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1.  Overzicht handset
1. Overzicht handset

De Ascom d63 is een robuuste DECT handset die is ontworpen voor omgevingen met gemiddeld 
tot zwaar gebruik, zoals ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, detailhandel en bedrijven. Zijn 
geavanceerde berichtenfuncties maken hem bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij 
tweeweg-berichten of interactie met geautomatiseerde apparatuur is vereist. De Ascom d63 
stroomlijnt onderhoud/beheer en kan gemakkelijk worden aangepast aan de veranderende 
behoeften van grote en gediversifieerde organisaties.

OPMERKING: Zie het Gebruikershandboek van de handset voor informatie over aanvullende 
handset-functies en functies die beschikbaar zijn voor ieder type handset.

# Beschrijving

1 Multifunctionele/alarmknop

2 Headset-aansluiting

3 Toont de tijd en pictogrammen

4 Toont de datum en pictogrammen

5 Toont de functies van de programmeerbare toetsen

6 Vijfweg-navigatietoets

7 Aan/uit, Oproep beëindigen

8 Alfanumerieke toetsen

9 Toets Geluid uit

10 Microfoon
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11 Spatietoets

12 Toetsvergrendeling/hoofd- en kleine letters

13 Voicemail

14 Oproep beantwoorden toets

15 Bevestigingstoets

16 Programmeerbare toetsen

17 Mute-knop

18 Scherm

19 Volumeknoppen

Pictogram Beschrijving

Signaalsterkte

Accustatus

Voicemail

Microfoon uitgeschakeld

Luidspreker ingeschakeld

Luidspreker uitgeschakeld

Geluid uit

Headset aangesloten

Bluetooth-headset aangesloten

Bluetooth

Nieuw bericht

Gelezen bericht

Gemiste oproep

Inkomende oproep

Uitgaande oproep
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2. Aan de slag

Handset aan- en uitzetten 

Druk op de toets Oproep beëindigen en houd deze ingedrukt, totdat de handset is ingeschakeld. 
Druk op de toets Oproep beëindigen en houd deze ingedrukt, totdat "Uitzetten?” wordt 
weergeven, druk dan op "Ja” om de handset uit te zetten.

Accu opladen

De accu wordt opgeladen met een bureaulader of een oplaadrek. Wanneer het laadproces is 
voltooid, verschijnt het pictogram "Accu” op het scherm.

Tijdens het opladen met een bureaulader is de handset volledig operationeel. M.u.v. de 
trilfunctie, deze is uitgeschakeld.

De accu kan ook worden opgeladen met een zgn. "Acculader".

OPMERKING: Laad de accu nooit op bij een temperatuur lager dan 5 °C. Dit verkort de levensduur.

De accu vervangen

Als de stand-bytijd voor de handset te weinig wordt, dient de accu door een nieuwe te worden 
vervangen. Neem contact op met de systeembeheerder of de handset-leverancier voor 
informatie over nieuwe accu's.

Systeemverbinding

Toetsvergrendeling

Telefoonvergrendeling

De handset is een Talker-model

De handset is een Messenger-model

De handset is een Protector-model
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3. Menu en toetsen van de handset

Menupictogrammen

Door het menu navigeren

Gebruik de navigatietoets om te bladeren door de menustructuur. Druk op de overeenkomstige 
programmeerbare toets die onder het scherm staat, om een optie te selecteren.

Programmeerbare toetsen, sneltoetsen en multifunctionele toets

De drie programmeerbare toetsen onder het scherm kunnen voor diverse functies worden 
gedefinieerd, zoals specifieke nummerselectie. De functies van de programmeerbare toetsen 
kunnen ook worden geactiveerd door het lang indrukken van een sneltoets. Alle toetsen van 
“2” - “9” zijn in te stellen als sneltoetsen. De multifunctionele toets kan ook worden 
geprogrammeerd voor verschillende functies door een lange druk en een dubbele druk. 

Zie de Gebruikershandleiding van de handset voor meer informatie over programmeerbare 
toetsen, sneltoetsen en de multifunctionele toets.

Automatische toetsenvergrendeling in-/uitschakelen 

Ga naar “Instellingen” en vervolgens naar “Vergrendelingen”. Selecteer “Automatische 
toetsenvergrendeling aan/uit”, selecteer “Aan/Uit” en druk op “Terug”. Een geblokkeerd 
toetsenblok wordt aangeduid met het pictogram “Toetsenbordblokkering”.

Druk op de toets * en dan op de programmeerbare toets “Ja” voor ontgrendelen.

# Beschrijving

1 Oproepen

2 Sneltoetsen

3 Instellingen

4 Contacten

5 Profielen

6 Berichtendienst

7 Diensten

8 Verbindingen

12:19

Select Back
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4. Basisfuncties

OPMERKING: Zie de Gebruikershandleiding van de handset voor een gedetailleerde 
beschrijving van alle beschikbare functies. Welke functies beschikbaar zijn, is 
afhankelijk van het type en de configuratie van de handset.

Bellen

Dit doet u als volgt:

• Kies het nummer in de stand-bymodus en druk op de toets Oproep beantwoorden, of op 
de programmeerbare toets “Bellen”.

• Druk op de toets Oproep beantwoorden en selecteer een nummer uit de Bellijst.
• Druk op een voorgeprogrammeerde sneltoets* of programmeerbare toets.
• Selecteer een nummer uit het lokale telefoonboek. Ga naar het menu Contacten, kies “Contact 

bellen” en selecteer de naam uit de lijst, druk op “Bellen” of op de toets Oproep beantwoorden.
• Kies een nummer uit het centrale telefoonboek. Ga naar het menu Contacten, selecteer 

Centraal telefoonboek > Zoek op naam/nummer/laatste resultaat en druk op Zoeken. 
Druk op de toets Oproep beantwoorden, of de programmeerbare toets “Bellen”.

* De alfanumerieke toetsen kunnen worden voorgeprogrammeerd met een telefoonnummer.

Oproep beantwoorden/beëindigen

Wanneer het belsignaal klinkt: druk op de toets Oproep beantwoorden om te beantwoorden. 
Druk op de toets Op de haak om het gesprek te beëindigen.

Oproep afwijzen

Wanneer het belsignaal klinkt: druk op de toets Oproep beëindigen. De belinformatie wordt 
opgeslagen in de bellijst.

Voicemailberichten beluisteren

Controleer de voicemail door in het dialoogscherm op "Bellen” te drukken. Als "Sluiten” wordt 
geselecteerd, kan de voicemail worden gebeld door in de stand-bymodus de toets "1” lang in te drukken. 

Volg de instructie in de voicemail.

Als het volgende bericht wordt getoond: “Voicemailnummer niet gedefinieerd”, moet het 
voicemailnummer worden geconfigureerd naar de voicemailknop. Neem contact op met uw 
systeembeheerder.

Luidsprekerfunctie in-/uitschakelen

Druk tijdens een gesprek op de linker toets onder het scherm om de luidsprekerfunctie in/uit te 
schakelen.

Geluidssignalen in-/uitschakelen

In de stand-by modus wisselt een lange druk op de toets Geluid uit, of een lange druk op de 
Mute-knop tussen geluidssignalen aan/uit. Het pictogram “Geluid uit” duidt op een tot zwijgen 
gebrachte handset.

Een korte druk op de toets "Geluid uit", of een druk op de Mute-toets voordat een oproep wordt 
beantwoord, deactiveert het belsignaal.
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Trilfunctie in-/uitschakelen

1 Selecteer “Geluid & waarschuwingen” in het menu Instellingen, selecteer dan 
“Trilwaarschuwing”. 

2 Selecteer “Aan”, “Aan indien stil” (d.w.z. dat de trilfunctie aanstaat, wanneer het 
geluid van de handset is uitgezet), of “Uit”.

3 Druk op “Selecteren”.

Druk op “Terug” om de instelling op te slaan.

Toetsenblok handmatig vergrendelen/ontgrendelen

Druk op de *-toets om te vergrendelen/ontgrendelen en vervolgens op de programmeerbare 
toets “Vergrendelen/

Ja”. Het pictogram “Toetsenblok vergrendeld” geeft aan dat de toetsen zijn geblokkeerd.

Het volume aanpassen tijdens een oproep

Druk de volumeknop omhoog om het volume te verhogen, omlaag om het volume te verlagen. 
Of gebruik de navigatietoets om het volume af te stellen.

Tekstbericht ontvangen

Wanneer u een tekstbericht ontvangt, klinkt er een berichtsignaal. Het bericht wordt 
onmiddellijk weergegeven en het pictogram “Nieuw bericht” verschijnt op het scherm.

Als het bericht wordt ontvangen tijdens een gesprek, wordt de gebruiker geïnformeerd door 
een piep en wordt het bericht getoond. Het bericht wordt opgeslagen in de berichtenlijst. 

OPMERKING:  De beschikbaarheid van berichten is afhankelijk van het type handset. Zie de 
Gebruikershandleiding van de handset voor meer informatie over Berichten.

Opgeslagen bericht lezen

Open de berichtenlijst vanuit het berichtenmenu of door te drukken op de navigatietoets in de 
stand-bymodus. Gebruik de navigatietoets om te navigeren in de berichtenlijst. Selecteer het 
bericht en druk op de programmeerbare toets “Lezen” om het bericht te openen.

Bericht verzenden

Open het berichtenmenu en selecteer “Nieuw bericht schrijven”. Voer de tekst in, druk op de 
programmeerbare toets “Verzenden” en voer dan een nummer in, of druk op de middelste 
programmeerbare toets om te zoeken in het telefoonboek. Druk op “Verzenden”.

Opgeslagen bericht verwijderen

Om het bericht te verwijderen, selecteert u het bericht en drukt u op de programmeerbare toets 
“Meer”. Selecteer dan “Verwijderen” en druk op de programmeerbare toets “Ja”. 

Voicemail controleren

Een nieuwe voicemail wordt aangeduid met het pictogram “Nieuwe voicemail” en een automatisch 
getoonde voicemailmelding. Druk op “Bellen” om uw voicemail te bellen en het bericht te beluisteren. 
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In de stand-bymodus kunt u uw voicemail bellen door een lange druk op de cijfertoets “1”, of 
vanuit het berichtenmenu; in het berichtenmenu “Postvak IN” selecteren, selecteer het 
voicemailpictogram, druk op de programmeerbare toetsen “Bekijken” en dan op “Bellen”.

Als het toestelnummer niet beschikbaar is, zal het dialoogscherm “Voicemailnummer niet 
gedefinieerd” worden getoond.

OPMERKING: Alle voicemails worden slechts met één pictogram aangeduid in de berichtenlijst.

Het telefoonboek gebruiken

Naam vinden en bellen: Ga naar “Contacten”, ga vervolgens naar “Contact bellen” en druk op 
“Selecteren”. Voer de eerste letter van de naam in, of de hele naam (wordt tijdens het invoeren 
weergegeven in het zoekveld), of ga naar de contactenlijst. Selecteer de naam en druk op “Bellen”. 

Contact wijzigen: Selecteer “Contact wijzigen”, kies de naam en druk twee keer op “Wijzigen”. 
Voer uw wijzigingen door, druk op “OK” en druk daarna op “Opslaan”. Een contactpersoon uit 
het bedrijfstelefoonboek wordt aangegeven met het pictogram , wat betekent dat deze niet 
kan worden bewerkt.

Selecteer “Contact toevoegen” om een contactpersoon toe te voegen en kies vervolgens 
“Nieuw” of “Van bellijst”. Druk op “Toevoegen”, voer de naam in en druk op “OK”. Selecteer 
“Nummer”, voer het nummer in, druk op “OK” en druk op “Opslaan”.

Selecteer “Contact verwijderen”, kies de naam, druk op “Verwijderen” en vervolgens op “Ja” om 
een contact te verwijderen. 

Het centrale telefoonboek gebruiken

Het centrale telefoonboek zoekt naar contacten in de database van het centrale 
bedrijfstelefoonboek. Open “Contacten” en selecteer “Centraal telefoonboek”. Selecteer “Zoek 
op naam”, “Zoek op nummer”, of “Laatste resultaat”. Voer de eerste letter(s) in van de 
voornaam en/of de eerste letter(s) van de achternaam. Druk op “Zoeken”. Het centrale 
telefoonboek wordt doorzocht en er verschijnt een lijst met corresponderende namen. Druk op 
de navigatietoets voor de volgende invoer in alfabetische volgorde. Druk op “Meer” om een 
contact toe te voegen, of druk op “Bellen”, of de toets Van de haak om het te bellen.

5. Alarmfuncties

OPMERKING: De beschikbaarheid van alarmfuncties is afhankelijk van het type handset en 
de installatieomgeving. Zie de Gebruikershandleiding van de handset voor meer 
informatie over Alarmen.

Alarmdrukknop

Druk twee keer binnen twee seconden op de alarmknop om het alarm te activeren. Er wordt een 
informatietekst weergegeven. Standaard is dat “Persoonsalarm”. Het alarm wordt verzonden naar de 
alarmcentrale die het verder verspreidt. Daarna keert de handset terug naar de stand-bymodus. Let erop dat 
u het alarm altijd kunt triggeren, wanneer u belt, uw instellingen bewerkt of terwijl de handset is vergrendeld.

Akoestisch Locatie Signaal

Een alarm kan worden gevolgd door een Akoestisch Locatie Signaal (ALS). Het ALS is een 
signaal van de handset dat gedurende een voorgedefinieerde periode weerklinkt. Het geluid 
van het signaal wordt uitgezet door op de handset op de Mute-knop te drukken.
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Testalarm

Druk op de alarmknop en houd deze ingedrukt tot de informatietekst wordt weergegeven. 
Standaard wordt “Testalarm” getoond.

Alarm met gegevens

Samen met een alarm kunnen alarmgegevens worden verzonden, zoals een kamer- of 
gebouwnummer. De gebruiker moet de gegevens handmatig definiëren en opslaan. Voor het 
gebruik van deze functie moet een programmeerbare/snel-/navigatietoets in de handset 
worden gedefinieerd als een sneltoets voor het menu “Alarmgegevens wijzigen”. Bij verzending 
worden de opgeslagen gegevens toegevoegd aan alle typen alarmen. 

Automatisch gesprek na alarm

De handset kan worden geconfigureerd om een voorgedefinieerd nummer te bellen, nadat een 
alarm is verzonden. Het nummer kan ook worden gebeld zonder een alarm te verzenden door 
op een drukknop te drukken die niet is geconfigureerd met een alarmfunctie. 

6. Chemische bestendigheid

De tekens en symbolen op de toetsen zijn getest op schilferen, vervagen en slijtage bij contact 
met algemene reinigings-/ontsmettingsmiddelen of transpiratie (dompel het toestel niet 
onder. Gebruik een vochtige doek om te reinigen). Het is aangetoond dat de volgende 
chemicaliën hadden geen schadelijke effecten hadden:

• Ethanol 85%

• Aseptisch, H2O2

• Natrium hypochloride 5%

• Chloorhexidine 60% 0,5 mg/ml

• Actichlor plus, 1000 dpm chloor

• Virkon S 1%

OPMERKING: Gebruik geen aceton, deze vloeistof kan de kunststoffen behuizing van de 
handset beschadigen.

7. Hulpstukken

Neem contact op met uw lokale verkoopvertegenwoordiger voor handset-hulpstukken, zoals 
reserveaccu's, draagtasje en headset.

8. Verwante documenten

Gebruikershandleiding, Ascom d63 DECT handset TD 93119EN
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