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NL
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe JACOB JENSEN™ 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-1 telefoon is geschikt om aan te sluiten op het
openbare telefoonnetwerk en kan worden neergezet of gemonteerd
aan de wand. De telefoon is uitgerust met een geheugen voor 11
nummers en een “mute”-functie. 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.
2. Schuif het contactpunt van het spiraalvormige snoer in de stekker
van de hoorn.
3. Verbind de telefoonlijn met de contactdoos in de muur.
Bevestiging aan de wand
Om de telefoon aan de wand te bevestigen, volgt u onderstaande
stappen:
1. Maak het spiraalvormige koord los van de hoorn.
2. Druk met een vinger of een pen op de knop binnenin de vierkante
opening naast het contactpunt en schuif tegelijkertijd de standaard
van het toestel.
3. Trek de telefoonlijn naar beneden door de gleuf zodat de kabel
aan de onderkant verschijnt en verbind de telefoonlijn met de
contactdoos in de muur.
4. Bevestig het spiraalvormige koord opnieuw.
5. Plaats de telefoon op de schroeven die al bevestigd zijn in de muur
(zie de werktekening afgebeeld op pagina 8).

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.
a. Neem de hoorn van het toestel en wacht tot u de kiestoon hoort.
b. Toets het telefoonnummer in.
c. Plaats de hoorn terug op het toestel na beëindiging van het
telefoongesprek.
Kiestoon toets
De telefoon is uitgerust met een magnetische hoorn toets. Om een
nieuwe kiestoon te krijgen kunt u gebruik maken van de
toets.
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.
Let op: nummers die uit meer dan 31 cijfers bestaan, kunnen niet in het
geheugen worden opgeslagen.
“Snelkies” nummers
Deze telefoon heeft een geheugen voor 11 nummers van maximaal 21
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:
a. Neem de hoorn van het toestel / druk op de
.
b. Druk op de
en de
.
c. Voer het telefoonnummer in dat u wilt opslaan in het geheugen.
d. Druk op de
en plaats de hoorn terug op het toestel.
Nummers die met twee toetsen gekozen kunnen worden.
a. Neem de hoorn van het toestel / druk op de
.
b. Druk op de
en de
.
c. Druk op één van de cijfertoetsen (van 0 - 9) om het nummer een
geheugenplaats te geven.
d. Voer het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
e. Druk op de
en plaats de hoorn terug op het toestel.
U kunt een pauze invoeren in de nummers die u opslaat in het

geheugen. F.ex. als u telefoneert via een telefooncentrale (PABX).
Om een pauze in te voeren drukt u op de
.
Automatisch telefoneren
Nummers die met één enkele toets gekozen kunnen worden:
Neem de hoorn van het toestel / druk op de
, wacht op de kiestoon
en druk op de
.
Nummers die met twee toetsen gekozen kunnen worden: Neem de
hoorn van het toestel / druk op de
, wacht op de kiestoon, druk op
de toets en op het nummer van de geheugenplaats (0 – 9).
Mute-functie (MUTE)
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.
Melodie en belvolume
De telefoon heeft 3 verschillende combinaties in melodie en belvolume.
Om de melodie en het volume te veranderen handelt u als volgt:
a. Neem de hoorn van het toestel / druk op de
.
b. Druk op
en de
.
c. Selecteer uw combinatie door een van de nummerieke toetsen in de
drukken (zie fig. 3 op pag. 8).
Let op: de telefoon is voorgeprogrammeerd op combinatie 6.
R-toets
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.



Gebruik bij voorkeur de bijgesloten schroeven om dit toestel aan de wand te bevestigen.
Breng de schroeven aan op de afstand zoals die wordt aangeduid in figuur 4
(6 mm boor voor de pluggen).

Fig. 1.

Beschrijving
1.
Basistoestel (fig. 1)
2.
Nummertoetsen (fig. 2)
3.
Functietoetsen (fig. 2)
4.
Schakelaar om het belvolume te regelen (aan de achterzijde van het
toestel, HI/LOW)
5.
Bevestigingspunten om toestel aan de wand te monteren (fig. 4)
6.
Spiraalvormige telefoonkabel (fig. 1)
7.
Tafelstandaard (fig. 1)
8.
Schakelaar voor de microfoon (hoorn – MUTE-toets)
Fig. 2.
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Melodie en belvolume
1.
2.
3.

Melodie A
Melodie A
Melodie A

Laag
Normal
Hoog

7.
8.
9.

Melodie C
Melodie C
Melodie C

Laag
Normal
Hoog

4.
5.
6.

Melodie B
Melodie B
Melodie B

Laag
Normal
Hoog

0.

Uit

Uit

Bijzondere kenmerken
a.
ééntoets-snelkies nummer.
b. Tien tweetoets-snelkies nummers (0-9).
c.
kiestoon toets.
d.
opslaan van nummers.
e.
opslaan van nummers.
f.
(voor telefooncentrales (PABX) en speciale
diensten).
g.
herkiezen en pauze.
h. Mute (hoorn).
i.
Tafel- of wandmontage.

Hierbij verklaart Bell Xpress A/S dat het toestel (telefoon, type TP-0183) in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.



Fig. 4.

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:
.................................................................

IMT1EU062005_1

.................................................................
Date of purchase:
.................................................................
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