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Welkom bij Swissvoice 
De ePure TAM 2de generatie is een draadloze telefoon met 
antwoordapparaat, ontworpen voor aansluiting op een analoog 
telefoonnetwerk. Internationale DECT (GAP)-standaard digitale 
technologie verstrekt uitstekende stemkwaliteit. 
 
U kunt tot op 4 handsets op uw basis registreren en kosteloos 
interne gesprekken voeren. 
 
Lees deze gebruiksaanwijzingen a.u.b. zorgvuldig door, zodat u 
uzelf bekend maakt met en volledig voordeel kunt halen uit uw 
nieuwe ePure. 
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Toetsen 
Handset 
1. Oorstuk 
2. Display 
3. Menutoets / OK-toets 
4. Aut.Nr-Herh.-toets 
5. Beltoets 
6. Toets 1 
7. Stertoets 

In stand-by: Lang indrukken om de 
toetsvergrendeling te activeren / 
deactiveren. 

8. Microfoon 
9. Luidspreker 
10. Bellijst / Bericht op antwoordapparaat 

afspelen / Volume verhogen / 
Omhoog scrollen 

11. Demp Aan / Wissen (Tijdens een 
gesprek: Indrukken om de 
microfoon te dempen. Tijdens 
nummers invoeren: Indrukken om 
cijfers te wissen.) 

12. Intercom (INT-toets) 
13. Einde gesprek / terug naar 

standbymodus 
14. Telefoonboek / Volume verlagen 

(Indrukken om de beltoon te 
dempen) / omlaag te scrollen 

15. Cijfertoetsen 
16. De #-toets kan in de beltoon in 

stand-by in / uitschakelen 
17. Toets 0 (een spatie invoegen/een 

pauze invoegen) 
18. Indicatie-LED op de linkerzijde van 

de handset (knippert wanneer u een 
of meerdere gemiste oproepen hebt, 
knippert snel wanneer u een 
inkomende oproep ontvangt) 

 

 

TAM basis
1 Paginatoets (op de 

onderzijde) 
2/3 Volumeregeling 
4 Antwoordapparaat 

in/uitschakelen 
5 Afspelen starten/stoppen 
6 Bericht 

herhalen/terugkeren 
naar vorig bericht 

7 Overslaan naar volgens 
bericht 

8 Bericht wissen tijdens 
afspelen
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Weergavesymbooltjes 

 
Constant aan: laadcapaciteit van de batterij. 
Knipperend: batterij dient te worden 
opgeladen. 

 Tijd. 

 Gesprek wordt gevoerd. 

 
Constant aan: terwijl u de bellijst raadpleegt. 
Knipperend: wanneer er een gemiste oproep 
is. 

 Het telefoonboek is open. 

 Omhoog/omlaag scrollen in een lijst of menu. 
 Bevestiging Aan. 

 
Luide beltoon voor inkomende gesprekken is 
uitgeschakeld. 

 Handsfree actief Aan. 

 Alarm is ingesteld. 

 
Ecobereik ingesteld op HUIS (in 
standbymodus) 

 
Ecobereik ingesteld op APPARTEMENT (in 
standbymodus) 

 
Ecobereik ingesteld op KAMER (in 
standbymodus) 

 
Ecobereik ingesteld op UIT (in 
standbymodus)  
Toont hoe sterk de RF is in gespreksmodus 

 
“Bladicoontje” verschijnt wanneer de Nul 
Uitstoot is ingeschakeld. 

 Voicemail Wacht 

 

Constant aan: het antwoordapparaat is 
geactiveerd. 
Knipperend: u hebt nieuwe berichten op het 
antwoordapparaat. 

Bereik/Locatie 
Wij raden u aan de telefoon op een locatie centraal binnen uw 
zone van activiteiten te plaatsen, zodat u het bereik optimaal is. 
Plaats de telefoon niet in een nis of kloof en achter stalen deuren. 
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Het maximale bereik tussen het basisstation en een handset is 
ca. 300 meter buitenshuis. Het bereik kan korter zijn, afhankelijk 
van de omgevingscondities en tevens ruimtelijke en structurele 
factoren. Stille zones kunnen optreden wegens de digitale 
signaaloverdracht in het gebruikte frequentiebereik – zelfs 
binnen het bereik, afhankelijk van de structurele omgeving. De 
overdrachtkwaliteit kan in dit geval worden verlaagd door het 
vaker optreden van korte pauzes in de signaaloverdracht.  
U kunt de normale gesprekskwaliteit herstellen door ietwat uit de 
stille zone te lopen. Als u buiten het bereik raakt, zal het gesprek 
worden afgebroken tenzij u binnen 10 seconden terug binnen het 
bereik loopt. 

Batterijinformatie 
Gebruik uitsluitend de originele batterij (Li-Ion 3,7 V/550 mAh) en 
tevens de originele voeding (7,5 VDC /300mA). 
 
De gebruikstijden (stand-by 220 uur/actief 12 uur) en laadtijden 
van de handset zijn alleen van toepassing als de batterij is 
opgeladen tot op de gespecificeerde minimale capaciteit. 
 
Het opladen wordt elektronisch geregeld, dit garandeert een 
optimale oplading en houdt de batterij in de verschillende 
laadstatussen gezond. De batterij kan pas na verscheidene 
laadcycli tot op volledige capaciteit worden opgeladen. 
 

Opmerking: 
Gebruik van een andere oplaadbare batterij of 
niet-oplaadbare batterij/hoofdcel kan gevaarlijk zijn en 
storingen in of beschadiging van de telefoon veroorzaken. 
Sluit de batterij nooit kort (gevaarlijk). Vermijd voornamelijk 
onopzettelijke kortsluiting tijdens opslag en transport, bijv. 
door sleutels, metalen panelen of dergelijke voorwerpen, en 
zorg ervoor dat de batterij niet in contact komt met vettige 
materialen. U dient de batterij dus uitsluitend in een 
isolerende verpakking op te bergen wanneer uit de handset 
verwijderd. Zorg er ook voor dat de contacten geen vettige 
onderdelen aanraken. 
De oplaadbare batterij kan tijdens het opladen warm worden. 
Dit is normaal en ongevaarlijk. 
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De batterij installeren 
Stap 1: Steek de tip van een klein 
stuk gereedschap zoals een 
deursleutel in de uitsparing aan het 
einde van de handset om het 
batterijklepje te openen. Het klepje 
kan vervolgens vrij worden 
geopend (in de richting van het 
pijltje). 
Stap 2: De batterijhouder is 
binnenin de handset te vinden. 
Plaats de batterij in de 
batterijhouder.  
Stap 3: Plaats het klepje terug op de 
handset. 

 

 

Zorg ervoor dat u het batterijblok en het klepje op de juiste 
wijze bevestigt: 
- richt de 3 metalen contacten van het batterijblok op de 3 

uitsteekselcontacten; 
- pas de groene stip op de handset op die op het klepje. 
- richt de top van het klepje op de top van de handset, klik 

het vervolgens vast totdat de midden- en onderzijden op 
hun plek klikken. 

De telefoon aansluiten 

 

 

 
● Voordat u de telefoon begint te gebruiken, dient u eerst het 

telefoonsnoer en de stroomadapter aan te sluiten. 
● De batterij is nog niet opgeladen wanneer de telefoon 

wordt geleverd. 

Aansluiting voor 
telefoonlijn 

Aansluiting voor 
netvoeding 

Groene stippen
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● Plaats de handset op het basisstation om de batterij op te 
laden. Het duurt ca. 6 uur om de batterij volledig op te 
laden (aanvankelijke oplading). 

Datum en tijd instellen 
Wanneer de telefoon voor het eerst instelt, zijn de datum en tijd 
nog niet ingesteld. 
 
● Druk op , selecteer Klok/Alarm met de navigatietoets 

+/- en druk op OK. 
● Selecteer Datum&Tijd en druk op OK.  
● Voer de datum in en druk op OK m.b.v. het toetsenpaneel. 
● Voer de tijd in en druk op OK m.b.v. het toetsenpaneel. 

Taal instellen 
● De taal van de weergaveteksten kan in het menu worden 

gewijzigd:  
- Druk op , selecteer Pers.Instel. met de 

navigatietoets +/- en druk op OK. 
- Selecteer Taal en druk op OK. 
- Selecteer Taal met de navigatietoets +/- en druk op 

OK. 

Een oproep plaatsen 
● Draai het gewenste nummer m.b.v. het toetsenpaneel. 
● Druk op de Beltoets . 

Een oproep accepteren 
● Wanneer u een inkomende oproep ontvangt, wordt u 

hierover geïnformeerd door een beltoon en het snel 
knipperen van de indicatie-LED op de handset. 

● Druk op de Beltoets  en voer uw gesprek. 

Een gesprek beëindigen 
● Druk op de toets Einde Gesprek . 

U kunt geen gesprekken voeren als de batterij vrijwel is 
uitgeput of wanneer de handset buiten het bereik is van het 
basisstation. 
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Handsfree bediening 
U kunt de handsfree functie gebruiken om gesprekken te 
voeren zonder de handset in uw hand te houden en 
anderen aanwezig in de kamer laten deelnemen aan het 
gesprek. 

Handsfree activeren vóór een gesprek: 
1. Druk op . De display toont . Druk nogmaals op . 

U kunt het belsignaal via de luidspreker van de 
handset horen. 

2. Druk op  om het handsfree gesprek te deactiveren. 

Handsfree activeren tijdens een gesprek: 
Druk op . Druk nogmaals op  om het handsfree gesprek 
te deactiveren. 

Beltoon uitschakelen 
Wanneer u een inkomende oproep ontvangt, kunt u op 
navigatietoets Omlaag drukken om de beltoon te dempen. De 
beltoon zal voor deze oproep worden uitgeschakeld . 

Luidsprekervolume instellen 
U kunt het luidsprekervolume tijdens een gesprek aanpassen. 
Stel het gewenste volume in d.m.v. de navigatietoets +/-. 
 
De handset uitschakelen 
● Houd de toets Einde Gesprek  ingedrukt  

(ca. 5 seconden). 
● Houd de toets Einde Gesprek  nogmaals ingedrukt om 

de handset opnieuw te activeren. 

Het alarm instellen 
● Druk op , selecteer Klok/Alarm met de navigatietoets 

+/- en druk op OK. 
● Selecteer Alarm Inst. met de navigatietoets +/- en druk 

op OK. 
● Selecteer de gewenste alarmfunctie (bijv. Eenmalig Aan), 

voer de alarmtijd in en druk op OK. 
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De alarmmelodie instellen 
● Druk op , selecteer Klok/Alarm met de navigatietoets 

+/- en druk op OK. 
● Selecteer Alarmmelodie met de navigatietoets +/- en druk 

op OK. 
● Selecteer de gewenste alarmmelodie en druk op OK. 

Het geactiveerde alarm zal in standbymodus worden 
weergegeven door . 
Het alarm klinkt voor 30 seconden of kan onmiddellijk worden 
gedeactiveerd door op een willekeurige toets te drukken. (Als u 
op de navigatortoets drukt, zal het alarm na 10 minuten weer 
klinken) 

De automatische klok instellen 
Het alarmgeluid veranderen van 60 naar 30 seconden. Wanneer 
ingesteld op AAN, kunnen de datum en tijd worden bijgewerkt 
door CID; wanneer ingesteld op UIT, kan dit niet worden 
bijgewerkt door CID. 

Toetsvergrendeling 
De toetsvergrendeling activeren 
● Druk  ca. 3 seconden op Toetsen Blok. Alle toetsen 

zijn nu vergrendeld. 

De toetsvergrendeling deactiveren 
● Druk op  voor ca. 3 sec. 

Automatische nummerherhaling 
De Automatische Nummerherhalinglijst bevat tot op 10 
nummers. 
● Druk op  en selecteer het gewenste nummer met de 

navigatietoets +/-. 
● Druk op de Beltoets. 

De Automatische Nummerherhalinglijst bewerken 
● Open de Automatische Nummerherhalinglijst, druk op OK. 

U hebt de volgende opties: 
- Nummer Opsl. – Nummer toevoegen aan het 

telefoonboek. 
- Wissen – Het nummer wissen. 
- Alles Wissen – De gehele Automatische 

Nummerherhalinglijst wissen.
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Bediening via telefooncentrale 
Uw telefoon is ontworpen voor gebruik in het analoge 
telefoonnetwerk en kan worden bediend op een telefooncentrale 
die DTMF oproepen en flashsignalering ondersteunt. U kunt de R 
invoeren (bijv. nodig om een verbinding te maken) door de # 
toets  ingedrukt te houden. 
U kunt de flash/automatische nummerherhalingtijd voor R 
aanpassen (zie hoofdstuk “Geavanceerde instellingen”). 

Paging – Misplaatste handsets vinden 
Alle geregistreerde handsets zullen voor één minuut een beltoon 
laten horen wanneer u op de Pagingtoets  op de basis drukt. 
U kunt de beltoon stoppen door op de toets Einde Gesprek op 
de handset of op de Pagingtoets op de basis te drukken. 

Telefoonboek 
U kunt tot op 100 namen en nummers opslaan in het 
telefoonboek. 

Cijfers/Karakters 
Op elke toets staan verschillende karakters afgedrukt. De 
contacten in het telefoonboek zijn alfabetisch gesorteerd. 
 

 Houd de # toets lang ingedrukt om te wisselen tussen 
hoofdletters en kleine letters (ABC/abc/Abc). 

 Houd de toets 0 lang ingedrukt om een pauze binnen 
een telefoonnummer in te voegen (“P” verschijnt). 
Kort indrukken om een spatie in te voegen. 

 
Nieuwe contacten toevoegen aan het telefoonboek 
● Druk op , selecteer Telefoonboek en druk op OK. 
● Selecteer Nr.Toevoegen en druk op OK. 
● Voer de gewenste naam en het nummer in. 
● Druk op OK om het contact op te slaan. 

Kiezen vanuit het telefoonboek 
● Druk op , selecteer Telefoonboek en druk op OK. 
● Selecteer Invoer Lijst en druk op OK. 
● Selecteer het gewenste contact met de navigatietoets +/- 

of voer de eerste letter van de naam in. 
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● Druk op de Beltoets  om het nummer te kiezen d.m.v. 
het toetsenpaneel. 

 
Het telefoonboekmenu stelt de volgende opties 
beschikbaar: 

- Lijstinvoer  

- Nummer Toevoegen  

- Alles Wissen 

- Direct Geh.–Een geprogrammeerd direct 
geheugennummer kiezen. 

Direct geheugen 
Telefoonnummers uit het telefoonboek kunnen worden 
toegewezen aan cijfertoetsen 1 to 9. 

Directe geheugentoetsen programmeren 
● Druk op , selecteer Telefoonboek en druk op OK. 
● Selecteer Direct Geh. en druk op OK. 
● Selecteer de gewenste geheugentoets en druk tweemaal 

op OK. 
● Selecteer Toevoegen en druk op OK. 
● Selecteer het gewenste contact in het telefoonboek met de 

navigatietoets +/- en druk op OK. 

Een direct geheugennummer kiezen 
Houd de corresponderende toets ca. 3 seconden ingedrukt om 
een direct geheugennummer te kiezen. Het geprogrammeerde 
nummer zal worden gebeld. 

Bellijst 
De indicatie-LED op de zijde van de handset knippert wanneer u 
een of meer gemiste oproepen hebt. De bellijst kan tot op 50 
nummers bevatten. 

De indicatie-LED zal uitschakelen zodra u de bellijst controleert. 

Om deze functie te gebruiken, moet het nummer van de beller 
zijn verzonden (CLIP). Neem voor meer informatie contact op 
met uw netwerkprovider. 
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Probleemoplossing 
Hoe schakel ik deze functie uit? 
De indicatie-LED zal uitschakelen zodra u de bellijst controleert. 
 
De lijst met gemiste oproepen controleren 
1. Druk op de navigatietoets wanneer de handset in 

standbymodus is. 
2. Druk op de navigatietoets om de lijst met gemiste oproepen 

te doorlopen. 
 
NIEUWE VOICEMAIL verschijnt op de handset en het lampje 
VOICEMAIL op knippert en ik weet niet waarom. 
Uw telefoon heeft een voicemailindicatie. Als NIEUWE 
VOICEMAIL  en het lampje VOICEMAIL  op de handset 
knipperen, heeft uw telefoon een signaal ontvangen van uw 
serviceprovider dat aangeeft dat er een voicemailbericht op u 
wacht. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer 
informatie over het openen van uw voicemail. 
 
Het knipperende lampje uitschakelen 
1. Wacht totdat de BASIS opnieuw synchroniseert met de 

netwerkprovider. Als de basis de Voicemail Wachten Indicatie 
(VMWI) UIT niet correct kan ontvangen, zal de LED niet 
uitschakelen. Als u het voicemailbericht beluistert, zal de 
provider het VMWI UIT signaal sturen. De geregistreerde 
handset zal de LED uitschakelen zodra de basis het VMWI 
UIT signaal ontvangt. 
-OF- 

2. Druk op de OK-toets, selecteer Geavanc.Inst, ga vervolgens 
met de navigatietoets naar Resetten en druk op de 
OK-toets om te Bevestigen, en druk op OK. Nadat deze 
simpele procedure is voltooid, zult u zien dat het knipperende 
lampje is uitgeschakeld, maar bepaalde instellingen zullen 
ook zijn teruggesteld. 

Een nummer kiezen vanuit de bellijst 
● Open de bellijst door op de navigatietoets + te drukken. 
● Selecteer het gewenste nummer met de navigatietoets +/-. 
● Druk op de Beltoets  om het nummer te kiezen. 

of 
● Druk op OK en selecteer een functie uit de lijst. 
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Als het nummer van de beller is verborgen, wordt alleen 
Verborgen weergegeven. De oproep wordt niet in de bellijst 
ingevoerd. 

De bellijst bewerken 
● Open de bellijst. 

U hebt de volgende opties: 
- Nummer Opsl. – Nummer opslaan in het telefoonboek. 
- Wissen – Een enkel nummer wissen. 
- Alles Wissen – Alle nummers wissen. 

Handsets toevoegen 
De meegeleverde handset is al geregistreerd op uw basisstation. 
Het interne nummer van de handset wordt in standbymodus 
weergegeven. 
U kunt tot op 4 handsets op uw basisstation registreren. 
Als u uw ePure handset registreert op een basisstation van derden 
of een handset van derden op uw ePure basisstation (GAP), zullen 
bepaalde functies mogelijk niet of beperkt worden gebruikt. 
 
Nieuwe handsets registreren 
Een extra handset registreren op het basisstation (het 
basisstation dat is aangesloten op het telefoonnetwerk): 
 
● Houd de Pagingtoets  bovenop het basisstation 

minstens 10 seconden ingedrukt. 
● Druk op de menutoets. 
● Selecteer Geavanc. Inst met de navigatietoets en druk op 

OK. 
● Scroll omlaag totdat u Aanmelden vindt en druk op OK. 
● U zult na enkele seconden worden gevraagd uw PIN in te 

voeren. 
● Voer de PIN (standaard 0000) in en druk op OK. 
● Als de registratie is geslaagd, zal het handsetnummer op 

het scherm verschijnen. 
 
Druk op de beltoets (als u een oproep wilt plaatsen) om te 
controleren of een gesprekstoon beschikbaar is. 
Herhaal deze procedure voor elke aanvullende handset die u wilt 
toevoegen aan uw ePure TAM telefoon. 
Als de registratie niet is geslaagd: 
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● Beweeg dichter in de buurt van het basisstation. De 
afstand tussen de handset en basis moet tijdens de 
registratie minder zijn dan 1 m. 

● Onderbreek de voeding van de basis en handset 
(stroomadapter loskoppelen/batterij verwijderen). 

● Herhaal de registratieprocedure. 

Een Conferentiegesprek creëren 
U kunt tijdens een gesprek een tweede interne oproep plaatsen 
(navraag), wisselen tussen gesprekspartners (onderhandelen) of 
gelijktijdig spreken (3-weg conferentiegesprek), zonder behoefte 
aan twee telefoonlijnen. 

Intern gesprek/Interne oproep 
● Druk kort op int en voer het gewenste interne nummer in. 

Als er slechts twee handsets zijn geregistreerd, zal kort op 
int drukken automatisch de andere handset bellen. 

 
Als u een externe oproep ontvangt terwijl u een intern gesprek 
voert, zult u “inkomende oproep” waarschuwing horen. Beëindig 
het interne gesprek door op de toets Einde Gesprek  te 
drukken. Druk op de Beltoets . U wordt nu verbonden met de 
externe beller. 

Een gesprek doorschakelen naar een andere handset 
U voert een extern gesprek en wilt het gesprek doorschakelen 
naar een andere handset in uw huis of kantoor. 
● Druk op int. 
● Voer het gewenste nummer in als er meer dan 2 handsets 

zijn.  
● Wanneer de interne partij beantwoordt, kunt u op de toets 

Einde Gesprek  drukken om het gesprek door te 
schakelen naar de andere partij.  

Onderhandelen/Conferentie 
U voert een extern gesprek. 
● Bel een andere interne partij (zie hierboven). 
● De interne partij antwoordt. 
● Houd de intercomtoets int ingedrukt om een 

conferentiegsprek te starten. Als er op een van de handsets 
op de toets Einde Gesprek  wordt gedrukt, zal de andere 
handset worden verbonden met het externe gesprek. 
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Persoonlijke instellingen 
● Druk op , selecteer Pers.Instel. en druk op OK. 
● Selecteer een functie uit de lijst met de navigatietoets +/- 

en druk op OK. 
- Handset Toon 
- Vol.Belsign. 

- Belt.Melodie 

- Toets Toon – Telkens dat u op een toets drukt, klinkt 
er een korte pieptoon. 

- Stationstoon – Wanneer ingeschakeld, zult u een 
korte pieptoon horen wanneer u de handset terug op 
de basis plaatst om op te laden. 

- Handset Naam – Om beter onderscheid te maken 
tussen handsets, kunt u aan elke handset een naam 
toewijzen. 

- Auto Antw. – De handset slechts van de basis pakken 
om een oproep te beantwoorden (zonder op een 
willekeurige toets te drukken). 

- Auto Ophang. – De handset slechts ophangen om een 
gesprek te beëindigen. 

- Taal 

- Verlichting – De LCD van de handset instellen op 
AAN/UIT. 

Geavanceerde instellingen 
● Druk op , selecteer Geavanc.Inst en druk op OK. 
● Selecteer een functie uit de lijst met de navigatietoets +/- 

en druk op OK. 
- Gespr.Lijst – de Bellijst kan worden ingesteld op Alle 

oproepen of alleen Gemiste oprpn. Als Alle oproepen is 
geselecteerd, kunt u in standbymodus op de 
Omhoogtoets drukken om de lijst met Alle Oproepen te 
openen. Als Gemiste oprpn is geselecteerd, kunt u 
alleen de gemiste oproepen zien door in standbymodus 
op de Omhoogtoets te drukken. 

- Conferentie – Wanneer deze functie is ingesteld op 
Auto en handset 1 een extern gesprek voert, kan 
handset 2 worden opgenomen en om direct deel te 
nemen aan het gesprek tussen handset 1 en de externe 
beller. 
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- Voork.num. 

- Detect Nr. – Als de eerste cijfers van het nummer 
dat u kiest identiek zijn aan de opgeslagen cijfers, 
zullen ze worden verborgen. 

- Voorkiesnr. – Het voorkiesnummer kan 5 cijfers 
lang zijn. De opgeslagen cijfers worden toegevoegd 
vóór het telefoonnummer wanneer u belt (met een 
kiespauze). 

- Flash Tijd – Selecteer een flashtijd voor de analoge 
netwerkfunctionaliteiten in uw land. 

- Kiesmodus - Toon: Normale kiesprocedures op analoge 
lijnen. Puls: Mogelijk vereist voor verbinding van oudere 
telefoonsystemen. Raadpleeg a.u.b. de betreffende 
documentatie. 

- Aanmelden – Aanvullende handsets moeten op het 
basisstation worden geregistreerd. 

- Afmelden – Selecteer de handset die u wilt afmelden. 
- PIN – U kunt hier de PIN-code wijzigen (0000 bij 

levering). 
- Resetten – U kunt deze functie gebruiken om uw 

handset terug te stellen naar de standaard 
fabrieksinstellingen.  

- Gespr. Blok. – Gebruik deze functie om het kiezen van 
bepaalde telefoonnummers te blokkeren. De te 
blokkeren nummers moeten afzonderlijk voor elke 
handset worden ingevoerd. U kunt tot op 4 te blokkeren 
nummers specificeren die elk uit 4 cijfers bestaan. Alle 
telefoonnummers waarvan de eerste cijfers 
overeenkomen met de gespecificeerde nummers zullen 
worden geblokkeerd. 

- Ecomodus – Wanneer de Ecomodus is ingesteld op 
AAN (bereik geselecteerd als Huis, Appartement of 
Kamer), wordt het zendvermogen van de basis en 
handset aangepast en de straling verlaagd wanneer de 
handset in de buurt is van het basisstation. Wanneer het 
op UIT is ingesteld, zal het zendvermogen van de basis 
maximaal zijn en wordt het niet aangepast. Wanneer het 
is ingesteld op Kamer, zal het zendvermogen minimaal 
zijn en wordt het aangepast. 
- Bereik Sel (Bereikselectie) 

- Huis 
- Appartement  
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- Kamer 
- Uit 
Opmerking: wanneer meerdere handsets worden 
gebruikt, is de Ecomodus standaard ingesteld op Uit. 

- 0 Straling, wanneer ingesteld op Aan, wordt het 
zendvermogen van beide de basis en handset op 
minimum ingesteld wanneer in standbymodus. 

Antwoord apparaat 
Uw ePure TAM is voorzien van een digitaal antwoordapparaat 
met een maximale opnamecapaciteit van 30 minuten. U kunt uw 
antwoordapparaat vanuit de basis bedienen of vanuit een 
willekeurige handset geregistreerd in de basis. Er is bij levering al 
een uitgaand bericht voor elke modus (Antwoorden & 

Opnemen en Alleen Antw.) opgenomen. Het antwoordapparaat 
is gereed voor gebruik. 
 
Het antwoordapparaat activeren/deactiveren (via de 
basis) 
Druk op de toets  op het basisstation om het 
antwoordapparaat in of uit te schakelen. 

De LED op de voorzijde van de TAM basis 
- brandt wanneer het antwoordapparaat is geactiveerd 
- brandt niet wanneer het antwoordapparaat is gedeactiveerd 
- knippert wanneer u een nieuw bericht(en) hebt op het 

antwoordapparaat 

Het antwoordapparaat bedienen (via de basis) 
De LED onder de toets zal knipperen wanneer u nieuwe 
berichten hebt. 
De berichten worden vanaf het meest recente bericht 
afgespeeld. 
● Druk op  om het afspelen te starten. 
● De volgende opties zijn beschikbaar tijdens het afspelen: 
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Toets Functie 

 Antwoordapparaat activeren/deactiveren 

 Bericht herhalen/terugkeren naar vorig 
bericht 

 Overslaan naar volgend bericht 

 Afspelen starten/eindigen 

 Bericht wissen tijdens het afspelen 

 /  Volumeregeling 
 
Het antwoordapparaat activeren/deactiveren (via de 
handset) 
● Druk op , selecteer Antw.App en druk op OK. 
● Selecteer Antw Aan/Uit en druk op OK. 
● Selecteer Aan of Uit met d navigatietoetsen +/- en druk op 

OK.  wordt weergegeven wanneer het 
antwoordapparaat is ingeschakeld. 

● U dient nu de gewenste gebruiksmodus selecteren en een 
persoonlijk uitgaand bericht op te nemen: 

Een persoonlijk uitgaand bericht opnemen 
● Druk op , selecteer Antw.App en druk op OK. 
● Selecteer Antw.Modus en druk op OK. 
● Selecteer Ook opnemen (de beller kan een bericht 

achterlaten) of Alleen Antw. (de beller kan geen bericht 
achterlaten) en druk op OK. 

● Selecteer Pers.Instl en druk op OK. 
● Selecteer Opnemen en druk op OK. 
● Spreek uw uitgaand bericht in de handsetmicrofoon. Uw 

persoonlijk uitgaand bericht kan tot op 1 minuut lang zijn 
(max.). 

● Druk op OK om de opname te beëindigen. Het opgenomen 
persoonlijk uitgaand bericht zal worden afgespeeld. 
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- Om het standaard uitgaand bericht te herstellen, 

selecteer Ook opnemen of Alleen Antw. gevolgd 
door Vooraf Gedef en druk op OK. 

- Om naar een uitgaand bericht te luisteren, 
selecteer Antwoorden & Opnemen of Alleen Antw. 
gevolgd door Afspelen en druk op OK. Het 
uitgaande bericht zal worden afgespeeld. 

- Om een persoonlijk uitgaand bericht te wissen, 
selecteer Ook opnemen of Alleen Antw. gevolgd 
door Wissen en druk op OK. 

 
Het antwoordapparaat bedienen (via de handset) 
Het symbooltje  knippert op de display van de handset 
wanneer u nieuwe berichten hebt op het antwoordapparaat. De 
berichten worden via het meest recente bericht afgespeeld over 
de handsetluidspreker (de handsetluidspreker activeert 
automatisch). 
● Druk op , selecteer Antw.App en druk op OK. 
● Selecteer Afspelen en druk op OK. 
● Druk op de toets Einde Gesprek  om het afspelen te 

beëindigen. 

Tijdens het afspelen: 
● Druk op OK om het Optiemenu te openen. 

De volgende opties zijn beschikbaar: 
● Herhalen – het bericht herhalen 
● Volgende – overslaan naar volgend bericht 
● Vorige – terugkeren naar vorig bericht 
● Wissen – een bericht tijdens het afspelen wissen 
Druk op de navigatietoets +/- om het afspeelvolume aan te 
passen. 

Alle oude berichten wissen (via de handset) 
● Druk op , selecteer Antw.App en druk op OK. 
● Selecteer Alles Wissen en druk op OK. 
● Bevestig met OK om alle berichten te wissen. 

Memo opnemen 
U kunt een bericht achterlaten voor andere interne gebruikers 
door een memo op te nemen. 
● Druk op , selecteer Antw.App en druk op OK. 
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● Selecteer Memo Opnemen en druk op OK. 
● Opnemen… wordt weergegeven. 
● Spreek uw memo in de handsetmicrofoon. 
● Druk op de toets Einde Gesprek  om de opname te 

beëindigen. De memo wordt op dezelfde wijze opgenomen 
als een inkomend bericht. 

 
Antwoordapparaatinstellingen 
● Druk op , selecteer Antw.App en druk op OK. 
● Selecteer Antw.Instel en druk op OK. 
● Selecteer de gewenste functie met de navigatietoets +/- 

en druk op OK. 
- Toon Vertra. – Selecteer de gewenste vertraging of 

Spaarfunct.. Als u de vertraging op Spaarfunctie 
instelt, zal uw antwoordapparaat na 2 ringtonen 
antwoorden als u nieuwe berichten hebt. Als u geen 
nieuwe berichten hebt, zal het niet antwoorden totdat 6 
ringtonen zijn verstreken. Dit bespaart u kosten, omdat 
u kunt ophangen voordat u wordt verbonden. 

- Op Afstand – Toegang op afstand in- of uitschakelen 
- HS Filter – Wanneer het antwoordapparaat is 

ingeschakeld en deze functie is geactiveerd, kunt u de 
berichten die worden opgenomen via de 
handsetluidspreker horen 

- Taal – Selecteer de standaard taal voor het uitgaande 
bericht. 

Geheugen Vol 
Uw antwoordapparaat heeft een opnamecapaciteit van 30 
minuten (dat is inclusief uitgaande berichten). 
Zodra het geheugen vol is, verschijnt Geheugen Vol op de 
handsetdisplay. Er kunnen nu geen berichten meer worden 
opgenomen. Het antwoordapparaat schakelt automatisch op de 
modus Alleen Antwoorden. 
U moet in dit geval oude berichten wissen. 

Externe toegang 
U kunt het antwoordapparaat vanuit elke externe telefoon met 
DTMF of multifrequentie oproepfunctie op afstand openen. Bel 
uw nummer, druk op # en voer uw PIN-code in (0000 bij levering). 
De PIN-code voor afstandsbediening is identiek aan de PIN-code 
van uw telefoon. 
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Externe toegang activeren/deactiveren 
Om uw antwoordapparaat extern te kunnen gebruiken, dient u de 
functie eerst te activeren. 
● Druk op , selecteer Antw.App/Antw.Instel/Op 

Afstand en druk op OK. 
● Selecteer Activeren of Deactiveren en druk op OK. 

 
Afstandsbediening via een externe telefoon 
U kunt uw antwoordapparaat vanuit elke telefoon met DTMF of 
multifrequentie oproepfunctie op afstand bedienen. 
● Bel uw nummer. 
● Druk op # wanneer u uw uitgaande bericht hoort. Het 

uitgaande bericht wordt onderbroken. 
● Voer uw PIN-code in (0000 bij levering). Er zal een 

bevestigingstoon klinken als de PIN correct is. 
● U kunt nu verschillende functies uitvoeren door de 

corresponderende cijfers in te voeren (zie tabel hieronder): 
 
Toets Functie 
1 Terugkeren naar vorig bericht 
2 Alle berichten afspelen 
3 Overslaan naar volgend bericht 
6 Bericht wissen tijdens het afspelen 
7 Antwoordapparaat inschakelen 
8 Afspelen stoppen 
9 Antwoordapparaat uitschakelen 

Hulp 
Geen kiestoon 
● Gebruik uitsluitend het meegeleverde telefoonlijnsnoer. 
● Controleer of het telefoonlijnsnoer correct is aangesloten. 
● Controleer of de netvoeding correct is aangesloten en 

ingeschakeld. 

Geen display 
● Controleer of de batterijen correct geïnstalleerd en volledig 

opgeladen zijn. Gebruik uitsluitend de goedgekeurde, 
meegeleverde, oplaadbare batterijen. 

● Controleer of de handset is ingeschakeld. Houd de 
Verbreektoets  ingedrukt. 
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● Stel de basis terug door de batterijen te verwijderen en de 
netvoeding los te koppelen. Wacht ca. 15 seconden 
voordat u het weer aansluit. Geef de handset en basis tot 
op een minuut de tijd om te synchroniseren.  

Het  icoontje knippert 
● Handset is buiten bereik. Beweeg dichter naar de basis. 
● Zorg ervoor dat de handset is aangemeld op de basis, zie 

hoofdstuk “Een aanvullende handset aanmelden”. 
● Controleer of de netvoeding correct is aangesloten en 

ingeschakeld. 

Het toetsenpaneel lijkt niet te werken 
● Controleer of de toetsvergrendeling is ingeschakeld. 

 icoontje, de batterij is niet volledig opgeladen 
● Pas de handset ietwat aan op de basis. 
● Reinig de laadcontacten met een doekje en wat alcohol. 
● Controleer of de netvoeding correct is aangesloten en 

ingeschakeld. 
● De batterij is vol. Wanneer de handset volledig is 

opgeladen, blijft het  icoontje constant branden. 

Geen Nummerweergave 
● Controleer uw abonnement met uw netwerkprovider. 
● De beller heeft mogelijk een verborgen nummer. 
● Het contact kan niet in uw telefoonboek worden gevonden. 

Controleer of de naam / het nummer correct in uw 
telefoonboek is opgeslagen, met het volledige kengetal. 

Ik ben mijn PIN vergeten! 
U kunt uw handset terugstellen naar de standaard instellingen 
via Geavanceerde instellingen, de handset zal automatisch 
worden teruggesteld en de PIN zal weer standaard 0000 worden. 

Een handset aanmelden op de basis lukt niet 
● U kunt tot op een maximum van 4 handsets aanmelden op 

een ePure basisstation. U moet een handset afmelden om 
een nieuwe te kunnen aanmelden. 

● Controleer of u de juiste Pincode hebt ingevoerd 
(standaard = 0000). 
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● Controleer of u minstens één meter uit de buurt bent van 
andere elektrische apparatuur om interferentie tijdens het 
aanmelden te voorkomen. 

Handset rinkelt niet 
● Het belvolume van de handset staat mogelijk op Uit. 

Basiseenheid rinkelt niet 
● Het belvolume van de basis staat mogelijk op Uit. 

Ruisinterferentie op mijn telefoon of op andere 
elektrische apparatuur in de buurt 
● Plaats uw ePure minstens één meter uit de buurt van 

elektrische apparatuur of willekeurige metalen obstructies 
om het risico op interferentie te voorkomen. 

Bijlage 
Internet/kabeltelefoonadapters gebruiken op een 
analoge poort 
Wanneer u een analoge telefoon gebruikt om de analoge 
aansluiting van een Internet- of kabeltelefoonadapter, werken 
mogelijk niet alle beschreven functies (voornamelijk de 
kieslijnweergave) op dezelfde wijze als met een standaard 
analoge telefoonlijn. Dit zal geen storing veroorzaken in de ePure 
TAM. 
 
Verschillende factoren kunnen de werking van specifieke 
functies aantasten: 
● De Internet/kabeltelefoonprovider ondersteunt de functie 

mogelijk niet op hun Internet/kabeltelefoonlijn. 
● De adapter gebruikt voor omvorming van de 

Internet/kabeltelefoon naar analoge telefoon (gewoonlijk 
verstrekt door de provider) schakelt de functies mogelijk 
niet door naar de verbonden telefoons of schakelt de 
functies door in een niet-analoog formaat. 

 
Controleer de ePure in dit geval a.u.b. op een analoge landlijn 
en/of neem contact op met uw Internet/kabeltelefoonprovider. 
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Onderhoud 
Uw telefoon is een geavanceerd product wat betreft ontwerp en 
constructie, en moet dus voorzichtig worden gehanteerd. 
Reinig de telefoon door het eerst af te vegen met een antistatisch 
of vochtig, zacht leren doekje en droog het vervolgens met een 
droog doekje. 

Recycling (milieubescherming) 
De telefoon mag aan het einde van de levensduur 
ervan niet als normaal huishoudelijk afval worden 
afgedankt. Lever het a.u.b. in bij een inzamelpunt 
voor de verwerking van elektrische en 
elektronische apparatuur: zie symbooltjes op het 
product, in de gebruikshandleiding en/of 
verpakking. 

 
Sommige materialen in dit product kunnen worden hergebruikt 
als u het naar een recyclingfaciliteit brengt. Door recycling van 
onderdelen of grondstoffen van verbruikte producten, levert u 
een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. 
Neem a.u.b. contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor 
informatie over inzamelpunten in uw omgeving. 

De oplaadbare batterijen afdanken 
De wet bepaalt dat alle verbruikte batterijen en accu’s moeten 
worden gerecycled en niet als huishoudelijk afval mogen worden 
afgedankt. Dank deze producten a.u.b. af volgens de officiële 
regelgeving. Lever ze in bij een recyclingfaciliteit. De 
batterijen/accu’s zullen worden gerecycled omdat ze 
bijvoorbeeld lithium (Li), nikkelcadmium (Ni - Cd), lood (Pb), 
cadmium (Cd) of kwik (Hg) kunnen bevatten. De batterijen en 
accu’s zijn voorzien van symbooltjes en informatie over hun 
inhoud. 
 
bijv.: 
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Garantievoorwaarden 
Wij verlenen voor uw telefoon een garantie vanaf de 
aankoopdatum in overeenstemming met de wetsvoorschriften 
van het land waarin de telefoon was aangeschaft.  
 
Bewaar als bewijs van de aankoopdatum a.u.b. de aankoopbon 
of de garantiekaart ingevuld door de verkoper. Alle defecten als 
gevolg van materiaal- en fabricagefouten zullen kosteloos binnen 
de garantieperiode worden gecorrigeerd d.m.v. reparatie of 
inwisseling van de defecte apparatuur. 
 
De garantie dekt geen verslijtbare materialen (batterijcellen), 
defecten die de waarde of het gebruik van de apparatuur slechts 
onbeduidend aantasten, en schade veroorzaakt door incorrect 
gebruik, normale slijtage of manipulatie door derden. 
Deze garantie dekt geen gevolgschade veroorzaakt door 
gebruik, storing of defecten van het product. Er wordt 
voornamelijk absoluut geen aansprakelijkheid geaccepteerd 
voor beschadiging van eigendommen en financiële verliezen. 
U kunt een claim indien onder deze garantie door contact op te 
nemen met de verkoper waar u uw telefoon van hebt 
aangeschaft. 
Het Swissvoice Servicecentrum zal het vervangen door dezelfde 
kwaliteit of een reparatie uitvoeren. Deze periode duurt voor 6 
maanden vanaf de aankoopdatum voor verslijtbare onderdelen 
(bijv. batterijen). 

Goedkeuring en conformiteit 
Deze analoge telefoon DECT voldoet aan de basisvereisten 
bepaald door R&TTE Richtlijn 1999/5/EC m.b.t. 
verbindingsapparatuur voor radioapparatuur en 
telecommunicatie en is geschikt voor aansluiting en gebruik in de 
lidstaten vermeld op het basisstation en/of de verpakking. 
 

De verklaring van conformiteit is te lezen op: 
www.swissvoice.net. 
Het CE-symbooltje bevestigt de conformiteit van 
de telefoon met de bovengenoemde richtlijn. 
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