker moet deze oproep binnen een afgesproken tijd bevestigen.

Als het bericht niet wordt bevestigd, dan slaat Alphadesk alarm en kan de operator de
volgende acties ondernemen.

• De Alphadesk-operator belt uw telefoon.
U kunt dit gesprek beantwoorden met de toets .

• Als de operator contact heeft gehad met de gebruiker van de telefoon, zet de operator
het alarm uit.
Als de gebruiker het bericht “Reset alarm AUB” beantwoordt door de toets in te
drukken, wordt de alarmprocedure beëindigd.
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16.4 Onbemand gebruik van Alphadesk-PC

Bij onbemand gebruik van de Alphadesk-PC kan een alarmoproep automatisch naar
andere DECT6000-telefoons of naar DP 6000 pagers worden doorgestuurd. Deze
alarmoproep kan een nummer van de telefoon in nood bevatten, dat kan worden
teruggebeld. De DECT6000-telefoons die dit bericht ontvangen kunnen de PS-telefoon
in nood onmiddellijk bellen.

16.5 Locatie-indicatie en locatiedetectie

Locatie-indicatie
Met de locatie-indicatie kan de positie van een PS-telefoon worden bepaald, gebaseerd op
de laatste twee basisposten die door de gebruiker van die telefoon werden gepasseerd.
Zowel de LBB 6701 als de LBB 6702 beschikken over deze functie. In de volgende
gevallen stuurt de PS-telefoon de nummers van de laatste twee basisposten naar de
Alphadesk-PC:

• Tijdens het bevestigen van een actieve beveiligingsscan van de Alphadesk-PC.

• Bij een handmatig alarm.

Opmerking
Bij de locatiedetectie worden de locaties in hexadecimaal formaat
weergegeven.

Locatiedetectie
Met de locatiedetectie kan de positie van een PS-telefoon worden bepaald, gebaseerd op
de laatste twee gepasseerde locatiebakens (LBB 6070). Alleen de PS-telefoon LBB 6702
beschikt over deze functie. In de volgende gevallen verstuurt de LBB 6702 de nummers
van de laatste twee locatiebakens naar de Alphadesk-PC:

• Als de gebruiker een controleoproep van de Alphadesk-PC bevestigt.

• Bij een handmatig alarm.

• Als bij het passeren van een nieuw locatiebaken de optie ‘locatie altijd doorgeven’
geactiveerd is.

• Bij het passeren van een speciaal locatiebaken. Afhankelijk van het signaal van dit baken
kan de telefoon een pieptoon en een bericht geven, b.v. ‘Speciale loc druk OK’ of
‘Speciale loc mob. in rek’.

Opmerking
Als bij een DECT6000 PS-telefoon LBB 6702 de locatiebakens worden
gebruikt, dan werkt de functie locatie-indicatie niet. Deze telefoon
verwerkt dan alleen de informatie van de locatiebakens.

16.6 Test van handmatig alarm (Geprüfte Sicherheit)

Deze test is alleen bedoeld voor toepassing in Duitsland. Het handmatig alarm moet
worden getest wanneer de telefoon uit het laadrek wordt gehaald of wanneer de telefoon
meer dan 23 uur is gebruikt.
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17 Accessoires
Voor de telefoon zijn de volgende accessoires leverbaar:

• Veiligheidsclip LBB 6713/00

• Riemclip LBB 6714/00

• Headset LBB 6712/00

• Beschermingshoesje LBB 6711/00
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EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer Bosch Security Systems B.V.
BU Communication Systems
P.O. Box 90106
4800 RA  Breda
The Netherlands

Product(s) Type nr(s)
DECT6000 ATEX Handset LBB 6700/50
DECT6000 ATEX Handset PS LBB 6701/50
DECT6000 ATEX Handset PS with location detection LBB 6702/50
DECT6000 ATEX Standard Handset LBB 6709/50

Telecom requirements
The transceivers described above comply with the essential requirements of the R&TTE directive 1999/5/EC 
if used for the intended purpose.

Applied standards

Standard Date

Application, Intended purpose

This kind of radio equipment is a class 1 apparatus and uses the DECT system. It is designed for the use in 
connection with the DECT6000 on-site paging system. The used DECT transmitter frequencies of the 
apparatus are harmonised for these services in the European Community.

EN 60950 +A1+A2+A3+A4+A11 Safety for ITE
EN 41003 Safety for telecom networks

1997
1998

ETS EN 301 489-1  EMC common document
ETS EN 301 489-6  DECT specific

2002
2002

ETS EN 301 406     DECT essential requirements 2001
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ATEX Requirements
These products described on previous page are in conformance with the requirements of the ATEX directive 
94/9/EC.

Meaning of the Conformity
For the application of the equipment in areas which have a potential explosive atmosphere, the manufacturer 
declares on his own responsibility that under the claimed type of protection the equipment is in conformance 
with the relevant European harmonised standards. The equipment may only be used under conditions that are 
mentioned in the ATEX Type Examination Certificate.

Notified Body
Identification number: 0344
KEMA Quality B.V.
Utrechtseweg 310
PO Box 9035
NL - 6800 ET Arnhem
The Netherlands

Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres
Standard EN 50014 1997 (+ amendments) General requirements
Standard EN 50020 2002 Intrinsic Safety “ i “.
Standard EN 50281-1 1998 For use in the presence of combustible dust.
Standard EN 60529 2000 (+ amendments) Ingress Protection Degree, IP-code.

EC Type Examination Certificate
KEMA 02ATEX 1303 X

Validity
This declaration is only valid if accompanied with an EC Type Examination Certificate obtained from a 
Notified Body or from a competent authority in an EU member state.

Quality Assurance
The product is designed and produced by a manufacturing organisation, which is certified on ISO 9001: 
2000 and ISO 14001: 1996 standards. These products are in conformance with the full quality assurance 
procedures as mentioned in and annex III, IV and VII of the ATEX directive 94/9/EC and annex V of the 
R&TTE directive 99/5/EC and bears the marking  0344. The number 0344 is the identification number of 
the KEMA.

Compliance with the requirements of ISO 9001: 2000, ATEX directive and R&TTE directive are assessed 
and certified by the Notified Body KEMA Quality B.V., Arnhem, The Netherlands.

BU Manager : R. Mulatz Quality Manager : C. van der Velden

Signed : Signed :

Date : 8 - 05 - 2003 Date : 8 - 05 - 2003
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