Handleiding Alto spraaktelefoon

Deze handleiding is ook te downloaden in Word formaat op onze website: www.optelec.be. Ga naar ‘Support’.
Kies in het keuzemenu bij ‘Demo's, handleidingen, productbladen & updates’ voor de Alto en klik op de knop
Tonen. U kunt kiezen uit een handleiding met afbeeldingen (=deze handleiding) en een met alleen tekst. De
handleiding op Daisy CD kan opgevraagd worden.
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1 Levering
De levering bestaat uit:
- Telefoon (SIM-lock vrij)
- Bureaulader
- Netstroomadapter
- USB kabel (let op hoe deze in de bureaulader moet worden gestoken, zie hoofdstuk 3)
- Oortjes (tevens microfoon)
- Batterij
- Gedrukte handleiding (elektronische handleiding op Optelec website te downloaden).

2 Beschrijving telefoon
De telefoon kan uitgeschoven worden waardoor het toetsenbord beschikbaar wordt.
Bovenaan het scherm zit de luidspreker. Onder het scherm zitten de volgende knoppen:
- links de groene vierkante CALL (bellen) knop
- in het midden de pijltoetsen naar boven en beneden. Tussen de pijltoetsen zit de blauwe OK knop.
- rechts de rode ronde END knop (met een klein uitsteeksel aan de bovenkant).
De functie van de knoppen is afhankelijk van de toepassing, of het menu, waar men in zit.
Aan de linkerzijkant zit de aansluiting voor de oortjes (geen standaard hoofdtelefoon aansluiting) en onder een rubberen kapje de
aansluiting voor de USB laadkabel. Opladen is mogelijk via de bureaulader, maar kan ook direct in de telefoon via de USB laadkabel.
Aan de rechterzijkant, bovenaan, zit de knop om voor te laten lezen (voorleesknop) wat er op het scherm staat. Het is ook mogelijk
om de voorleesfunctie uit te schakelen door drie seconden op de voorleesknop te drukken. Daaronder zitten de twee toetsen (harder
en zachter) voor het volume.
De spraakfunctie heeft een bepaalde reactietijd. Als men snel een aantal toetsen achter elkaar indrukt, dan kan de spraak dit niet
volgen, en er zal soms een incomplete of verkeerde melding/uitspraak klinken. Als men een nummer wilt invoeren en men wil de
invoer horen, wacht dan na ieder ingevoerd cijfer totdat het voorgelezen is, voordat men de volgende invoer doet. Met de voorlees
knop kan altijd de invoer worden voorgelezen/gecontroleerd. Sommige invulvelden kunnen een beperkt aantal karakters bevatten.
Als het invoerveld vol is, dan hoort men een piep. Indien een toets drie maal achter elkaar wordt ingedrukt (bv. bij het maken van een
SMS) dan klinkt er ook een piep. Om de batterij te sparen gaat de telefoon na het scherm, bij geen gebruik, na korte tijd in de
slaapstand. Druk dan eerst op een knop of schuif de telefoon open, om het scherm weer actief te maken.
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Na het openschuiven van het toestel kan u de cijfertoetsen van de telefoon gebruiken. Deze bevinden zich in het onderste deel van
het toestel. Er is een markering aangebracht op de 5-toets (2 punten), het sterretje (links onderaan, 1 punt) en het hekje (rechts
onderaan, 1 punt).
Deze cijfertoetsen kunnen ook gebruikt worden om tekst mee in te geven. Dit kan onder andere voorkomen bij het ingeven van de
naam van een nieuwe contactpersoon of bij het opstellen van een tekstbericht (SMS). De letters zijn op volgende manier over de
toetsen verspreidt:
 Toets 1: Speciale karakters (bv. Leestekens)
 Toets 2: A, B, C
 Toets 3: D, E, F
 Toets 4: G, H, I
 Toets 5: J, K, L
 Toets 6: M, N, O
 Toets 7: P, Q, R, S
 Toets 8: T, U, V
 Toets 9: W, X, Y, Z
 Toets 0: + of blanco spatie
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3 In gebruik nemen
Verwijder het kapje van de achterkant en plaats de SIM kaart achter het schuifje (links bovenaan). Het schuifje kan opzij worden
geschoven en dan naar boven worden geklapt. Het afgeronde deel moet rechts boven worden geplaatst, met het chipje naar
beneden. Na het plaatsen moet het schuifje weer dichtgeklapt en teruggeschoven worden. Plaats de batterij en schuif het kapje er
weer op. Sluit de USB kabel aan op de bureaulader (Let op, de connector is klein waardoor het aansluiten lastig kan zijn. DE
KANT VAN DE CONNECTOR MET DE PIJL EROP MOET AAN DE ONDERZIJDE ZITTEN BIJ HET PLAATSEN IN DE
BUREAULADER) en stop de stekker in het stopcontact. Laad de Alto tenminste één uur op voor het eerste gebruik. Als de Alto niet
meer reageert, dan kan altijd de batterij worden verwijderd en zal de Alto daarna weer normaal starten. Bij het plaatsen/uithalen van
de Alto klinkt een melding ‘Lader aangesloten/Lader niet aangesloten’ als de netspanning aangesloten is.
Voor een optimale accuduur is het volgende van belang. Als de accu in het begin een paar maal wordt opgeladen en geheel ontladen
(door de telefoon te gebruiken tot deze meldt dat de accu leeg is), behaalt deze zijn maximale capaciteit en zal de accau langer
meegaan dan als u dit niet doet. U kunt dit na een bepaalde periode herhalen als u merkt dat de accuduur afneemt. De capaciteit van
een accu neemt altijd af in de loop van de tijd. Op een gegeven moment behaalt deze de maximale capaciteit niet meer. Indien
gewenst kunt u een nieuwe accu bestellen bij Optelec.

5

4 Aanzetten en spraakondersteuning
Zet de Alto aan met de ronde END knop (drie seconden ingedrukt houden). Er klinkt een geluid ter indicatie dat de telefoon aan gaat.
Het opstarten duurt even. Eerst moet de pincode worden ingevoerd. Een invoer verwijderen kan met de END knop; bij verwijderen
wordt niets gemeld door de stem. Men hoort bij een juiste invoer dat de pincode geaccepteerd is. Kies nu een taal. Bevestig de
keuze met OK. Vervolgens moeten datum en tijd worden ingevoerd*. De OK knop heeft de functie Volgende, de END knop de functie
Terug. Invoer gaat met het toetsenbord. Als het jaartal is ingevoerd, heeft de OK knop de functie Opslaan, druk hierop als het jaar al
goed staat of voer een jaartal in. Bij de tijd moet het tijdformaat (AM/PM/24h) worden gekozen met de pijltoetsen. Na het kiezen van
het tijdformaat heeft de OK knop de functie Opslaan. *In paragraaf 10.1 staat de invoer van datum en tijd uitgebreid beschreven.
De Alto start nu op en gaat vervolgens een eerste instructie voorlezen. Stop het voorlezen tijdelijk door de knop aan de rechterzijkant
(voorleesknop) kort in te drukken. Drukt men op de voorleesknop in het startscherm, dan hoort men wie de mobiele operator is, de
signaalsterkte en het batterij niveau. Om de batterij te sparen gaat de Alto na korte tijd in de slaapstand. Is de telefoon uitgeschoven
dan kunt u op een willekeurige toets drukken om de Alto weer te activeren. Dat betekent dat de knop die ingedrukt wordt de telefoon
weer actief maakt, maar nog geen spraakfunctie beschikbaar is. Bij de volgende toetsaanslag krijgt men weer de spraakfunctie.
Wordt de telefoon ingeschoven, dan wordt de telefoon vergrendeld. Schuif de telefoon open om de Alto direct te kunnen gebruiken.
In gesloten toestand kan de Alto ook gebruikt worden. Dan moet de vergrendeling eraf worden gehaald door eerst een toets in te
drukken om de telefoon te activeren en vervolgens eerst de vierkante CALL knop en dan de ronde END knop (de ontgrendel functie
heeft geen spraakondersteuning. Door de voorleesknop drie seconden ingedrukt te houden wordt de voorlees functie uitgeschakeld.
Midden bovenin het scherm verschijnt een speaker icoon met een kruis ernaast. In de menu’s klinkt nu een piepje als je naar een
ander item gaat. Na het wederom drie seconden indrukken van de voorleesknop, gaat de stem weer aan (‘de TSS is geactiveerd’).

5 Menu
Druk op de OK knop (tussen de pijltoetsen) om in het menu te komen. Men hoort nu het menu item ‘Oproepen lijst’. Herhaal wat er
gesproken wordt met de voorleesknop. Met de pijltoetsen kan door de lijst van de volgende menu onderdelen worden gebladerd:
Oproepen lijst, Contacten, Berichten, Instellingen, Alarmen, Help. Druk op OK om een item te kiezen. De ronde END knop heeft de
functie Terug in het menu.
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6 Meldingen
Er zijn een aantal speciale meldingen die worden weergegeven. Dit zijn: batterijniveau laag, SOS, ingestelde herinnering, gemiste
oproep, nieuwe berichten. Deze meldingen zijn te herhalen met de voorleesknop en weg te halen met de ronde END knop.

7 Contacten
7.1 Contact toevoegen
Ga naar het menu met OK en met de pijl toets omlaag naar Contacten. Druk op OK. Ga met de pijltoets naar boven naar het item Contact
toevoegen. Druk op OK. Voer de naam in met de SMS invoermethode. Deze staat beschreven in paragraaf 9.1. Als men snel op een toets drukt
om naar de volgende letter te gaan, dan kan de spraak niet volgen. Drukt men langzamer, dan hoort men de gekozen letter. Met de END knop
wist men een karakter. Met de voorleesknop kan de invoer voorgelezen worden. Met de * knop (links onderaan) kunnen speciale karakters en
tekens worden gekozen door met de pijltoetsen naar boven en beneden en met de * en # toets naar links en rechts door de lijst te lopen. Maak
een keuze met OK of ga terug met END. Met 0 (nul) midden onderaan kan een spatie worden ingevoerd.
Als men in de invoer van de naam zit dan kan men met de # -toets schakelen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers. Men hoort ‘Nederlands
kleine letters’, ‘Nederlands hoofdletters’ of ‘1,2,3’. Dit werkt op alle plaatsen waar tekst ingevoerd kan worden. Als er in een ander menu de
invoermethode cijfers is gekozen, dan is die ook actief op andere plaatsen waar tekst ingevoerd kan worden. Schakel met # naar de gewenste
invoermethode.
Is de invoer van de naam klaar, druk dan op OK om naar de invoer van het nummer te gaan. De OK knop heeft de functie Volgende en de END
knop Wis. Men hoort niet of er iets is gewist. Door voor te laten lezen kan men horen wat er nog in het beeld staat. Kiest men volgende, dan
hoort men de ingevoerde naam en nummer en de vraag om deze op te slaan. Doe dit met de OK knop. Dit wordt bevestigd met de melding ‘de
invoer is opgeslagen’. Men zit nu in de lijst met contacten. Met de OK knop kan er een contact worden gekozen (functie wordt hierna besproken)
en met de END knop gaat u terug naar het menu. Er kunnen 100 contacten worden ingevoerd.

7.2 Contact wijzigen of verwijderen
Ga naar het menu met OK en met de pijltoets omlaag naar Contacten. Druk op OK. Ga naar de contactpersoon die verwijderd moet
worden. Druk op OK. Kies wijzigen of verwijderen met de pijltoets. Druk op OK om de keuze te bevestigen. Bij Wijzigen gaat men
door dezelfde stappen als beschreven bij Contact toevoegen. Als men kiest voor Verwijderen, dan krijgt men de vraag of men dit
zeker weet. Bevestig met OK of annuleer met END. Bij annuleren komt men weer in het menu Verwijder/Wijzigen en kan met END
terug worden gegaan naar de lijst met contactpersonen.
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8 Bellen
8.1 Kies een contactpersoon
Er zijn twee manieren om een contactpersoon te kiezen.
1. Vanaf het startscherm met de pijltoetsen. Druk op de vierkante CALL knop of OK knop.
2. Via het menu. Ga naar het menu met OK en met de pijltoets omlaag naar Contacten. Druk op OK. Kies met de pijltoetsen een
contactpersoon. Druk op de vierkante CALL knop. Als men op OK zou drukken, dan komt in het menu om te
wijzigen/verwijderen.
Men hoort een gesproken melding dat er wordt gebeld naar betreffende contactpersoon.
Tijdens het gesprek kan met de knoppen aan de rechter zijkant het volume aangepast worden. Als er een keuze moet worden
gemaakt in een menu tijdens het gesprek, dan kan met het toetsenbord gekozen worden, bijvoorbeeld druk op 1 voor de receptie,
druk op 2 voor de verkoop afdeling etc. Met de ronde END knop kan het bellen worden gestopt.

De handsfree/luidspreker modus wordt ingeschakeld door, nadat de oproep is gestart of het gesprek is aangenomen, op de vierkante
CALL knop te drukken.

8.2 Voer een nummer in
Voer met het toetsenbord een nummer in en druk op de vierkante CALL knop om verbinding te maken. Met de ronde END knop kan
het bellen worden gestopt.

8.3 Mogelijkheden tijdens het gesprek
Tijdens het gesprek kan op een toets worden gedrukt om een keuze te maken in een menu, bijvoorbeeld druk op 1 voor de receptie,
druk op 2 voor de verkoop afdeling etc.
Ook kan het gespreksvolume tijdens het gesprek worden gewijzigd.
Indien men tijdens het gesprek op de groene knop drukt, dan wordt de luidspreker geactiveerd. Druk nogmaals op de groene knop
om de luidspreker uit te schakelen.
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8.4 Maak een noodoproep
De telefoon moet ontgrendeld zijn en niet in de slaapstand staan. Ontgrendel de telefoon door deze open te schuiven. Haal de
telefoon uit de slaapstand door op een willekeurige toets te drukken.
Druk langer dan 6 seconden op een willekeurige knop (behalve de ronde END knop) om een noodoproep (SOS) te maken. Men
hoort ‘Noodoproep wordt gedaan’. De toets die ingedrukt was, kan losgelaten worden. Met de ronde END knop kan het bellen
worden gestopt. De nummers die aangewezen zijn voor de SOS oproep worden na elkaar gebeld, tot er opgenomen wordt. Als er
gebeld wordt en men komt in een voicemail, dan is de oproep aangenomen en wordt er niet meer naar een volgende contactpersoon
gebeld. Contacten die als SOS nummer zijn gekoppeld, dienen daarom hun voicemail (op de vaste telefoon of mobiele telefoon) uit
te schakelen om te voorkomen dat de Alto stopt met bellen bij contact met de voicemail.

8.5 Bekijk ontvangen en gemaakte oproepen
Ga naar het menu met OK. Men komt dan meteen in de Oproepenlijst. Druk op OK om dit item te kiezen. Er kan worden gekozen uit:
gemiste oproepen, gekozen nummers en ontvangen oproepen. Druk op OK om een item te kiezen. Als men in een van deze items
zit, dan hoort men namen (als iemand in de lijst van contactpersonen staat) of nummers. Met de CALL knop kan direct worden
gebeld. Met OK kan naar de details worden gegaan, per contactpersoon of nummer. Vervolgens kan er met de OK knop of vierkante
CALL knop worden gebeld. Ga terug met de END knop. Een binnengekomen gesprek/nummer dat nog niet in de contacten staat kan
door erop te staan en op ‘0’ (nul) te drukken voorzien worden van een naam en worden opgeslagen in de contacten.

8.6 Verwijderen Oproep gegevens
Het is mogelijk om individuele gesprekken in de Oproepen lijst. Kies in de lijst van Gemiste oproepen, Gekozen nummers of
Ontvangen oproepen een item dat moet worden verwijderd en druk op #. Bevestig vervolgens de vraag ‘Wilt u dit bericht wissen’ met
de OK (JA) knop of END (NEE) knop.
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9 Berichten (SMS)
9.1 Maak en verstuur een SMS bericht
Ga naar het menu met OK en met de pijltoets omlaag naar Berichten. Druk op OK. Men hoort ‘Berichten in’. Ga met de pijltoets naar
‘Maak bericht’. Kies nu een contactpersoon of voer een telefoonnummer in. Men hoort ‘Maak bericht’. Nu kan er tekst worden
ingevoerd. De SMS invoer is letter voor letter. Onder de toets 2 staan de letters A, B en C. Druk éénmaal voor A, twee maal voor B
en driemaal voor C. Als men langzaam drukt dan hoort men de letters, drukt men snel achter elkaar driemaal, dan hoort men A en
daarna C. Spatie invoeren door éénmaal op de 0 te drukken. Als men een aantal karakters, die op dezelfde knop staan, achter elkaar
wilt invoeren dan gaat dat als volgt. Wacht na het horen van de juiste letter twee seconden, dan kan de volgende letter van dezelfde
knop worden ingevoerd. Invoeren van een letter die op een andere knop staat, kan wel direct na de invoer en het horen van het
vorige karakter.
De ronde END knop heeft tijdens het maken van een bericht de functie Wis. Men hoort niet als er een karakter is gewist. Met de
voorleesknop kan worden beluisterd wat er na het wissen nog op het scherm staat om te controleren of het goed gegaan is.
Standaard staat de invoer op kleine letters. Met de # toets kan worden geschakeld naar hoofdletters. Men hoort dan naar welke
invoermethode er wordt geschakeld.
Met de voorleesknop kan men het bericht beluisteren.
Cijfers invoeren. Na de letters komt het cijfer. Dus na viermaal op toets 2 te drukken komt het cijfer 2. Uitzondering hierop is de 1,
waarbij eerst acht andere karakters komen, en de 0, die eerst een spatie geeft. Het is makkelijker voor cijfers de cijfer invoermethode
te kiezen, zodat met de toetsen direct het cijfer kan worden ingevoerd. Druk hiervoor op de # knop. Men hoort dan naar welke
invoermethode er wordt geschakeld. Bij de cijfer invoermethode hoort men ‘123’.
Tijdens het maken van een bericht zijn de drie verschillende invoermogelijkheden te kiezen met de # knop:
• Nederlands kleine letters
• Nederlands hoofdletters
• Cijfers invoeren: 123
Bovenstaande lijst loopt rond, na cijfers komt het woordenboek / kleine letters.
Tijdens het maken van een bericht heeft de OK knop de functie Opties. Druk op OK om het bericht te verzenden. Het andere item in
dit scherm is Afbreken. Druk op OK om te verzenden. Ga met de pijltoetsen naar Afbreken om terug te gaan naar het menu ‘Maak
bericht’.
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9.2 Lees binnengekomen bericht
Als een SMS binnenkomt klinkt er een geluid. Ga naar het menu met OK en met de pijltoets omlaag naar Berichten. Druk op OK.
Men hoort ‘Berichten in’. Druk op OK om dit item te kiezen. Het meest recente bericht staat geselecteerd. Met de pijl naar beneden
kan men naar het vorige bericht gaan. Lees een bericht met OK. Eerst wordt de tijd en vervolgens het bericht voorgelezen. Druk op
OK om een antwoord te sturen of END om terug te gaan naar de lijst met berichten. Kiest men Antwoord, dan hoort men ‘Wilt u dit
bericht beantwoorden’. Kies JA met de OK knop of NEE met END. Tijdens het lezen van een SMS kan – in het bericht - met de CALL
knop worden gebeld naar de afzender.
Berichten van uw provider met bijvoorbeeld uw beltegoed zijn geen ‘normale’ SMS berichten en worden niet voorgelezen.
Er worden 100 berichten bewaard. Wanneer er 100 berichten opgeslagen zijn en er komt nog een bericht binnen, dan wordt het
oudste bericht automatisch gewist. Het is mogelijk om individuele SMS berichten (Berichten in) te verwijderen. Ga in de lijst met
berichten op het bericht staan dat verwijderd moet worden en druk op #. Bevestig vervolgens de vraag ‘Wilt u dit bericht wissen’ met
de OK (JA) knop of END (NEE) knop. U kan ook de hele lijst met binnengekomen berichten (Berichten in) wissen door vanuit het
opstart scherm van de Alto, de volgende code in te voeren: *#10#. De berichten worden dan allemaal gewist.

9.3 Lees verstuurde berichten
Ga naar het menu met OK en met de pijltoets omlaag naar Berichten. Druk op OK. Ga met de pijltoets naar ‘Berichten uit’. Druk op
OK om dit item te kiezen. Lees een bericht met OK. Het bericht wordt voorgelezen. Druk op OK om een antwoord te sturen of END
om terug te gaan naar de lijst met berichten. Kiest men Antwoord, dan hoort men ‘Wilt u dit bericht beantwoorden’. Kies JA met de
OK knop of NEE met END.
Het is mogelijk om individuele SMS berichten (Berichten uit) te verwijderen. Ga in de lijst met berichten op het bericht staan dat
verwijderd moet worden en druk op #. Bevestig vervolgens de vraag ‘Wilt u dit bericht wissen’ met de OK (JA) knop of END (NEE)
knop. U kan ook de hele lijst met verstuurde berichten (Berichten uit) wissen door vanuit het opstart scherm van de Alto, de volgende
code in te voeren: *#11#. De berichten worden dan allemaal gewist.

9.4 Verwijder een SMS bericht
Het is mogelijk om individuele SMS berichten (Berichten in en Berichten uit) te verwijderen. Ga in de lijst met berichten op het bericht
staan dat verwijderd moet worden en druk op #. Bevestig vervolgens de vraag ‘Wilt u dit bericht wissen’ met de OK (JA) knop of
END (NEE) knop.
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10 Instellingen
Ga naar het menu met OK en met de pijltoets omlaag naar Instellingen. Kies met de pijltoetsen een functie.

10.1 Datum en tijd
De spraakfunctie heeft een bepaalde tijd nodig. Als men snel een aantal toetsen achter elkaar indrukt bij het invoeren, dan kan de spraak dit niet
volgen en zal soms een verkeerde melding of uitspraak klinken. Voer eerst de dag in. Men hoort eerst de waarde die er nu staat. De daginvoer
bestaat altijd uit twee cijfers. Voor alle getallen onder de tien moet er eerst een nul staan. De invoer kan handmatig met het toetsenbord (cijfer
voor cijfer) of met de pijl omhoog en omlaag worden gedaan. De pijltoetsen hebben de voorkeur, omdat de spraak hierbij altijd de correcte
waarde geeft.
Is de dag correct, druk dan op OK om naar de invoer van de maand te gaan. Doe dit op dezelfde wijze als de invoer van de dag. Druk op OK om
naar de invoer van het jaar te gaan. Is het jaartal correct, druk dan op de OK knop. Is een invoer niet goed, dan kan met de pijltoetsen of het
toetsenbord de het juiste jaar ingevoerd worden. Met END kan een stap terug worden gegaan, bijvoorbeeld van jaar naar maand. Als het jaar
met het toetsenbord ingevuld wordt kan met END een cijfer teruggegaan worden. Met de voorleesknop kan op ieder moment de invoer van het
veld waar men in staat worden beluisterd.
De tijd wordt op dezelfde wijze als de datum ingevoerd. Ook hierbij heeft wijzigen via de pijltoetsen de voorkeur. Eerst het uur, dan de minuten en
vervolgens moet het tijdformaat (AM/PM/24h) worden gekozen met de pijltoetsen. Na het kiezen van het tijdformaat heeft de OK knop de functie
Opslaan.

10.2 Stemkeuze en stemsnelheid
De menu instelling Stemkeuze heeft geen functie. Er is alleen een vrouwenstem. Bij de mannenstem hoort men ‘niet ondersteund’.
Kies het item Stemsnelheid. Hiermee kan de stem langzamer of sneller worden gezet, met de pijltoetsen, tussen 85% en 120%.

10.3 Contrast en helderheid
Kies het item Contrast. Kies uit zwarte letter op een witte achtergrond of een witte letter op een zwarte achtergrond. De contraststand
werkt alleen in het menu en men ziet alleen het item dat men heeft geselecteerd in de contraststand. Druk op OK om te kiezen. Kies
het item Helderheid. De instelling van de hoeveelheid licht uit het scherm is tussen 1 (laag) en 5 (hoog).

10.4 Taal
Verander de telefoontaal in dit menu item. De voorleesstem zal ook wijzigen naar de betreffende taal.
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10.5 SOS (Noodoproep)
Kies het item SOS. Hier kunnen de contactpersonen worden gekoppeld aan de noodoproep functie. Er zijn drie SOS posities. Kies
SOS 1 met OK. Men krijgt nu de optie Wijzigen. Druk op OK, vervolgens kan uit de lijst van contactpersonen een keuze worden
gemaakt met OK. Met END gaat men terug. Men ziet nu in plaats van SOS 1 de naam van de contactpersoon.
Als er een contactpersoon is gekoppeld aan een SOS positie, dan ziet men de naam. Druk op OK, vervolgens krijgt men de keuze
(met de pijltoets) Wijzigen en Verwijderen. Het verwijderen moet met OK worden bevestigd. Met END gaat men terug.

10.6 Gesproken tijd
Bij het openen van de telefoon wordt de tijd uitgesproken. Deze functie is Aan (standaard instelling) of Uit te schakelen in het
Instellingen menu Gesproken tijd.

10.7 Beltoon
In het menu item Beltoon kan een van de drie beltonen worden gekozen om deze aan een contactpersoon te koppelen. Kies een
beltoon en druk op OK. Men hoort Toevoegen. Bevestig dit met OK en kies een contactpersoon en druk op OK. Met END gaat men
terug. Het is dus niet mogelijk om een algemene beltoon te kiezen die voor alle inkomende gesprekken geldt.

10.8 Trilfunctie
Kies hier hoe de trilfunctie werkt. De volgende instellingen zijn beschikbaar:
 Altijd = beltoon + trilstand
 Nooit = alleen beltoon
 Stille modus = alleen trilstand zonder beltoon maar wel met spraakondersteuning. Als deze functie aan staat, dan staat er een
icoon bovenaan in het midden van het scherm.

11 Alarmen
Alarmen kunnen worden gebruikt als herinnering voor diverse gebeurtenissen:
• Eenmalig voor bijvoorbeeld als wekfunctie of voor een afspraak bij de dokter.
• Wekelijks voor bijvoorbeeld medicijnen of sporten. Hierbij kunt u 1 of meerdere dagen selecteren. Kies en dag. U hoort de dag en
‘uit’ of ‘aan’. Heeft u de juiste dag of dagen geselecteerd, druk dan op de rode END knop om terug te gaan naar de andere alarm
instellingen. Het is hiermee mogelijk om iedere dag herinnerd te worden aan het innemen van medicijnen op een bepaalde tijd.
Ga naar het menu met OK en met de pijl toets naar Alarmen. Druk op OK. Er zijn 30 alarm posities.
Stap 1 Kies een alarm positie
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Stap 2 Voer een datum in en na het jaar opslaan (OK).
Stap 3 Voer een tijd in
Stap 4 Kies Beltoon om een andere Beltoon te kiezen.
Stap 5 Kies Herhalen om een frequentie te kiezen: Uit, Eenmalig of Wekelijks.
Stap 6 Kies Herinnering om een tekst voor dit alarm in te voeren. Druk op OK om op te slaan.
Als alles naar wens ingesteld is, kan met END terug worden gegaan naar de lijst met Alarm posities en kan nog een alarm worden
ingesteld. Het alarm (beltoon en trilfunctie) klinkt gedurende 30 seconden. Zet u het alarm niet uit, dan wordt na 5 minuten het alarm
herhaald.
Zet een alarm uit
Om een Alarm uit te zetten moet in het menu item Herhalen worden gekozen voor Uit.

12 Sneltoetsen
Verwijderen van individuele SMS berichten (Berichten in en Berichten uit). Ga in de lijst met berichten op het bericht staan dat
verwijderd moet worden en druk op #. Bevestig vervolgens de vraag ‘Wilt u dit bericht wissen’ met de OK (JA) knop of END (NEE)
knop.
Verwijderen van individuele gesprekken in de Oproepen lijst. Kies in de lijst van Gemiste oproepen, Gekozen nummers of Ontvangen
oproepen een item dat moet worden verwijderd en druk op #. Bevestig vervolgens de vraag ‘Wilt u dit bericht wissen’ met de OK (JA)
knop of END (NEE) knop.
Een binnengekomen gesprek/nummer dat nog niet in de contacten staat kan door erop te staan en op ‘0’ (nul) te drukken voorzien
worden van een naam en worden opgeslagen in de contacten.
De voorleesknop kort indrukken: men hoort de provider informatie, signaalsterkte en batterijniveau.
De voorleesknop drie seconden ingedrukt houden schakelt de voorleesstem uit.
In het startscherm kan met de pijl omlaag de lijst met Contacten worden geopend en met pijl omhoog het Berichten menu.
Bij het indrukken van de CALL knop in het startscherm kun je kiezen voor Contacten of de Oproepen lijst.
Er zijn een aantal codes die direct in het startscherm ingevoerd kunnen worden om een aantal zaken uit te laten spreken:
- Alleen het batterijniveau uit laten spreken = *#01#
- Alleen de signaalsterkte uit laten spreken = *#02#
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-

De datum en tijd uit laten spreken = *#03#
De naam van het mobiele netwerk uit laten spreken = *#04#
Het IMEI nummer van de telefoon weergeven (wordt niet voorgelezen) = *#06# Druk op OK om de melding weg te drukken.
De gehele SMS ‘Berichten in’ leegmaken = *#10#
De gehele SMS ‘Berichten uit’ leegmaken = *#11#
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