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Snelstartgids Auerswald COMfort DECT 610 
 
Aansluiten 
 
Verbind één uiteinde van het lijnsnoer met de telefoonlijn aansluiting op de onderkant van de 
basis. Het andere einde van het lijnsnoer wordt verbonden met de telefoon wanddoos. 
 

  
Naar telefoon wanddoos 

 Figuur 1a Figuur 1b 
 
Voor de voeding van het toestel verbindt u de fiche van de adapter met de aansluiting 
onderaan het toestel. De adapter zelf wordt in een standaard stopcontact geplaatst (figuur 
1a). 
 
Vervolgens leidt u de kabels achter de betreffende snoergeleidingen onderaan het toestel 
zoals in figuur 1b te zien is. 
 
 
Plaatsen van de batterijen 
 
Verwijder de draagclip zoals aangegeven in figuur 2a. 
 

  
 Figuur 2a Figuur 2b 
 
Verwijder de batterijclip zoals aangegeven in figuur 2b. 
 
Sluit de batterij aan door het snoertje in de batterij aansluiting onderaan te plaatsen zoals 
aangegeven in de onderstaande figuur 3a. 
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 Figuur 3a Figuur 3b 
 
Plaats nu de batterijclip terug zoals aangegeven in figuur 3b. 
 
Bevestig de draagclip opnieuw. Zorg ervoor dat de draagclip vastklikt (figuur 4). 
 

 
 Figuur 4 
 
 
Batterijen opladen 
 
Voor het eerste gebruik MOET DE HANDSET MINIMAAL 12 UUR OPLADEN. Plaats 
hiervoor het toestel gewoon op het basisstation, het ledje van het basisstation licht op tijdens 
het opladen. 
 

 
 Figuur 5 

Batterij 
aansluiting 

Het ledje licht op 
tijdens het 
opladen 
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Figuur 6 

 

Inschakelen 
 
Plaats nu de handset in het basisstation, de handset wordt automatisch ingeschakeld. 
 
De handset kan ook worden ingeschakeld door te drukken op de rode toets  totdat er iets 
verschijnt op het display. 
U kunt de handset uitschakelen door de rode toets  in te drukken totdat het Auerswald 
logo met daaronder "COMfort DECT 610" in het display verschijnt waarna het toestel wordt 
uitgeschakeld. 
 

Instellen van de taal op Engels 
 
1. Druk op de toets MENU onder het Auerswald logo. 
2. Druk vervolgens op 4 en 3. 
3. Kies met de pijltjestoetsen  of  voor de taal ENGLISH. 
4. Druk op de rode toets om terug te keren naar het stand-by display. 
 

Instellen van de handset naam 
 
U kunt een naam instellen voor een handset die zichtbaar is in stand-by weergave. 
 
1. Druk op de MENU toets boven het Auerswald logo. 
2. Druk de toetsen of  en kies voor HS Settings, druk vervolgens op de SELECT toets. 
3. Kies voor "1:Standby Display" en "Text Mode" met de toetsen  of . 
4. U kunt nu de handset naam instellen door te kiezen voor "ON" met de toetsen  of . 
5. Geef vervolgens de naam in (max. 16 karakters). Voor hoofdletters kunt u verschillende 

keren drukken op de toets van de betreffende letter of op # drukken om de kleine letter te 
veranderen in een grote letter. 

6. Druk op de rode toets  om terug te keren naar de stand-by weergave. 
 

Een uitgaand gesprek starten 
 
1. Neem de handset en druk op de groene toets . 

U hoort de kiestoon, bovenaan in het display verschijnt "Call to" en het hoorn symbooltje 
in het icoongebied bovenaan licht op. 

2. Vorm een telefoonnummer, op het display verschijnt het ingegeven nummer. 
3. U komt vervolgens in contact met de gesprekspartner. 
4. Om het gesprek te beëindigen drukt u op de rode toets  of plaatst u de handset terug 

in het basisstation. 
 

Het is ook mogelijk om eerst het telefoonnummer in te geven 
(blokkiezen) in stand-by mode (figuur 6) waardoor u het 
ingegeven telefoonnummer nog kunt corrigeren. 
 
Als u een fout maakt bij het ingeven van het telefoonnummer 
kunt u deze corrigeren door op de CLEAR toets te drukken, 
hierdoor wordt het laatst ingegeven cijfer gewist. 
 
Druk vervolgens op de groene toets  om het gesprek te 
starten. Om het gesprek te beëindigen drukt u op de rode toets 

 of plaatst u de handset terug in het basisstation. 
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Een inkomend gesprek aannemen 
 
Bij een inkomend gesprek hoort u het toestel rinkelen en ziet u een knipperend hoorn 
symbool bovenaan in het icoongebied. Wanneer u beschikt over de dienst nummerweergave 
dan wordt het nummer van de beller eveneens weergegeven. 
 
Om het gesprek aan te nemen drukt u op de groene toets . Indien de handset zich in het 
basisstation bevindt volstaat het om de handset uit de basis te nemen om het gesprek aan te 
nemen. 
 
Om het gesprek te beëindigen drukt u op de rode toets  of plaatst u de handset terug in 
het basisstation. 
 
 
 
 
Instellen van SMS servers 
 
Met uw toestel is het mogelijk om SMS berichten te sturen en ontvangen via de vaste lijnen 
van Belgacom naar vaste lijnen van Belgacom, KPN, Codenet, Versatel en naar mobiele 
Proximus nummers. 
 
Standaard zal u bij Belgacom SMS berichten ontvangen in gesproken vorm. U moet de SMS 
instellingen van uw lijn veranderen zodanig dat u SMS berichten ontvangt in tekstvorm. 
Hiervoor belt u naar het nummer 0800 17 173. 
 
Om SMS berichten te sturen en te ontvangen met uw toestel moeten de SMS servers van 
Belgacom om berichten te zenden en te ontvangen worden ingesteld in uw telefoontoestel, u 
gaat als volgt te werk: 
 
1. Druk op de SMS toets die zich in het midden van de navigatietoetsen bevindt. 
2. Druk de pijltjestoetsen  of , kies voor "5:SMS Settings" en druk op de SELECT soft 

toets. 
3. Druk de pijltjestoetsen  of , kies voor "1:Service Ctr 1" en druk op de SELECT soft 

toets. Geef het SMS server nummer 171700 in om SMS berichten te kunnen versturen 
via uw vaste lijn. Druk op de SELECT soft toets om de instelling op te slaan. 

4. Kies vervolgens "2:Service Ctr 2" en druk op de SELECT soft toets. Geef het nummer 
01717 in om SMS berichten te kunnen ontvangen via uw vaste lijn. Druk op de SELECT 
soft toets om de instelling op te slaan. 
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