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Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe JACOB JENSEN™ T-3 telefoon.
Deze telefoon is ontworpen in Denemarken door Jacob Jensen.  
De ontwerpen van Jacob Jensen worden internationaal gewaardeerd 
vanwege hun originele, eenvoudige en klassieke vormgeving. Jacob Jensen 
heeft wereldwijd meer dan 100 designprijzen ontvangen en verschillende 
creaties uit de studio's van Jacob Jensen Design zijn opgenomen in de diverse  
collecties van het Museum of Modern Art in New York. 

De JACOB JENSEN™ T-3 telefoon is geschikt om aan te sluiten op het openbare 
telefoonnetwerk en kan worden neergezet of gemonteerd aan de wand. 
De telefoon toont het gekozen nummer op een display en is uitgerust met 
een geheugen voor 14 nummers en een “mute”-functie in de hoorn. Het 
belvolume van deze telefoon kan worden ingesteld. 

Installatie
Tafelstandaard
De telefoon is uitgerust met een standaard die u als volgt bevestigt:
1. Schuif de uitsparingen in de standaard en de corresponderende geleiders 

aan de onderkant van het telefoontoestel in elkaar. De standaard is goed 
bevestigd als u een klik hoort.

�. Schuif het contactpunt van het spiraalvormige snoer in de stekker van de 
telefoon en de hoorn.

3. Verbind de telefoonlijn met het toestel en de wandcontactdoos.

Bevestiging aan de wand
Om de telefoon aan de wand te bevestigen, volgt u onderstaande stappen:
1. Maak het spiraalvormige koord en de telefoonlijn los van het toestel en de 

wandcontactdoos. 
�. Druk met een vinger of een pen op de knop binnenin de vierkante 

opening naast het contactpunt en verwijder tegelijkertijd de standaard van 
het toestel.

3. Plaats de telefoon op de schroeven die al bevestigd zijn in de muur (zie de 
werktekening afgebeeld op pagina X).

4. Verband het spiraalvormig koord en de telefoonlijn opnieuw met het  
toestel en de wandcontactdoos.

Gebruik van de telefoon
Om de hoorn van de telefoon op te nemen, drukt u licht op het bovenste 
gedeelte van de hoorn met uw wijsvinger. De hoorn valt dan vanzelf in uw 
hand.
1. Neem de hoorn van het toestel en wacht tot u de kiestoon hoort.
�. Toets het telefoonnummer in.
3. Plaats de hoorn terug op het toestel na beëindiging van het 

telefoongesprek.

Herhalen van het laatstgekozen nummer
Als de lijn bezet is of u wilt het laatstgekozen nummer nog eens kiezen, druk 
dan op de , het nummer wordt dan automatisch herhaald.  
Het laatstgekozen nummer blijft bewaard in het geheugen van de telefoon 
totdat het toestel opnieuw wordt gebruikt. 

De herkiesfunctie kan ook worden gebruikt in combinatie met een telefoon-
centrale (PABX).
1. Neem de hoorn van het toestel.
�. Wacht op de kiestoon. 
3. Kies het toegangsnummer voor een externe lijn.
4. Druk op de         
5. Het laatstgekozen nummer wordt automatisch gekozen.
Let op: nummers die uit meer dan 3� cijfers bestaan, kunnen niet in het 
geheugen worden opgeslagen.

“Snelkies” nummers
Deze telefoon heeft een geheugen voor drie nummers die met het indrukken 
van één enkele toets kunnen worden gekozen. Verder kunt u tien nummers 
programmeren die met het indrukken van twee toetsen worden gekozen en 
één nummer van maximaal �0 cijfers. Om deze nummers te programmeren in 
het geheugen van de telefoon, volgt u onderstaande stappen:

Nummers die met één enkele toets gekozen kunnen worden (M1, M2, M3):
1. Neem de hoorn van het toestel en wacht op de kiestoon.
�. Druk op de         
3. Voer het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
4. Druk op één van de toetsen M1, M� of M3.
5. Plaats de hoorn terug op het toestel.
Nummers die met twee toetsen gekozen kunnen worden:
1. Neem de hoorn van het toestel en wacht op de kiestoon.
�. Druk op de         
3. Voer het telefoonnummer in dat u wilt opslaan in het geheugen.
4. Druk op de         
5. Druk op één van de cijfertoetsen (van 0-9) om het nummer een 

geheugenplaats te geven.
6. Plaats de hoorn terug op het toestel.

Nummer bewaren
De MEM+ -toets dient om een nummer te bewaren dat vaak gebruikt wordt. 
Nadat u het telefoonnummer heeft ingetoetst, drukt u op de MEM+ en het 
nummer wordt bewaard totdat er een ander nummer wordt opgeslagen. 
Neem de hoorn van het toestel, wacht op de kiestoon, druk op de MEM+ en 
het opgeslagen nummer wordt automatisch gekozen.
Let op: Indien er getelefoneerd wordt via een telefooncentrale, kan het 
nodig zijn om een pauze in te lassen tussen het toegangsnummer en het 
telefoonnummer. Gebruik in dat geval de  om een pauze in te voeren 
(bijvoorbeeld: 0  070��6033).

Automatisch telefoneren 
Eéntoets-nummers: Neem de hoorn van het toestel, wacht op de kiestoon en 
druk op M1, M� of M3.
Tweetoets-nummers: Neem de hoorn van het toestel, wacht op de kiestoon, 
druk op de  en op het nummer van de geheugenplaats (0–9).

Mute-functie
Als u op de “MUTE”-toets drukt en deze ingedrukt houdt, is de microfoon 
van uw telefoon uitgeschakeld. Als u de toets weer loslaat, is de microfoon 
weer in gebruik.

Belvolume
U kunt het belvolume van de telefoon op luid (HI) of zacht (LOW) zetten. 
Schuif de schakelaar aan de achterkant van het toestel in de gewenste  
positie.

Gespreksduur
Als u telefoneert wordt de gespreksduur getoond. De tijdmeting begint 
zodra u de hoorn van het toestel neemt. Na 59 minuten en 59 seconden 
springt de klok op nul en begint opnieuw. De klok stopt automatisch  
wanneer u de hoorn terugplaatst. 

R
De “R”-toets wordt gebruikt voor het doorverbinden van een gesprek bij 
gebruik van een telefooncentrale (PABX) en voor enkele speciale diensten die 
het telefoonbedrijf aanbiedt.

Schoonmaken
Reinig de telefoon met een zachte doek. Gebruik geen agressieve  
chemicaliën, oplosmiddelen of sterke schoonmaakmiddelen.

-  De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaand bericht worden 
gewijzigd.

-  De producent en de leveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade, 
kosten, inkomstenderving of andere schade, die door het gebruik van dit 
product zou kunnen ontstaan. 

Hierbij verklaart Bell Xpress A/S dat het toestel (telefoon, type TP-006�) 
in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante 
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
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Beschrijving

1.  Luidspreker op de hoorn

�.  Schakelaar en houder voor de hoorn

3.  Haak voor de hoorn

4.  Microfoonschakelaar (Hoorn-MUTE)

5. Microfoon

6.  Elektronische bel (achterzijde van het toestel)

7.  Contactpunt voor telefoonsnoer

8.  Display

9.  1� nummertoetsen (primair)

10.  8 functietoetsen (secundair)

11.  Schakelaar om het belvolume te regelen (achterzijde van   

 het toestel)

Bijzondere kenmerken:

 - Keuze voor geprogrammeerde nummers

 - Ééntoets-snelkies nummer 

 - Ééntoets-snelkies nummer

 - Ééntoets-snelkies nummer

 - Bewaren van een nummer

 - Programmeren van nummers

 - Voor telefooncentrale (PABX) en speciale diensten

 - Herhalen van het laatst bewaarde nummer en pauze-  

     functie bij het opslaan van nummers in het geheugen. 

*  - Toets voor speciale diensten
#  - Toets voor speciale diensten

 - Schakelaar voor microfoon

#*

Fig. 1.
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Assembling the table stand and telephone cords

Slide the canals of the table 
stand into the tracks of the 
base. 
The table stand is mounted 
when you hear a click.

Fit the modular contact of 
the coiled cord into the plug 
of the telephone. 

Fit the modular contact of 
the coiled cord into the plug 
of the handset. 

Connect the line cord to the 
base and to the telephone 
wall outlet.

Disconnect the coiled cord 
and the line cord from the 
base.
Push the button inside the 
square hole next to the 
modular jack using a pen or 
a finger, and pull the bracket 
away from the base at the 
same time.

Disassembling the table stand
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This is your guarantee of an authentic JACOB JENSENTM Telephone.
The individual number below matches the one on your telephone.

Individual No.:

Name:

Adress:

Bought from:

Date of purchase:

TEMPLATE FOR WALL MOUNTING

For wall mounting please use the screws enclosed.
Mount the screws according to the distance shown in fig. 3 below.

 (6 mm drill for plugs).
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