
Inschakelen van het toestel:

Wanneer het display niet aangaat, dient de batterij opgeladen te worden.

Uitschakelen van uw toestel:

u kunt kiezen uit
4 voorgeprogrammeerde

talen

INSTELLEN VAN UW TOESTEL

Als u zich buiten het zend- en ontvangstbereik bevindt, gaat de
corresponderende icoon knipperen. Raadpleeg de paragraaf
“Registreren van het toestel" als op het display “AUTO-INSTALL,
System 1 - OK ?" weergegeven wordt.

de iconen van de batterij
en de dekkingszone
worden weergegeven

enkele ogenblikken
wachten (circa 3 s)

uw toestel
is

ingeschakeld

het display
gaat aan

breng het deksel
weer aan tot deze
vast klikt

geleid de twee
draden onder de
batterij en schuif
deze in de daartoe
bestemde ruimte

sluit de batterijstekker
aan.
Let op de richting van
de polen: rode draad
naar de binnenzijde
van het toestel

verwijder
het deksel

OM TE BEGINNEN

Aanbrengen van de batterij

Taalkeuze

Overzicht van uw toestel d406

Navigator :
Om de menu's door te lopen en de ingevoerde
gegevens te bevestigen:

Bladeren door de bladzijden van het
display.

Bevestigen van de gegevensinvoer.

Weergave van de volgende keuze
in een lijst.
Doorverbinden (lang indrukken).

Weergave van de vorige keuze.
Wissen van het laatst ingevoerde teken.
Wissen van een geheel veld (lang indrukken).

Tijdens het gesprek: instelling van het
geluidsniveau van de luidspreker.

Aan-Uit
(lang indrukken).

Functie berichtendienst.
Functie volgstand (lang indrukken).

Activeren van de triller plus uitschakeling
van de bel of omgekeerd (lang indrukken).

Instellen van uw toestel (lang indrukken).

R: Uitzenden van een flash
(lang indrukken).

Aanpassen van uw toestel.

Toonkiezen (lang indrukken).

Ophangen.

Opnemen.
Oproep.
Nummer herhalen (lang indrukken).

Opbellen via naamkiezen/Individuele verkortkieslijst

Display en bijbehorende iconen:
Bevat 2 regels van 16 alfanumerieke tekens
en 1 regel met 8 iconen.

Icoon van het zend- en ontvangstbereik (1):

Batterij-icoon (1) :

Optie-iconen (4):

Beltoon uitgeschakeld.

Volgstand.

Bericht.

Toestel op slot / van slot.

Batterij opgeladen (brandend).

Batterij bezig met opladen (knipperend).

Batterij leeg of defect (knipperend).

Goede ontvangst (brandend).

Grens of buiten het zend- en ontvangstbereik
(knipperend).
Zwakke ontvangst (brandend).

Groen signaallampje ter aanduiding van:
Inkomende oproep: knipperend in het ritme van de
beltoon als de bel en de triller uitgeschakeld zijn.
Verlaten van het zend- en ontvangstbereik:
snel knipperend.

Microfoon

Luidspreker Geïntegreerde antenne

Gesprekstoetsen:

Functietoetsen:
De functie wordt aangegeven door lang in-drukken
van de toets (2 attentiesignalen).



U kunt de melodie van uw toestel kiezen (7 mogelijkheden) en het geluidsniveau
ervan regelen (3 niveaus) :

Om de verschillende melodieën te beluisteren:

Om het geluidsniveau te regelen:      Om uw keuze te bevestigen:

Wanneer u het hoogste geluidsniveau bereikt, klinkt er een bieptoon.
De laatst gebruikte  instelling blijft behouden voor het volgende gesprek.

Om te beantwoorden:                                    Om een gesprek te beëindigen:

ophangenopnemen

het toestel uit
de oplader

nemen

rechtstreeks
nummer kiezen

nummer kiezen

u bent in verbindingen

GEBRUIK VAN UW TOESTEL

achtereenvolgens in-drukken (van 1 t/m 3)

tijdens het gesprek

terug naar
de ruststandenachtereenvolgens

indrukken

achtereenvol-gens
indrukken

het nummer van de melodie
en het geluidsniveau
worden weergegeven

Wanneer uw toestel in de ruststand is, kunt u bepaalde geluidsfuncties naar
uw eigen voorkeur aanpassen:

*
kiezen van de optie

Voor elke functie gaat men op de volgende wijze over van de “ingeschakelde"
status naar de “uitgeschakelde" status of omgekeerd:

Voorbeeld:

Na de keuze van de gewenste selectie:
om terug te

keren naar de
ruststand

en nogmaals

Beltoon
uitgeschakeld

Beltoon
ingeschakeld

Selecteer :
1 - Bel uit

Selecteer :
1 - Bel aan

de bij de functies behorende
berichten worden

weergegeven

1 - Bel
2 - Triller
3 - Biep 
4 - Uit-veld 

u kunt kiezen uit 
verschillende opties *

terugkeren naar
de ruststand

bevestigen

Instellen van de audio-functies

Beltoon aanpassenTaalkeuze (vervolg)

Als de naam goed is:

Uw toestel heeft toegang tot een geprogrammeerde algemene verkortkieslijst
van externe nummers:

Het toestel van uw interne gesprekspartner is bezet
op het display wordt de

acceptatie van het
terugbelverzoek getoond

het laatst gekozen nummer
wordt herhaald

verkortkiesnummer

om van de lijst te selecteren

het systeem belt
automatisch het

nummer

gewenste nr. van de lijst (0 t/m 9)

het systeem belt automatisch
het nummer

deze mode verlatenstarten van uw oproep

de eerste letters van de naam van uw gesprekspartner

er wordt een naam
weergegeven

Kiezen van het geluidsniveau van uw toestel

Om op te bellen

Opbellen naar een gesprekspartner 
via naamkiezen (tel.gids)

Opbellen via uw individuele verkortkieslijst

Een nummer opbellen van de algemene verkortkieslijst

Herhalen van het laatst gekozen nummer (NrHerh)

Automatisch teruggebeld worden 



Om terug te keren naar uw eerste gesprekspartner:

U wilt uw gesprek naar een ander toestel doorverbinden:

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in de wachtstand;
om van de ene gesprekspartner naar de andere over te gaan:

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in de wachtstand:

Om gelijktijdig te spreken                            Om het gesprek te beëindigen
met twee gesprekspartners:                                 met alle gesprekspartners:

functiecode 
“Conferentie”

de andere gesprekspartner
wordt in de

wachtstand gezet

als de configuratie
van het systeem

dit toestaat

nr. van het                                    lang 
gewenste indrukken
toestel

uw gesprekspartner
wordt in de

wachtstand gezet

u bent in
gesprek

uw tweede gesprekspartner
in de wachtstand zetten

hetzelfde als in het
voorgaande geval

de eerste gesprekspartner
wordt in de

wachtstand gezet

de identiteit van de oproeper wordt
gedurende 3 seconden weergegeven

u bent in gesprek en u hoort
een attentiesignaal

U kunt een extern gesprek parkeren om het gesprek hierna op een ander toestel te hervatten:

Om het geparkeerde gesprek te hervatten (terugnemen geparkeerd gesprek) : 

Men dient soms tijdens een gesprek tooncodes te sturen (TDK codes), bijvoorbeeld
bij bepaalde diensten in het openbare telefoonnet of om op afstand een
antwoordapparaat te bedienen):

Volg dezelfde procedure op om de functie uit te schakelen.

Om terug te keren naar uw eerste gesprekspartner:

Hang op in geval van een foute handeling. Uw toestel belt en u krijgt uw eerste 
gesprekspartner weer aan de lijn door te drukken op .

uw tweede gesprekspartner in
de wachtstand zetten

uw eerste gesprekspartner terugnemen
uw tweede gesprekspartner wordt automatisch

in de wachtstand gezet

rechtstreeks het nr. Kiezen van
de tweede gesprekspartner

de eerste gesprekspartner
wordt in de wachtstand

gezet
u bent in gesprek

MEERDERE GESPREKKEN TEGELIJKERTIJD VOEREN

functiecode “TDK zenden"

alle gekozen cijfers worden
vervolgens met tooncodes

verzonden

Als het geparkeerde gesprek niet binnen een bepaalde tijd hervat wordt (standaard
ingesteld op 90 seconden), wordt de oproep naar het bedieningstoestel doorverbonden

functiecode “Parkeren/Terugnemen geparkeerd gesprek"

nr. van het toestel van
waarop het gesprek

geparkeerd werd

functiecode “Parkeren/Terugnemen geparkeerd gesprek"

uw gesprekspartner wordt
in de wachtstand gezet en

hoort de wachtmelodie
u bent in gesprek

Om de conferentie op te heffen en terug te keren naar uw eerste gesprekspartner:

De nummers van deze lijst (maximaal 10 nummers) kunnen gekozen worden
met behulp van de cijfertoetsen (0 t/m 9).

* Voorbeeld: Invoeren van een naam: de cijfertoetsen bevatten letters die u kunt 
kiezen door de betreffende toetsen achtereenvolgens in te drukken:

* Gebruik de toetsen om van de ene letter naar de andere over te gaan.

*
één maal indrukken voor “A”, 
twee maal indrukken voor “B”, 
drie maal indrukken voor “C”.

verlatenUw keuze
bevestigen

intoetsen van
het te progra-
mmeren nr.

bevestigeninvoeren van
een nieuwe
naam*

wissen van de
huidige waarde

de huidige waarde wordt weergegeven
(maximaal 6 letters per naam)

nummer kiezen
van 0 t/m 9

AANPASSEN VAN UW TOESTEL

functiecode 
"Conferentie"

de tweede gesprekspartner
wordt opnieuw in de

wachtstand gezet

Beantwoorden van een tweede oproep tijdens een gesprekUw gesprek in wachtstand zetten

TDK zenden Doorverbinden van een oproep

Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (wisselgesprek)

Een ander opbellen tijdens het gesprek

Gelijktijdig spreken met 2 interne en/of externe gesprekspartners

Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers

Gelijktijdig spreken met 2 interne en/of externe
gesprekspartners (verlog)



Volg, om het toetsenbord te ontgrendelen, dezelfde procedure op. 

Het toetsenbord wordt automatisch ontgrendeld als u opgebeld wordt.
Het toetsenbord wordt na het gesprek opnieuw vergrendeld

Het toetsenbord
is vergrendeld

TOEBEHOREN

Elk DECT toestel dient, om correct te kunnen functioneren, geregistreerd te worden op 
minstens één systeem (registratieprocedure).
Voor de eerste inbedrijfstelling van uw d406 toestel, dient uw systeem voorbereid 
te worden voor de registratie (zie installatiehandleiding van uw Vox Novo-serie telefooncentrale).
Wanneer het systeem gereed is:

Vanaf “Auth code?" kunnen er zich twee mogelijkheden voordoen

als het systeem geen code gebruikt:

als het systeem een code gebruikt:

Succesvolle registratie: 

Mislukte registratie:

Dit kan te wijten zijn aan het feit dat het systeem niet voor de registratie voorbereid 
was. Vraag om advies bij uw erkende installateur.

en de procedure
opnieuw 
uitvoeren

Weergave
“Registratie 
afgewezen"

“Registratie 
geaccepteerd" wordt 

niet weergegeven

(max.) 2 minuten

uw toestel is klaar voor gebruik 
in de GAP mode

Weergave 
“Registratie geaccepteerd" 

en indicatie-icoon van de cel

toets de code in

Weergave “Registratie bezig…"

Weergave “Registratie bezig..."

kies het systeem 
(1 t/m 3)

Weergave 
“Auth code?"

Weergave
“Registr-Sys 1"

optie

zet het toestel op “Aan"

Met behulp van uw toestel kunt u
toegang verkrijgen tot functies, die
afhankelijk zijn van de versie of de

configuratie van uw systeem.
Neem hiervoor contact op met uw

systeembeheerder.

Réf. : 3AC 21260 NLAA Ed. 01-273239

KPN Telecom behoudt zich het recht
voor uit het belang van haar klanten de
eigenschappen van producten zonder

voorafgaand bericht te wijzigen.

KPN Telecom
Telecomplein

Den Haag
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Code 2 cijfersCode 3 cijfers

Activeren pager 66 66
Algemeen verkortkiezen 7xxx 7xxx
Automatisch terugbellen activeren 5 of # 5 of #
Beantwoorden pager oproep (prefix) 67 67
Conferentie 4 4
Databescherming 78 78
Follow-me 68 68
Herhaal laatste nummer 77 77
Niet storen 61 61
Onmiddellijke volgstand 62 62
Op slot / van slot 76 76
Opheffen automatisch terugbellen 64 of # 64 of #
Opschakelen 8 8
Parkeren/Terugnemen geparkeerd gesprek 12 12
Pick-up individueel 13 13
Pick-up van de algemene bel 16 16
Pick-up van een groepsoproep 18 18
Selectieve volgstand 14 14
TDK zenden 17 17
Terug in de groep 58 58
Verlaten van de groep 59 59
Volgstand bij bezet 63 63
Volgstand naar pager 15 15
Volgstand voor groepsoproepen 17 17
Volgstanden opheffen 60 60
Wisselgesprek 3 3

Registreren van het toestel

Diensten Uw code

Codetabel van de Vox Novo-serie telefooncentrale

Vergrendelen van het toetsenbord van uw toestel
Snel aan de slag

met de d406

27
 3

2 
39

/0
8-

99

( ( 


