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ln deze gebruiksaanwijzing vindt u enkele
tips voor een juist gebruik van de Diavox S.

Lees ze even door. U hebt dan nog meer
plezier van het toestel.

Kiezen met druktoetsen
De Diavox S is uitgerust met druktoetsen.
Dat is verreweg de makkelijkste en snelste
manier van kiezen. Bovendien is de kans
op verkeerd kiezen kleiner. Bij een onjuist
gebruik kunnen er echter problemen
optreden. Te snel kiezen bijvoorbeeld kan
betekenen dat u een verkeerde verbinding
of zelfs helemaal geen verbinding krijgt.
Let daarom op de volgende punten:

druk de toets tijdens het kiezen geheel in;
kies de cijfers (en indien noodzakelijk de
symbolen) vlot achter elkaar;
druk niet meerdere toetsen tegelijk in.
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Regel bare gelu idssterkte
van de bel
ledereen heeft zijn eigen voorkeur voor
het geluidsniveau van de bel van een
telefoon. Daarom is de bel van de Diavox S
in geluidssterkte verstelbaar. U doet dit
met behulp van het hendeltje aan de
onderkant van de telefoon. Ga als volqt te

til terwijl de bel overgaat het toestel op
en keer de onderkant naar u toe. Houd
hierbij de hoorn wel op het toestel;
draai aan het hendeltje tot de bel precies
de door u gewenste geluidssterkte heeft;
naarmate u het hendeltje in de richting
van de afgebeelde kleine bel draait,
wordt het geluid zachter.

Uitneembaar nummer-
plaatje
Onder de hoorn vindt u een nummerplaatje.
Hierop kunt u uw eigen nummer oÍ veel
gebruikte of belang rijke telefoonnummers
noteren. Verwijder hiervoor het doorzich-
tige beschermkapje: licht met een puntig
voorwerp de voorzijde omhoog. (U ziet
het op de foto).
Bevestig het kapje weer als volgt: Steek
de pennetjes aan de achterzijde van het
kapje in de daar aanwezige gaatjes.
En druk daarna de pennetjes aan de
voorzijde op hun plaats.

Schoonhouden van het
toestel
U kunt de Diavox S het beste met een
enigszins vochtige doek of een anti-
statische doek (verkrijgbaar bij o.a. de
g ra mmofoon platen ha ndel ) afnemen.
Wrijven met een droge doek trekt stof-
deeltjes aan. Wrijfwas of andere
chemische middelen kunnen het materiaal
aa ntasten.

Plaats uw toestel niet op meubelen die
met een synthetische lak zijn behandeld.
De rubbervoetjes en de lak kunnen op
elkaar inwerken.

Doorverbinden
Met aankondiging:

Druk de aardtoets in.

Kies het nummer van het toestel waarnaar
u het gesprek wilt overzetten.
Als de oproep wordt beantwoord, Ieg dan
na de aankondiging door u de hoorn op de
haak.

Zonder aankondiging:

Druk de aardtoets in.
Kies het nummer van het toestel waarnaar
u het gesprek wilt overzetten.
Leg de hoorn op de haak.
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