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Telefooncomfort van de PTT
De PTT heeft een van 's-werelds beste
openba re telefoonnetten. Een telefoon net
dat zeer betrouwbaar is en het natuurli.ike
stemgelui d vrijwel onvervormd overbrengt.
Om u zo goed mogelijk te laten profiteren
van de kwaliteiten van het telefoonnet,
heeft de PTT alleen de betere telefoon-
toestellen in haar assortiment.
U, als gewaardeerd gebruiker; kunt daarbij
als extra zekerheid beschikken over het
uitgebreide serviceapparaat van de PTT.

De Twintoon 10 is zo'n kwaliteitsprodukt.
Het toestel heeft een nummergeheugen,
verschillende mogelijkheden om nummers
te herhalen en een notitie-nummer.
Moderne voorzieningen, waar u veel gemak
van zult hebben.

Erzijn drie uitvoeringen van deTwintoon 10,
de typen lDK. TDK en lDIíKTD. Afhankelijk
van de uitvoering kan het gebruik
verschillen. Hoe u de Twintoon 10 zo goed
mogelijk kunt gebruiken, leest u in deze
gebruiksaanwijzing.

Wij wensen u veel telefooncomfort.

Attentie!
Controleer voordat u de gebruiksaanwijzing
doorneemt eerst de inhoud van de
verpakking. ln de verpakking moet u
aantreffen:
@ hoorn met spiraalsnoer
@ kieseenheid met klep aan de

onderkant
@ aansluitsn oer (+ 2 meter) met

telefoonsteker
memoplaatje met 2 naamstickers.

lnhoud
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Gebruiksklaar maken van
uw Twintoon 10
Aansluiten van de hoorn
ffinmoetuhet
volgende doen:
- Open de klep E onderop het toestel door

het lipje E naar binnen te drukken en de
klep open te wippen.

U kunt nu drie aansluitpunten en het
batterijvak zien.

- Sluit het spiraalsnoer van de hoorn aan
op het aansluitpunt E waar het hoorn-
symbool bij staat. Dit kan maar op één
manier.

- Voer het spiraalsnoer door de snoer-
geleiding @.

Aansluiten van het aansluitsnoer
Als u de hoorn heeft aangesloten. neemt u
vervolgens het aansluitsnoer en sluit dat
aan op het aansluitpunt E waar een
afbeelding van de telefoonsteker bij staat.
Het kleine stekertje kan slechts op één
manier worden aangesloten. Daarna voert
u het aansluitsnoer door de snoer-
geleiding E.

lnleggen van de batterijen
Als u deTwintoon vaak verplaatst en daarbij
de telefoonsteker uit het PTT-stopcontact
haalt of als u meerdere toestellen en/of
nevenapparatuur heeft aangesloten op het
telefoonnet, dan zijn batterijen noodzakel ijk
om de geheugenfuncties van de Twintoon
te kunnen gebruiken.
Bij spanningsonderbreking c.q. los-
koppeling van het telefoonnet houden de
batterijen het geheugen namelijk intact.
ln het batterijvak E moet u twee, bij
voorkeur door de PTT geadviseerde, staaf-
batterijen (1,5 V, type R6, volgens IEC:86)
stoppen. Volg hierbij de symbolen in het
batterijvak.
Verse, door de PTT geadviseerde. batterijen
gaan ongeveer twee jaar mee. Sluit de klep
E door deze met de nokjes in de
uitsparingen in de aansluitkamerte hangen
en vervolgens dicht te drukken.

Aansluiten op het telefoonnet
Om de Twintoon aan te sluiten op het
telefoonnet moet u de telefoonsteker in het
PTT-stopco ntact steken.
De Twintoon is nu klaar voor gebruik.
U kunt bellen en gebeld worden.

Aansluiten van nevenapparatuur
Aansluitpunt E, met de aanduiding EXTRA,
is bedoeld om nevenapparatuurvan de PTT
zoals een meeluisterapparaat, op aan te
sluiten. Het snoer van de nevenapparatuur
kunt u door de snoergeleiding E of E
voeren. lnlichtingen over nevenapparatuur
van de PTT kunt u in de PTT-telefoonwinkel
krijgen.



Telefoneren met gebruik van de geheugenfuncties
De Twintoon 10 heeft
- een geheugen voor het automatisch

herhalen van het laatste. op welke manier
dan ook, gekozen nummer (Nummer-
herhaling, blz.6 )

- een geheugen voor het opslaan van
10 telefoonnummers (Nu mmer-
geheugen, blz.7 )

- een geheugen voor het automatisch
herhalen van het voorlaatst gekozen
n u mmer (Voorlaatste-nu m mer-herhal ing
blz.12l

- en de mogelijkheid om tijdens een
telefoongesprek een telefoon num mer
(het zogenaamde notitienummer) in het
herhalings- of het voorlaatste-nummer-
geheugen vastte leggen (Notitienummer
blz.14l.

Nummerherhaling
De Twintoon 10 heeft een geheugen waarin
automatisch steeds het laatstgekozen
nummer wordt opgeslagen. Om nummer-
herhaling te kunnen gebruiken hoeft u niets
te programmeren. Telkens wanneer u een
telefoonnummer intoetst of een nummer
gebruikt uit het nummergeheugen, komt dit
nummer in het herhalingsgeheugen te
staan.

Kiezen met het herhalingsgeheugen
Om het herhalingsgeheugen te gebruiken
moet u het volgende doen:

- Neem de hoorn van de haak of verbreek
de verbinding door even kort het haak-
contact in te drukken.

- Wacht op de kiestoon
- Druk de E toets in
- DeTwintoon 10 herhaalt nu automatisch

het laatstgekozen nummer.

Telkens voordat u met het herhalings-
geheugen kiest moet u de telefoon.
verbinding verbreken en op de kiestoon
wachten.

Wissen van het herhalingsgeheugen
Als u niet wilt dat iemand het door u
laatstgekozen telefoonnummer met behu lp
van het herhalingsgeheugen opbelt. kunt u
het herhalingsgeheugen als volgt wissen:

- Neem de hoorn van de haak ofverbreek
de verbinding door het haakcontact even
in te drukken

- Wacht op de kiestoon
- Druk de E toets tweemaal in
- Leg de hoorn op de haak

Het nummergeheugen

Attentie!
Om de Twintoon 10 te kunnen pro-
grammeren moet het toestet op het
telefoonnet zijn aangesloten, ook al hebt
u batderijen ingelegd.

De nummers die u opslaat in het geheugen
kunt u als geheugensteuntje noteren op het
memoplaatje @. We beschrijven daarom
eerst hoe u dit plaatje bevestigt.

Het memoplaatle
Het memoplaatje @ kunt u gebruiken
als geheugensteun bij het telefoneren met
het nummergeheugen. Op de naamsticker
kunt u 10 namen en één telefoonnummer
noteren.



Tip: programmeer eerst het geheugen, vul
dan de naamsticker in en plak deze op het
plaatje. Bevestig vervolgens het plaatje.
Bij de bevestiging van het memoplaatie
moet u, als u geen batteriien hebt
ingelegd, de steker in het PTT-stopcontact
laten zitten.

Het memoplaatje bevestigt u als volgt:

- Neem de hoorn van de haak en draai het
toestel ondersteboven zodat u de tekst op
het deksel E van de aansluitkamer kunt
lezen.

- Houd het memoplaatje (met de
ingevulde naamsticker erop geplakt) met
het lipje naar buiten gericht boven het
linker voetje.

- Zorg ervoor dat het plaatje over het voetje
met het nokje E valt.

- Druk het plaatje naar beneden tot onder,
nokje @ en draai het tegelijkertijd in de
richting van de wijzers van de klok.

- Als het nokje E door de uitsparing aan
het eind van de sikkelvormige gleuf
steekt, draai dan verder tot het plaatje
achter nokje E vastklikt. Het memo-
plaatje is nu vergrendeld.

- Zet deTwintoon 10 weer op z'n voetjes en

leg de hoorn op de haak.

- Door tegen het lipje te duwen draait het
plaatje naar buiten.

Programmeren van het
nummergeheugen
Het programmeren bij toesteltypes IDK en
TDK gaat als volgt:

Neem de hoorn van de haak of verbreek
de telefoonverbinding door het
haakcontact in te drukken
Wacht op de kiestoon
Houd de E toets ingedrukt en toets
achtereenvolgens in:

. telefoonnummer (abonneenummeL
eventueel voorafgegaan door' netnummer)

o Mtoets
o cijfertoets (8... E)(geheugen-

plaatsnummer)
- Laat de E toets weer los

- Leg de hoorn op de haak

Voorbeeld:

Attentie!
Bij het type IDK/KTD is het noodzakelijk dat
elke kiestoon na de eerste kiestoon in de
vorm van een tijdpauze wordt mee-
geprogrammeerd. Dit doet u met behulp
van!e E toets.

Het programmeren bij type IDK/KTD gaat
dan als volgt:

- Neem de hoorn van de haak of verbreek
de telefoonverbinding door het haak-
contact in te drukken

- Wacht op de eerste kiestoon

- Houd de E toets ingedrukt en toets
achtereenvolgens in:

. (cijfertoets E, alleen bij sommige
woninginstallaties van PTT)

o (E toets, alleen indien voorafgegaan
door E)

. netnummer

. Etoets
o abonneenummer
o M toets
o cijfertoets (E ... E) (geheugen-

plaatsnummer)

Laat de [E toets weer los
Leg de hoorn weer op de haak
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Voorbeeld:
' : 

",' i7', 79 7 i, § e heuge,n plaats n u m m,e r 4

p2q z B 11,

g e he u gen plaatsn u m m er 7
E@trEEtrtrtrEtrtrME

lokt 2*t
(020)2t t8 n,

,':' ,gelt:e,qgeír§laats.nunTmer 9r r , l

aangesloten op een
,, :,Kla::v€ïtiertnÈta{tatie van de PT T

EE]EEtrEEtrtrtrtrtrtrME.!* 2 SEkr

,, 
igèritqb is torygP ngsnu m meri

ïjdens het programmeren van een
telefoonnummer in het nummergeheugen
moet de E toets ingedrukt blijven. Laat u de
E toets los voordat u het geheugenplaats-*
nummer hebt ingetoetst, dan vervalt het
in gevoerde telefoonnum mer.

Het geheugenplaatsnummer kan slechts
één cijfer zijn. Als meer cijfers worden
ingetoetst dan geldt het eerste cijfer als
plaatsnummer. Elk cijÍer na het geheugen-
plaatsnummer herkent de Twintoon als
onderdeel van een volgend telefoon-
nummer.

Achter elkaar programmeren
ln plaats van elk telefoonnummer apart in
het nummergeheugen in te voeren kunt u
ook maximaal 10 nummers achter elkaar
invoeren. U moet dan wel constant de E
toets ingedrukt houden.
U begint met programmeren door de
hoorn van de haak te nemen (of de
verbinding te verbreken door het haak-
contact in te drukken). Vervolgens wacht u
op de kiestoon. Druk nu de E toets in.

Voorbeeld toesteltype lDK en TDK:

(020J 2:t 18 'lt op
g e h eugenplaa,tsnu m mer l,
(070) 45 01 00 op
g eheq genq {àatsna m ïner 2,
21 41 6l op geheugenplaatsnummer 6.

EUEtrBMMBMtrMM
EMEMEMMEEME
trtr8tr8trMtr

Hetzelfde, maar dan met type IDK/KTD:

É@trEEtrAtrEmmMm
@EEEEEEMtsEME
Emmm6EmE
(EJ =,kiestoonpauze)

I
I

l"
Kiezen met het nummergeheugen

Kiezen met het nummergeheugen doet u

als volgt:

- Kijk op het memoplaatje @ voor het
geheugenplaatsnummer

- Neem de hoorn van de haak ofverbreek
de telefoonverbinding door het
haakcontact in te drukken

- Wacht op de kiestoon
- Toets nu achtereenvolgens de M toets en

het geheugenplaatsnummer in

- De Twintoon 10 kiest nu automatisch het
telefoonnummer.

Telkens voordat u met het nummer-
geheugen kiest moet u de telefoon-
verbinding verbreken en op de kiestoon
wachten.

ï
J
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Wissen van het nummergeheugen
Het nummergeheugen kunt u in één keer in
zijn geheel wissen door de telefoon steker
enigetijd (t 30 sec.) uit het PTT-stopcontact
te halen. Wel moet u dan ook de batterijen
uit het toestél halen.

Ook kunt u een telefoonnummer op een
geheugenplaats vervangen doori zonder
eerst te wissen, op die geheugenplaats een
nieuw telefoonnummer in te voeren, zoals
beschreven bij 'Programmeren van het
nummeigeheugen' blz. 8.

Wilt u alleen wissen dan moet u het
volgende doen:

- Neem de hoorn van de haak of verbreek
de verbinding door het haakcontact in te
drukken

- Wacht op de kiestoon
- Houd de E toets ingedrukt en toets in:

. Mtoets
o geheugenplaatsnummer

(cijfertoets E ... E)

- Laat de E toets weer los
- Leg de hoorn weer op de haak

Wilt u meer nummers wissen dan handelt u
als boven en toetst de betreffende
geheugenplaatsnummers achter elkaar in.
Dus bijvoorbeeld:

Voorlaatste-nu mmer-herhaling

'-mmmerrngesprek is. Normaal gebruikt u dan de E
toets om dit nummer automatisch te
herhalen. Als u echtertussentijds een ander
nummer kiest neemt dat de plaats in van
het oorspronkelijke in-gesprek-nummer.
Dit kunt u voorkomen door het in-gesprek-
nummer van het herhalingsgeheugen
naar het voorlaatste-num mer-geheugen
over te brengen.

Programmeren van het voorlaatste
nummer
U moet het nummer overbrengen naar het
voorlaatste-nummer-geheugen vóórdat u

het andere nummer kiest. Dat gaat als volgt:

- Neem de hoorn van de haak ofverbreek
de verbinding door het haakcontact in te
drukken
Wacht op de kiestoon
Toets achtereenvolgens in (voordat u het
andere nummer kiest):
. E toets
. M toets
. E toets
Verbreek opnieuw de verbinding, wacht
op de kiestoon en kies het volgende
telefoonnummer.
(ln het herhalingsgeheugen komt nu
automatisch het laatstgekozen nummer).

Kiezen (herhalenl van het
voorlaatste nummer
Om nu, nadat u het tweede gesprek
gevoerd hebt, het voorlaatste nummer te
herhalen moet u het volgende doen:

- verbreek de verbinding door het
haakcontact in te drukken

- wacht op de kiestoon
- toets achtereenvolgens in:

. M toets
o E toets

- De TwÍntoon 10 herhaalt nu het
voorlaatste nummer

ln het herhalingsgeheugen zit het
laatstgekozen (tweede gesprek) nu mmer.
Dit kiest u door de E toets te gebruiken.
Zie'Nummerherhaling' blz. 6
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Wissen van het voorlaatste nummer
Om het voorlaatste nummer te wissen
moet u het volgende doen:
- Neem de hoorn van de haak ofverbreek

de verbinding door het haakcontact in te
drukken

- Wacht op de kiestoon
- Houd de El toets ingedrukt en toets nu

achtereenvolgens in:
. M toets
o E toets

- Laat de E toets los
- Leg de hoorn weer op de haak

U kunt het voorlaatste-nummer-geheugen
ook door een ander telefoonnummer
vervangen. Zie hierna het notitienummer.

Notitienummer

Programmeren van het notitienummer
Als u tijdens een telefoongesprek een
telefoonnummer doorkrijgt dat u direct na
het gesprek wilt bellen, dan kunt u dit
numme[ als een notitie, in het herhalings-

geheugen vastleggen. Dit doet u als volgt:
- U toetst tijdens het telefoongesprek

achtereenvolgens in:
. E toets
. telefoonnummer (abonneenummer,

eventueel voorafgegaan door
netnummer)

. E toets

Voorbeeld:

TypeslDK en TDK: (020) 2t tS fi
E@trEEMEEMME
TypeIDK(KTD: (020)21 t8 fi
EEtrUEtrtrMMMtrE
(E = kiestoonpauze)

TypeIDK|KTD, aangesloten op een
Klavervierinstallatie van de PTT:
(020) 2:t 'Í8 11

B'UE@AUEtrtrtrEM8tr
(esrste E is toegangsnummer)
(E = kiestoonpauze)

Maakt u tijdens het programmeren een
fout, dan kunt u stoppen door de E toets in
te drukken. Daarna kunt u gewoon opnieuw
beginnen.

Bij bovenstaande procedure wordt het
hèrhalingsgeheugen gebruikt. Als u een
telefoonnummer kiest wordt het notitie-
nummer automatisch door dit laatst
gekozen nummer vervangen. U kunt dit
voorkoinen door het notitienummer van
het herhalingsgeheugen over te brengen
naar het voorlaatste-num mer-geheugen.
Tijdens het gesprek doet u dit als volgt:

- Druk tijdens het gesprek
achtereenvolgens in:
. E toets
o M toets
. E toets

- Zet het gesprek voort.

Na het gesprek doet u dit als volgt:
- Neem de hoorn van de haak ofverbreek

de telefoonverbinding door het haak-
contact in te drukken

- Wacht op de kiestoon
- Toets achtereenvolgens in:

. E toets
o M toets
. E toets

- Leg de hoorn weer op de haak.

Kiezen van het notitienummer
Als het notitienummer in het
herhalingsgeheugen staat doet u het
volgende:
- Neem de hoorn van de haak ofverbreek

de verbinding door het haakcontact in te
drukken

- Wacht op de kiestoon
- Druk de E toets in
- De Twintoon 10 kiest het notitienummer.

15
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Als het notitienummer in het
voorlaatste-num mer-geheugen staat doet
u het volgende:
- Neem de hoorn van de haak ofverbreek

de verbinding door het haakcontact in te
drukken

- Wacht op de kiestoon
- Toets achtereenvolgens in:

. M toets

. E toets
- De Twintoon 10 kiest het notitienummer.

Wissen van het notitienummer
Als het notitienummer in het herhalings-
geheugen staat doet u het volgende:
- Neem de hoorn van de haak ofverbreek

de verbinding door het haakcontact in te
drukken

- Wacht op de kiestoon

- Druk de E toets tweemaal in

- Leg de hoorn weer op de haak.

Als het notitienummer in het
voorlaatste-nummer-geheu gen staat doet
u het volgende:
- Neem de hoorn van de haak ofverbreek

de verbinding door het haakcontact in te
drukken

- Wacht op de kiestoon
- Houd de E toets ingedrukt en toets

achtereenvolgens in:
. M toets
. E toets.

Het voorlaatste-nummer-geheu gen kunt u
ook door een ander nummer vervangen;
het herhalingsgeheugen wordt, zoals u
weet, automatisch vervangen als u een
ander nummer kiest.

Volumeregeling
oproepsignaal
De Twintoon 10 heeft een 2-tonig
elektronisch oproepsignaal. Met de
volume-regelaar E kunt u het harder of
zachter zetten.

Onderhoud
De Twintoon 10 kunt u het beste zo nu en
dan met een wat vochtige of antistatische
doek afnemen.

Wrijfwas en andere chemische middelen
kunnen het materiaal aantasten en u kunt ze
daarom beter niet gebruiken.

Plaats het toestel niet op meubelen die met
een synthetische lak behandeld zijn. De
kunststofvoetjes en de lak kunnen op elkaar
inwerken, waardoor kringen kunnen
ontstaan.

I 17
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Reparatie
Bij een defect aan uwTwintoon 10 moet u
zich tot de PTT Telefoonwinkel wenden.
Bel gratis 004 voor het dichtstbijzijnde adres
of bel gratis 06-0402. Neem ingeval van
garantie het volledig ingevulde garantie-
bewijs of de aankoopbon met datum mee.

ls er sprake van storing in de netlijn, u kunt
niet bellen oÍ gebetd worden, neem dan
contact op met de PTT storingsdienst (007).

Bij u thuis wordt de PTT Twintoon in
principe niet gerepareerd. ln voorkomende
geval len worden (voorrij )kosten berekend.

Verhuizing
Heeft u een Twintoon 10, type TDK of lDK,
en u gaat verhuizen, dan bestaat de
mogelijkheid dat u op uw nieuwe adres
wordt aangesloten op een andere centrale
De kans bestaat dan. dat uw toestel
(gedeeltelijk) niet meer functioneert.
U kunt in dat geval uwtoestel niet gratis
omruilen bij de PTT.

Br Garantie
To, De PTT geeft 1 jaar garantie op de Twintoon
E 10 bij eventuele defecten ten gevolge van

materiaal- en/of fabricagefouten. De

jt garantie gaat in op de datum van aankoop
en geldt alleen op vertoon van het volledig

E ingevulde garantiebewijs of de aankoopbon
met datum.

E
De garantie bestaat uit kosteloze reparatie
dan wel vervanging van (onderdelen van)

Or het toestel. De garantietermijn wordt niet
tr veranderd, vernieuwd of verlengd door

tussentijdse reparatie of vervanging. Alle
(onderdelen van) toestellen die, onder de
garantie, door vervanging zijn vrijgekomen,
worden automatisch eigendom van de pTT.

Geen enkele aanspraak op garantie kan

tr worden gemaakt indien:

- reparaties zijn verricht door anderen dan
de PTT;

d .- het toestel is verwaarloosd. onvoorzichtig

of ondeskundig is behandeld of
aangesloten;

- aanduidingen en merken (zoals type- en
serienummer) zijn verwijderd of
veranderd;

- doorverkeerd inleggen en/of lekkagevan
vervang bare batterijen defecten zijn
ontstaan.

- wijzigingen in het garantiebewijs zijn
aangebracht.

Verbru iksa rtikelen zoals verva ngba re
batïerijen, vallen niet onder de garantie.

De garantie geeft in geen enkel geval recht
op schadevergoeding.

PTT wordt gevrijwaard tegen aanspraken
van derden terzake van schade ontstaan
door gebruik en/of aanwezigheid van het
toestel.

De garantie geldt alleerr voor Nederland.

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN
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Beschriiving Twintoon 10

Toetsenbord
ll E E -Toetsen voor speciale telefoon-

diensten, alleen bij tYPeTDK

- Programmeertoets

- Geheugentoets (M : MemorY)

- Herhaaltoets (tevens Pauze-
roets bijtype lDI«KTD)

Onderkant kieseenheid
E - Aanduidingtoesteltype: lDK, IDK

met kiestoondetectie (l DI«KTD),
' TDK. HettYPe is bePalend voor

het f u nctioneren van het toestel

in samenwerking met de oPenbare

telefooncentrale

E - KleP van aansluitkamer en

batterijvak, oP de kleP vindt u een

verkorte bedieni n gsinstructie

E - Lipje

E - AansluitPuntsPiraalsnoer

E - AansluitPunt aansluitsnoer

E - Aansluitpunt nevenaPParatuur

E - Snoergeleiding aansluitsnoer

E - Snoergeleiding nevenapparatuur

E - ldem

E - Snoergeleiding sPiraalsnoer

E - Batterijvak

E - VolumeregelaaroProePsignaal

E - Bevestigingsnokje memoplaatje

E - Bevestigingsnokie memoplaat.ie

E - Bevestigingsnokje memoplaatje

6 - Voetie


