
ptt telecommunicatie

Wenken voor de gebruiker

Telefoontoestel type T 65
met druktoetsen



lnleiding

De druktoetstelefoon heeÍt zijn intrede gedaan en zal op den

duur de telefoon met de vertrouwde kiesschijf geheel

verdringen.
Met toetsjes bouwt u nu de verbinding op, eenvoudig en snel.
Toetsjes die fluittonen uitzenden als u ze even indrukt.
Fluittonen in alle toonaarden, voor u onhoorbaar, maar
verstaanbare taal voor de moderne elektronische telefoon-
centrales.
Een 'melodie' baant de weg voor uw telefoongesprek. . .

En zoals u zult ervaren met vele voordelen, immers:

. u kunt nu kiezen op 'denksnelheid': het geheugen wordt
dus minder belast

. de kiestijd is voor elk cijfer hetzelÍde eir u behoeÍt voor
het volgende cijfer niet te wachten

. de toetsjes zijn blindelings te bedienen

. de druktoetstelefoon is een basis voor toekomstige,
geheel nieuwe communicatiemogelijkheden. . ,

Qp de volgende bladzijden vindt u enkele wenken voor een
juist gebruik van het toestel.

Verplaatsen

Het toestel kan gemakkelijk worden opgetild en verplaatst.
Het heeft daartoe aan de achterzijde een holte.
Het is niet raadzaam uw toestel te plaatsen op meubels die

met een synthetische lak zijn behandeld, omdat de rubber
voetjes en de lak op elkaar kunnen inwerken.

Attentie

Zorg ervoor het gewenste telefoonnummer precies te weten
voordat u de hoorn van de haak neemt.

Kies geen nummers uit het hoofd, tenzij u er volkomen zeker

van bent dat ze juist zijn.

Wacht altijd op de kiestoon voordat u met kiezen begint.

Begin een gesprek niet met'hallo',
maar noem naam of telefoonnummer.

Spreek du idelijk, zonder stemverheff ing;

spel de moeilijk verstaanbare woorden.

Zorg ervoor papier en potlood bij de hand te hebben.

Raadpleeg de tekstpagina's voor in uw telefoongids.



Het kiezen met druktoetsen

Het kiezen met druktoetsen is in wezen erg eenvoudig.

Wel dient vermeden te worden dat het snelle kiezen ten koste

gaat van de noodzakelijke zorgvuldigheid.

Daarom, om te voorkomen dat u verkeerde verbindingen of in

het geheel geen aansluiting krijgt, dient u steeds:

1 de desbetreÍfende toets tijdens het kiezen even geheel

in te drukken

2 de cijfers en indien noodzakelijk de symbolen vlot

achter elkaar te kiezen

3 te vermijden dat u meer toetsen gelijktijdig indrukt
:.

1ji

Schoonhouden van het toestel

Het schoonhouden van het toestel vraagt enige aandacht. Het

toestel is n.l. vervaardigd van thermoplastisch materiaal.

Wrijven van dit materiaal met een droge doek werkt averechts,

omdat stoÍdeeltjes dan juist worden aangetrokken; wrijÍwas

of andere chemische middelen kunnen het thermoplastische

materiaal aantasten.
Het beste is een wat vochtige doek te nemen oÍ een z.g.

antistatische doek zoals ook voor grammoÍoonplaten wordt

gebruikt.

Regelbare geluidssterkte van de bel

De geluidssterkte van de bel kunt u zelf regelen door middel

van een radertie dat zich aan de onderzijde van het toestel

bevindt.
Hoe u daartoe moet handelen, toont de aÍbeelding.

1 Terwijl de bel overgaat

het toestel mét de hoorn er op optillen

en vervolgens de onderzijde naar u toekeren.

2 Het radertje draaien

totdat de gewenste geluidssterkte is verkregen'


