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Gebruiksaanwijzing

Neem vóór het gebruik eerst deze gebruiksaanwijzing met de 
veiligheidsvoorschriften door!
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De belangrijkste menu’s

� Hoofdmenu Instellingen Station.-instel. Station x

Snelkiezen Volume hoorn Station 1 Naam wijzigen

Babyfoon Oproepsignaal Station 2 Multicel-config.

Selectie Station Aanmelden Station 3 Station afmelden

Instellingen Station-instel. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Service Lokale instell.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

k Telefoonboek Service Lokale instell. Tonen

Nummer kiezen Menu afhanklijk

van basisstation 

Tonen Toetssignaal

Nieuwe record Aut. verlicht. Buiten ber.toon

Invoer wijzigen T-diensten Bevestigingsto.

Invoer wissen Tijd. een ext. gesprek PIN wijzigen Waarschuw. toon

Invoer tonen Mute Taal Binnen ber.toon

Invoer zenden Parkeren Babyf. Gevoelig. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tel.boek wissen Intern Standaardinstel

Tel.boek zenden Volume hoorn -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Geheugenruimte Tijdelijk toonkiezen

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

j Macro Nummerherhaling Taal

Starten Nr. kiezen Duits

Nieuwe macro Nr. overnemen Engels

Macro wijzigen Nr. wijzigen Frans

Macro wissen Nr. wissen Italiaans

Macro tonen Nr. tonen Spaans

Macro zenden -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Portugees

Geheugen wissen Nederlands

Geheugen zenden -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Systeemmacros

Geheugenruimte

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Verklaring

Voorzijde

1. Display (verlicht)

2. Displaytoetsen

3. Menutoets

4. Telefoonboektoets

5. Macromenutoets

6. Doorverbinden-/ruggespraaktoets

7. Snelkiestoets

8. Volume harder

9. Volume zachter

10. Luidsprekertoets

11. Alfanumerieke toetsen

12. Sterretjes-toets

13. Hekjes-toets

Achterzijde

14. Aansluiting voor de adapter 

15. Aansluiting voor het snoer van de hoorn

U4
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Gebruiksmogelijkheden

Het Comfort-toestel Chicago 330T kan op 
de basisstations Chicago/Chicago 200, 
Chicago 220/280/300 en Vox Chicago 200i/
220ISDN worden gebruikt.

Op de basisstations kunt u meerdere toestellen
aanmelden, om zodoende volledig te kunnen
profiteren van de functionaliteit, bijvoorbeeld
om interne gesprekken te voeren.

Het toestel Chicago 330T kan op meerdere ba-
sisstations (maximaal 3) worden aangemeld.

Op die manier vergroot u het gebied waarbin-
nen u voor oproepen bereikbaar bent en uit-
gaande gesprekken kunt voeren.

Ingebruikname

Inhoud van de verpakking

De verpakking bevat het volgende:

● Telefoontoestel,

● Hoorn,

● Krulsnoer,

● Adapter,

● Gebruiksaanwijzing.

Toestel aansluiten

Krulsnoer

Steek de stekker aan het lange rechte uiteinde
van het krulsnoer in het toestel. De aansluiting
aan de onderzijde van de behuizing van het
toestel is voorzien van het symbool B:

Leg het snoer in de betreffende geleider. 
Steek het andere uiteinde in de hoorn.

Adapter aansluiten

Steek de ministekker van de adapter in het toes-
tel. De aansluiting in de onderzijde van de behu-
izing van het toestel is voorzien van het symbool

:

Steek de stekker van de adapter in een 
220/230-V-stopcontact.

Aanmelden op het basisstation

Na het inschakelen van uw nieuwe Chicago
330T wordt u op de display gevraagd of u zich
wilt "Register?" (= aanmelden).

Selectie van de taal:

Selecteer met  of  “Dutch” (Neder-
lands) en bevestig de instelling met  .

Schakel de spanning kortstonding uit door de
adapter uit het stopcontact te halen en daarna
er weer in te zetten.

U ziet na het inschakelen op het display de vraag
“Aanmelden?“. 

Maak uw basisstation overeenkomstig de bijbe-
horende gebruiksaanwijzing klaar voor de aan-
melding (zie ook onderstaande tabel).

Overige bedieningsinstructies vindt u in 
de gebruiksaanswijzingen van de 
Chicago-basisstations waarop u uw 
toestel gebruikt.

Het toestel kan ook op alle andere GAP-
basisstations worden gebruikt.

Gebruik vanwege de veiligheid het 
toestel uitsluitend in combinatie met de 
bijgeleverde adapter C39280-Z4-C58.

�T Settings

T Local Settings

T Language

Dutch

Chicago Aanmelding Code

200,
220, 280, 
300

Druk net zolang op de 
paging-toets op het 
basisstation totdat u 
de pieptoon hoort.

Voer de sys-
teemcode in,
(bij levering 
“0000”)Vox Chicago 

200i/
220ISDN

Druk op de groene 
LED, de LED knippert 
tijdens het aanmelden.

<
< ;

OK
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Voert u daarna op uw Chicago 330T de onder-
staande handelingen binnen één minuut uit:

De Chicago 330T is aangemeld en klaar voor ge-
bruik.

Menugestuurde bediening

Functies van de displaytoetsen

Symbolen in de gebruiksaanwijzing

De weergave voor bijvoorbeeld de “Automa-
tische verlichting“ bij “Instellingen“ ziet er als
volgt uit:

Betekenis: 

Annuleren

Alle menu’s of instellingen kunnen door het op-
nemen of neerleggen van de hoorn, of door
tweemaal op de luidsprekertoets te drukken,
worden geannuleerd, zonder dat ingevoerde
wijzigingen worden opgeslagen.

Gegevens

Alle opgeslagen gegevens blijven bewaard, ook
bij spanningsuitval.

X� Druk op de display-toets.

�O�X Voer de systeemcode van het 
basisstation in en bevestig. 
Op het display verschijnen alle 
nog ongebruikte interne num-
mers.

�...� Voer een nog niet gebruikt 
intern nummer in. 

OK

OK

U kunt uw Comfort-toestel Chicago 
330T op alle GAP-compatibele ba-
sisstations aanmelden. Volg na het 
drukken op de displaytoets  de 
aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing 
van het betreffende basisstation.

OK

Macro’s om bepaalde telefoondiensten 
(T-D) van het openbare telefoonnetwerk 
te kunnen activeren of deactiveren

Een interne verbinding starten

Nummerherhaling

Procedure annuleren

� Extra menu openen

� Menu-optie of invoer selecteren

� Naar links of rechts gaan

Teken wissen

Bevestigen

� Menu openen

k Telefoonboek openen

j Macromenu openen

T Menu of functie selecteren en 
bevestigen

O Invoer via de cijfertoetsen

��T Instellingen

T Lokale instell.

T Aut. verlicht.

T-D

INT

Z
[
9

; <
�  
:

OK

� Open het hoofdmenu 

U X� Kies de menu-optie 
“Instellingen“ en 
bevestig

U X� Kies “Lokale instell.“ 
en bevestig

U X� kies de menu-optie 
“Aut. verlicht.” en 
bevestig

U  / U 

X�

Schakel “Aut. verlicht-
ing“ uit of aan

Bevestig met OK

< OK

< OK

< OK

UIT AAN

OK
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Externe en interne gesprekken

Handen-vrij en meeluisteren

Met de functie handen-vrij kunt u met neerge-
legde hoorn telefoneren of tijdens een gesprek
de luidspreker inschakelen.

Handen-vrij:

of

of

Meeluisteren

Regel de geluidssterkte met de toetsen o en
n

Externe gesprekspartners bellen

Kiezen met telefoonnummercontrole 
(voorbereid kiezen)

Tijdens het invoeren kunt u met de displaytoets
 het telefoonnummer corrigeren of via het

extra menu een kiespauze invoegen (invoer van
speciale tekens ➔ bladzijde 6):

Neem de hoorn op, druk op de luidsprekertoets
of open in het extra menu de functie “Kiezen“.

Kiezen met nummerherhaling

U kunt kiezen uit de 5 laatst gekozen telefoon-
nummers.

Kiezen met het telefoonboek

U kunt rechtstreeks uit het telefoonboek kiezen.

U kunt ook naar een gesprekspartner zoeken
door de eerste letter van de naam in te voeren
(➔ bladzijde 6). 

Intern bellen

Bij gebruik van meerdere toestellen kunt u vanaf
elk toestel tegelijkertijd alle andere toestellen
bellen. De eerste interne gesprekspartner die
opneemt, wordt met u verbonden.

of

Eigen intern nummer opvragen

Druk op de displaytoets  – het interne
nummer van het toestel wordt op het display
weergegeven.

m O Druk op de luidsprekertoets en voer 
het telefoonnummer in.

O m Voer het telefoonnummer in en
druk op de luidsprekertoets

� m �Houd tijdens een gesprek
de luidsprekertoets inge-
drukt en leg de hoorn neer.

� m Druk tijdens een gesprek op de
luidsprekertoets om de luid-
spreker in of uit te schakelen. 

� O Neem de hoorn op en voer het
telefoonnummer in.

O � Voer het telefoonnummer in en
neem de hoorn op.

�T Pauze

�T Kiezen

:

9

9

 gekozen telefoonnr.�

k Naam �

U moet eerst op de displaytoets  
drukken voordat u de hoorn opneemt of 
op de luidsprekertoets drukt. Uw toes-
tel kiest anders automatisch een 
buitenlijn.

O Druk op de displaytoets  en 
kies vervolgens het gewenste 
interne nummer.

�TIP Bij Chicago- en Vox Chicago-
basisstations: groepsoproep aan 
alle interne toestellen

 /�

�

Z<

<

INT

INT INT

INT GROEPSOPR AAN ALLE

INT

INT
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Gebeld worden

Neem de hoorn op of druk op de luidspreker-
toets.

Kies met behulp van de menu-optie “Intern”
(hoofdmenu) de interne gesprekspartner. Na of

voor het beantwoorden van de oproep legt u de
hoorn neer - het externe gesprek is doorver-
bonden.

Gesprek beëindigen

Leg de hoorn neer of druk op de luidspreker-
toets.

Nummerherhaling

Kies één van de maximaal vijf beschikbare tele-
foonnummers uit de nummerherhalingslijst:

De gekozen nummers kunt u nu door het
oproepen van het extra menu als volgt bewerk-
en:

Telefoonnummer in het telefoonboek 
opnemen

Ken een naam toe aan het telefoonnummer en
ga verder zoals beschreven onder “Nieuwe
record“ in het telefoonboek (➔ bladzijde 6). 

Telefoonnummer wijzigen

De invoerfunctie is actief. De functies van het
extra menu komen overeen met die van de
functie “Nieuwe record“ in het telefoonboek
(➔ bladzijde 6).

Telefoonnummer wissen

Telefoonnummer tonen

U kunt een lang telefoonnummer volledig laten
weergeven:

Met de displaytoets  keert u terug naar
de nummerherhalingslijst.

�TIP Bij Chicago-basisstations: 
Extern gesprek doorverbinden

� � gekozen telefoonnnr.

T Nr. overnemen

�T Nr. wijzigen

�T Nr. wissen

�T Nr. tonen

Z<

9

9

9

9

TERUG
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Invoerfuncties

Namen en nummers invoeren

Met de invoerfuncties kunt u namen of num-
mers invoeren of wijzigen, bijvoorbeeld bij invo-
er in het telefoonboek.

Hierbij geldt de volgende indeling:

● Regel 1 voor “Naam“ (16 tekens)

● Regel 2 en 3 voor “Inhoud“ (32 tekens)

Letters, speciale tekens en cijfers

Op de regel “<Naam>“ kunt u de cijfertoetsen
als alfanumerieke toetsen gebruiken door er
meerdere keren op te drukken, zie Tekenset. 

Met de toets “*“ wisselt u voor ieder teken tus-
sen kleine letters en hoofdletters.

De regels “<Telefoonnummer>” (bij Macro 
“<Macro-inhoud>”) zijn voorbehouden voor 
de invoer van cijfers (bijv. telefoonnummer). 
Speciale tekens (bijv. “P“ voor kiespauze), 
worden in het extra menu  aangeboden. 

Invoegen, wissen en bewegen

De invoegmarkering wordt met de displaytoet-
sen  of   van teken tot teken over de
regels heen bewogen.

Het invoegen van een teken gebeurt altijd links
van de invoegmarkering.
Het wissen wordt met de displaytoets  uit-
gevoerd.

Tekenset kleine letters 
(voorgeprogrammeerde instelling)

Telefoonboek beheren

In het telefoonboek van uw Chicago 330T is
plaats voor ongeveer 100 records (afhankelijk
van de lengte van de nummers en namen). 

Nieuwe record in het telefoonboek

Voer de naam en het telefoonnummer in. In het
bijkomende menu beschikt u over verdere
functies:

Record opslaan: 

De ingevoerde naam en het bijbehorende tele-
foonnummer worden in het telefoonboek
opgeslagen.

Kiespauze invoegen: 

Er wordt een kiespauze (aangeduid met “P”) in
het telefoonnummer ingevoegd.

Verklaring van speciale tekens: 

De betekenis van het door de invoegmarkering
gemarkeerde element in het telefoonnummer
wordt weergegeven.

Op dubbele records controleren: 

9

�  
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2 
x 

dr
uk

ke
n

3 
x 

dr
uk

ke
n

4 
x 

dr
uk

ke
n

5 
x 

dr
uk

ke
n

6 
x 

dr
uk

ke
n

7 
x 

dr
uk

ke
n

8 
x 

dr
uk

ke
n

� ä ö ü ß 1 ,
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� j k l 5
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� p q r s 7 ß

� t u v 8 ü ú ù û

� w x y z 9

" s . _ 0 + : ? !

� a]A * / ( ) = & @

� #

:

k T Nieuwe record

�T Record opslaan

9

9

�T Element invoegen

T Pauze

�T Element tonen

�T Inv. controleren

9

9

9
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Er wordt gecontroleerd of het record al in het 
telefoonboek aanwezig is.

Record ongedaan maken: 

De invoerprocedure wordt geannuleerd,
zonder het record op te slaan.

Individuele nummers beheren

Kies een telefoonnummer (naam) uit het 
telefoonboek.

U kunt ook zoeken naar de naam van een abon-
nee door de eerste letter daarvan in te voeren
(➔ bladzijde 6).

Het gekozen nummer kunt u nu met behulp van
het extra menu als volgt bewerken:

Kiezen met het telefoonboek

Neem de hoorn op of druk op

Het telefoonnummer wordt gekozen.

Record in het telefoonboek wijzigen

Wijzig de naam of het telefoonnummer
(➔ bladzijde 6) zoals hierboven beschreven
onder “Nieuwe record” en sla het record op via
het extra menu.

Record in het telefoonboek wissen

Na bevestiging door middel van  is het
record gewist

Record in het telefoonboek weergeven

Record verzenden

De records van het telefoonboek kunnen tussen
de Comfort-toestellen of Comfort-handsets Chi-
cago 330T respectievelijk 330C worden ver-
zonden. Controleer hiertoe in de gebruiksaan-

wijzing van uw basisstation of de functie onder-
steund wordt (alleen bij de Vox Chicago
220ISDN).

Bij de vraag “Invoer zenden” voert u het interne
nummer van het toestel of de handset van de
ontvanger in. Start het verzenden met:

De ontvanger wordt gebeld: nadat de oproep is
beantwoord, wordt daar gevraagd de PIN-code
in te voeren. Als de geldige PIN-code ingevoerd
is, start de verzendingsprocedure.

Telefoonboek wissen

Alle records in het telefoonboek worden 
gewist.

Voer de PIN-code in en bevestig dit met ,
of annuleer de procedure met .

Telefoonboek verzenden

De procedure is identiek met de functie
“Record verzenden“. 

Alle records van uw telefoonboek worden naar
de handset van de ontvanger verzonden.

Beschikbaar geheugen

U krijgt informatie over het geheugen dat nog
beschikbaar is voor telefoonnummers:

Gedurende circa 2 seconden wordt bijvoorbeeld
“Geheugenruimte: 70 % vrij“ weergegeven.

�T Afbreken

k Naam

�T Nummer kiezen

�T Invoer wijzigen

T Invoer wissen

T Invoer weergeven

9

<

9

9

9
OK

9

T Invoer zenden

�T Zenden

k T Tel.boek wissen

k T Tel.-boek zenden

k T Geheugenruimte

9

9

9

JA
NEE

9

9
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Instellingen

Toestel-PIN wijzigen

De PIN (persoonlijk identificatienummer) is een
1- tot 8-cijferig getal. Bij levering heeft uw toes-
tel de PIN “0000“. Door de PIN te wijzigen,
voorkomt u dat onbevoegden belangrijke instel-
lingen van uw toestel kunnen wijzigen.

Voer de huidige PIN in. Bevestig met .
Voer op dezelfde wijze een nieuwe PIN in en
herhaal dan de nieuwe PIN. Bij correcte invoer
klinkt een bevestigingstoon en de mededeling
“Nieuwe PIN opgeslagen“ wordt weerge-
geven.

De PIN mag alleen tekens bevatten die liggen
tussen 0 en 9. In het geval van een foutieve 
invoer hoort u een waarschuwingstoon. 
Vervolgens keert u terug naar het menu "Lokale
instell."

Voor correcties gebruikt u de displaytoetsen
,  en . 

Standaardinstellingen van het toestel 
herstellen

De volgende gegevens zijn bij levering stand-
aard ingesteld:

Met deze procedure herstelt u bovengenoemde
fabrieksinstellingen:

U wordt gevraagd uw PIN-code in te voeren. Na
juiste invoer krijgt u de mededeling "Standaar-
dinstellingen hersteld“. 

Servicefunctie

Met deze functie wordt een verbinding met het
basisstation opgebouwd, om daar instellingen
op te kunnen programmeren. 

Selecteer een functie of voer met behulp van de
toetsen de vereiste reeks in.
Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van
het basisstation.

Oproepsignaal instellen

U kunt het oproepsignaal naar eigen voorkeur
instellen. Het volume kan op 6 niveaus, de toon
op 10 niveaus worden ingesteld.

Selecteer volume oproepsignaal of toon
oproepsignaal. 

Stel het niveau in met  of  en sla de
instelling op met  of verlaat het menu
zonder wijzigingen met of .

��T Instellingen

T Lokale instell.

T PIN wijzigen

Als u de PIN vergeten bent, is een 
ingreep in het apparaat vereist. Neem 
in dat geval contact op met het ver-
kooppunt.

● Volume oproepsignaal 3

● Toon oproepsignaal, 
volume van de hoorn

1

● Volume van de luidspreker 3

● Buiten-bereiktoon, binnen-bereiktoon UIT

● Toetssignaal, bevestigingstoon, 
waarschuwingstoon

AAN

● Automatische verlichting AAN

● Gevoeligheid babyfoon 2

● Taalinstelling Engels

● T-diensten Niet 
actief

OK

�  :

● Snelkiesnummer, nummerherhalingsli-
jst, multicel-configuratie

gewist

��T Instellingen

T Lokale instell.

T Standaardinstel

De PIN wordt niet hersteld.

��T Service

Alle volgende functies zijn vooraf gepro-
grammeerd (standaardinstellingen). U 
kunt deze desgewenst wijzigen.

��T Instellingen

T Oproepsignaal

�  
OK

[
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U kunt het volume van de hoorn op drie niveaus 
instellen.

Stel het niveau in met  of�  en sla de
instelling op met  of verlaat het menu
zonder wijzigingen met of .

Attentie- en waarschuwingstonen in-/
uitschakelen

U kunt de volgende tonen uit- en inschakelen:

● Toetsignaal – elke druk op een toets wordt
akoestisch bevestigd.

● Buiten-bereiktoon – waarschuwing als het
toestel in gesprekstoestand te ver van het
basisstation verwijderd is.

● Bevestigingstoon – met succes uit-
gevoerde procedures worden akoestisch
bevestigd.

● Waarschuwingstoon – foute invoer wordt
akoestisch gesignaleerd.

● Binnen-bereiktoon – akoestisch signaal 
wanneer het toestel weer binnen het zend-
bereik van het basisstation komt.

Selecteer de gewenste attentie/waarschuwing-
stoon.

Schakel met  of�  de gewenste toon
uit of in en sla de instelling op met  of ver-
laat het menu zonder wijzigingen met . 

Automatische verlichting in-/
uitschakelen

Bij "Automatische verlichting" schakelt de dis-
playverlichting in met een druk op de toets of bij
een oproep.

Schakel met  of�  de automatische
verlichting uit of in en sla de instelling op met

 of verlaat het menu zonder wijzigingen
met . 

Taal kiezen
U kunt voor de displayteksten kiezen uit zeven
talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Neder-
lands, Portugees en Spaans.

Selecteer met  of  de gewenste taal
en bevestig met  of verlaat het menu
zonder wijzigingen met .

Ongewenste wijzigingen van de taalinstelling
kunt u met de volgende tabel verhelpen:

Menu-opties in de diverse taalvarianten:

��T Instellingen

T Volume hoorn

��T Instellingen

T Lokale instell.

T Tonen

��T Instellingen

T Lokale instell.

T Aut. verlicht.

�  
OK

[

UIT AAN
OK
[

UIT AAN

��T Instellingen

T Lokale instell.

T Taal

Taal

Taal Instellingen Lokale in-
stell.

Taal Neder-
lands

D Einstellun-
gen

Lokale Einst. Sprache Nieder-
ländisch

GB Settings Local Settings Lan-
guage

Dutch

F Réglages Réglages 
combiné

Langue Néer-
landais

I Impostanzi-
oni

Impostaz.
Telef.

Lingua Olan-
dese

E Ajustes Ajuste local Idioma Holan-
dés

P Pro-
gramações

Program. local Língua Holan-
dês

NL Instellingen Lokale instell. Taal Neder-
lands

OK
[

<
< ;

OK
[
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Geavanceerde instellingen

Toestelblokkering in-/uitschakelen

U kunt uw toestel blokkeren voor uitgaande ex-
terne gesprekken, om te voorkomen dat on-
bevoegden van uw toestel gebruikmaken. Met
een geblokkeerd toestel kunnen wel oproepen
worden beantwoord.

Voer desgevraagd uw PIN (bij levering “0000“)
in en bevestig met .

Schakel vervolgens met  of  de
toestelblokkering in of uit en bevestig met

. De functie kan zonder wijziging verlaten
worden met . 

Snelkiesnummers 
weergeven, opslaan of wissen

Voer desgevraagd uw PIN (bij levering “0000“)
in en bevestig met .

Voer een snelkiesnummer in of wis een num-
mer dat aanwezig is (➔ bladzijde 6). U kunt ook
een kiespauze invoegen.

Sla de invoer op:

of verlaat de functie zonder wijziging.

Babyfoon inschakelen/uitschakelen

In het geval van ingeschakelde "Babyfoon" wordt
vanaf het door u gekozen handset/toestel au-
tomatisch nog een ander toestel/handset intern
gebeld. Na beantwoording van de oproep kunt
u luisteren wat er ‘gebeurt’ in de ruimte waar
het babyfoon-toestel zich bevindt. Er bestaat
echter geen spraakverbinding. Als u de oproep
niet hebt beantwoord of de hoorn weer hebt
neergelegd, vindt opnieuw een oproep plaats
zodra het geluidsniveau de ingestelde waarde
overschrijdt. Bij een geblokkeerd toestel is de
functie “Babyfoon“ niet mogelijk.

Voer het interne nummer van de op te roepen
interne handset/toestel in. Sla het telefoonnum-
mer via het extra menu op,

of annuleer de procedure.

Om de "Babyfoon"-functie uit te schakelen,
drukt u op de displaytoets .

Babyfoongevoeligheid

U kunt de gevoleigheid van de babyfoon (micro-
foon) op drie niveaus instellen.

Stel met  en�  de gewenste instelling
in en sla deze op met  of verlaat het menu
zonder wijzigingen met .

��T Snelkiezen

T Snelk. aan/uit

Als u een Snelkiesnummer gepro-
grammeerd hebt, wordt dit bij inge-
schakelde blokkering automatisch ge-
kozen zodra op een willekeurige toets 
wordt gedrukt, of de hoorn wordt op-
genomen. “Handen-vrij“ wordt inge-
schakeld indien de hoorn niet wordt 
opgenomen. Het snelkiesnummer kan 
bij uitgeschakelde blokkering (Snelk. 
aan/uit) gekozen worden met de snel-
kiesnummertoets.

��T Snelkiezen

T Snelkiesnummer

�T Element invoegen

T Pauze

�T Invoer opslaan

OK

AAN UIT

OK
[

OK

9

9

�T Afbreken

��T Babyfoon

�T Opslaan

�T Annuleren

��T Instellingen

T Lokale instell.

T Babyf.Gevoelig.

9

9

9

UIT

�  
OK
[
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T-diensten

T-diensten zijn telediensten die in het analoge
netwerk worden aangeboden. Bijvoorbeeld wis-
selgesprek, ruggespraak etc.
Op ISDN-basisstations zijn de T-diensten niet te
gebruiken. Om de diensten te activeren of te
deactiveren, moeten bepaalde codes naar het
netwerk worden gestuurd. In het basisstation
van de Chicago 330 zijn enkele macro’s voorge-
programmeerd die u in de Chicago 330T kunt
laden. Na activering van zo’n macro wordt de
code voor de betreffende T-dienst verstuurd. De
macro’s zijn Duitse macro’s die in Nederland
niet gelden. Wel kunt u de macro’s veranderen
in Nederlandse macro’s of een nieuwe macro
maken. Onder de rubriek T-D (T-diensten) kunt u
macro’s laden vanuit het basisstation, of u kunt
er zelf macro’s onder programmeren. Het is uit-
eraard ook mogelijk, deze macro’s op te nemen
in de algemene macro-lijst.

T-diensten in- en uitschakelen

Schakel met  of  de T-diensten uit 
resp. in, sla de instellingen op met  of 
verlaat het menu zonder wijzigingen met . 

Standaard “Overzicht van T-diensten“ laden

Het “Overzicht van T-diensten“ wordt geladen
via het extra menu (“T-diensten Menu“): 

T-diensten Menu

Om het “Overzicht van T-diensten“ te beheren,
gaat u te werk zoals beschreven in het hoofd-
stuk Macro ➔ bladzijde 13.

Gebruik op meerdere basisstations

Toestel bij andere basisstations 
aanmelden

U kunt uw Chicago 330T bij maximaal 3 ba-
sisstations aanmelden. Elk basisstation krijgt
een eigen stationsnummer (1–3). Bereid uw ba-
sisstation voor aanmelding voor (zie handleiding
desbetreffende basisstation of bladzijde 2). En
voer binnen één minuut de onderstaande proce-
dure uit op uw toestel.

Voer de systeemcode van het basisstation in.
Bevestig de aanmelding met . Voer ver-
volgens een van de weergegeven vrije interne
telefoonnummers in. Het toestel is nu klaar voor
gebruik.

Beste station selecteren

Het toestel selecteert automatisch het station,
waarmee het de beste zendverbinding tot stand
kan brengen.

Voorkeursstation of vast station instellen

In het geval van "Voorkeur zoeken" wordt eerst
gezocht naar het gewenste basisstation (wordt
op display aangeduid met "*"). Pas wanneer dit
niet gevonden wordt, zoekt het toestel een an-
der station. Bij de instelling "Vaste selectie”
wordt uitsluitend naar het gewenste basissta-
tion gezocht.

of

Stationsnamen

U kunt de voorgeprogrammeerde stationsna-
men “Station 1“ t/m “Station 3” wijzigen.

��T Instellingen

T Lokale instell.

T T-diensten

 T Stand. Services

UIT AAN
OK
[

T-D 9 Laden

��T Instellingen

T Aanmelden

T Station 1 (2–3)

��T Selectie Station

OK

Beste station

��T Selectie Station

Station

�T Voorkeur zoeken

�T Vaste selectie

��T Instellingen

T Station-instel.

<

<
9

9
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Als u de naam hebt gewijzigd (➔ bladzijde 6),
slaat u uw ingevoerde gegevens op.

U kunt de functie met de displaytoets 
zonder wijziging verlaten.

Multicel-configuratie 
(alleen bij Vox Chicago-basisstations)

Om een extern gesprek in het zendbereik van
een ander ISDN-basisstation te kunnen
voortzetten, wordt de verbinding "geparkeerd"
en vervolgens op het desbetreffende basissta-
tion weer opgenomen ("gedeparkeerd”). 
U bepaalt met de multicel-configuratie op welke
basisstations dit mogelijk is.

Selecteer het station dat u voor parkeren wilt
gebruiken en open het extra menu.

Stel het geselecteerde station met  in op
“Parkeren actief“ of schakel dit met  naar
“Parkeren inactief“. Bevestig met  of
breek de procedure af met .

Toestel afmelden

Hierbij worden de aanmeldingsgegevens uits-
luitend in de Chicago 330T gewist. 

Voer de toestel-PIN in en bevestig met  om
af te melden of annuleer de afmelding met

.

De Chicago 330T moet bij ieder basisstation af-
zonderlijk afgemeld worden zoals aangegeven
in de desbetreffende gebruiksaanwijzing.

Station

�T Naam wijzigen

�T Invoer opslaan

��T Instellingen

T Station-instel.

Station

T Multicel-config.

��T Instellingen

T Station-instel.

Station

�T Station afmelden

<
9

9

[

<

9
AAN
UIT
OK

[

<
9

JA

NEE

Deze functie is handig wanneer het 
desbetreffende basisstation niet meer 
beschikbaar is.
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Macro

Verklaring

Achter een macro gaat een toetsenreeks schuil
die onder een macronaam wordt opgeslagen en
vervolgens, net zoals een nummer in het tele-
foonboek kan worden opgeroepen uit de lijst
met macronamen. Zeer nuttig zijn macro’s in
combinatie met basisstations, waarop de Chica-
go 330T met SET-toetsenreeksen moet worden
bediend. U kunt netwerkdiensten, bedienings-
procedures of invoergegevens voor instellingen
van het basisstation programmeren.

Wij hebben voor u een standaardlijst voorbereid
met macro’s die geschikt zijn voor gebruik op de
basisstations Chicago 200/220/280/300. 
Ze worden als volgt geladen:

Druk op de displaytoets  om alle “Sys-
teemmacro’s“ in de macrolijst te laden. 

Records weergeven

Elk van deze records kunt u op het display laten
weergeven:

Als voorbeeld voor de verdere beschrijving dient
een van deze functies: “Volume oproepsignaal“
met de opdracht S#✱5BS. 

Overzicht van macrofuncties

● Starten

● Nieuwe macro

● Macro wijzigen

● Macro wissen

● Macro tonen

● Macro zenden

● Geheugen wissen

● Geheugen zenden

● Systeemmacro’s

● Geheugenruimte

Nieuwe macro

Als u de nieuwe macro “Volume oproepsignaal“
wilt maken, is de volgende invoer nodig:

Voer met behulp van de invoerfunctie
(➔ bladzijde 6) de naam “Volume oproepsig-
naal“ in alsmede de inhoud * S#✱5BS

Element invoegen

Op de 2e en 3e regel beschikt u via een extra
menu over de volgende opdrachten:

j �T Systeemmacro’s

Naam Toetsen Betekenis

Totale kosten S#83C*BS Totale kosten van alle 
interne abonnees 
opvragen.

Account opvra-
gen

S#22BS Beltegoed controleren 
(alleen bij Chicago 
220).

Blokkering uit S#84CBOS Op handset Chicago 
220S/C/T kiesblokke-
ring uitschakelen.

Blokkering aan S#84CBIS Op handset Chicago 
220S/C/T kiesblokke-
ring inschakelen.

Systeemslot S#24CBS Systeemblokkering 
in-/uitschakelen

Toon opr. wijz. S#*6BS Toon oproepsignaal op 
de basis wijzigen

Volume 
oproepsig

S#*5BS Volume oproepsignaal 
op de basis wijzigen.

j� b.v. Systeemslot

T Macro tonen

9

LADEN

<
9

j� �T Nieuwe macro

Element Weergave
PIN-code opvragen C
Nummer opvragen N
Kiespauze P
Vraag bevestiging Q
Basisdisplay B
Intern-toets I
Set-toets S
Nummerher.-toets W
Tijdelijk toonkiezen M

9
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Een element van de lijst wordt als volgt in-
gevoegd:

Element tonen

Om de betekenis van deze elementen te ken-
nen, plaatst u de invoegmarkering op het teken
en roept u de functie "Element tonen" op.

Er wordt een verklarende tekst bij het geselect-
eerde speciale teken weergegeven op het dis-
play.

Macro’s bewerken en beheren

De records in de macrolijst worden net zoals tel-
efoonnummers bewerkt en beheerd. De vol-
gende functies zijn identiek:

De macro- en telefoonboekrecords delen de be-
schikbare geheugenruimte. 

Macro starten

Macro’s kunnen zowel vanuit de ruststand 
(“offline“) als door het opnemen van de hoorn
(“online“) worden gestart. Kies bijvoorbeeld de
macro “Volume oproepsignaal“. 

Op het display wordt de actieve status weerge-
geven, totdat de macro “bewerkt“ is. De meld-
ing luidt in dit geval: “Macro is actief: Volume
oproepsignaal“.

�T Element invoegen

T bijv. Kiespauze

�T Element tonen

Macrofuncties Telefoonboekfuncties

Macro wijzigen Invoer wijzigen

Macro wissen Invoer wissen

Macro zenden Invoer zenden

Geheugen wissen Tel.boek wissen

Geheugen zenden Tel.boek zenden

Geheugenruimte Geheugenruimte

j� Volume oproepsignaal

T Starten

9

9

<
9
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Belangrijke aanwijzingen

Goedkeuring

Zendbereik

Het zendbereik bedraagt buiten maximaal 150
m, maar is minder bij natuurlijke obstakels en
gebouwen. Binnen wordt het zendbereik door
bouwkundige factoren en meubilair beperkt. Bij
een gunstige opstelling kan een zendbereik van
maximaal 50 m worden bereikt. Ervaring heeft
uitgewezen dat dit voor normaal gebruik, 
bijvoorbeeld in woonhuizen, ééngezinswonin-
gen, kantoren en kleine bedrijven, voldoende is.

Als het toestel buiten het bereik wordt
opgesteld, wordt dit met een waarschuwing-
stoon gemeld, indien deze functie ingeschakeld
is (bij levering uitgeschakeld) en verschijnt op
het display het buiten-bereikwaarschu-
wingssymbool 6.

Garantie/service

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u
gratis bellen met 0800-0402 of 0800-0403. Voor
vragen over de bediening van de Chicago 330T
kunt u bellen met de GebruikService, 0900-
8642 (niet gratis). U kunt ook met het complete
toestel naar het verkooppunt gaan. Neem het
ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon
mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Garantievoorwaarden staan op het garantiebe-
wijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de
Chicago 330T zijn de ‘Algemene Voorwaarden
van KPN Telecom voor verkoop’ van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij 
Primafoon of Business Center.

Als u door een storing op de netlijn niet kunt 
bellen of gebeld kunt worden, dan kunt u naar 
Primafoon of Business Center gaan of gratis 
bellen met 0800-0407.

Veiligheidsvoorschriften

● Gebruik het toestel niet in een badkamer of
douche (niet spatwaterdicht).

● Gebruik uitsluitend de bijgeleverde net-
spanningsadapter met het nummer
C39280-Z4-C58.

● Gebruik het toestel niet in een omgeving
waar gevaar voor explosies bestaat.

We, Siemens AG, declare, that the above men-
tioned product is manufactured according to our
Full Quality Assurance System certified by CE-
TECOM ICT Services GmbH with the registra-
tion number "Q810820M" in compliance with
ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC.
The presumption of conformity with the essential
requirements regarding Council Directive 99/05/
EC is ensured.

The original declaration has been issued.

Onderzoek heeft aangetoond dat in
bepaalde gevallen medische appara-
tuur storing kan ondervinden van in-
geschakelde draadloze telefoontoe-
stellen (DECT). Houd daarom tussen
het toestel en medische apparatuur
een afstand van minimaal één meter.

Voor gebruik van draadloze telefoon-
toestellen binnen medische instellin-
gen moeten de voorschriften van de
betreffende instelling worden opge-
volgd.
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Basisstation en accessoires

Alle hieronder beschreven apparaten zijn via 
Primafoon of Business Center verkrijgbaar.

Chicago 330C

De Chicago 330C is voorzien van een overzich-
telijk 4-regelig display en biedt daarmee een ge-
bruiksvriendelijke bediening. De volgende func-
ties vergemakkelijken het telefoneren:

● Telefoonboek voor ongeveer 100 records
(namen en telefoonnummers).

● Nummerherhaling van de laatste 5 telefoon-
nummers die gekozen zijn.

● Verlicht display

● Babyfoon-functie

Chicago 330L/P

Bij gebruik van meerdere handset, raden wij u
aan extra opladers te gebruiken, om ervoor te
zorgen dat de handsets altijd bedrijfsklaar zijn.

Naast de handset kunt u in de lader ook 2 
reserve-batterijen opladen.

Vox Chicago 330ISDN

De Vox Chicago 330ISDN is een draadloos
DECT-systeem voor een Euro-ISDN-aansluiting.
Hierop kunnen maximaal 10 gebruikers worden
aangesloten: 8 handsets en 2 draadgebonden
apparaten zoals analoge telefoontoestellen of
faxapparaten.
Er kunnen maximaal 8 MSN’s worden beheerd.
Het systeem biedt de mogelijkheid van door-
kiezen en multicel-toepassing. Het beschikt
over veel functies, zoals telefoonnummer-/
naamweergave, oproeplijst, ruggespraak, wis-
selgesprek, conferentie en gratis intern bellen.

?????????

???????????????
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