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Quick Reference Card
Mobiele Radio R72
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Meldingen in het display:

SERV De SERV indicator is aan als de R72 zich
heeft aangemeld bij het netvverk.

De roaming indicator is aan als de R72 zich niet
heeft aangemeld bij het netwerk.

(n) Deze indicator verschijnt als het toestel een
oproep ontvangt .

De indicator knippert gedurende de oproep en ais een
binnengekomen oproep niet is beantwoord.

B, S Niveau weergave van accucapaciteit (B) en
veldsterkte (S).

MENU De MENU indicator is aan als het menu actiei
is



2 Accu

Gebruik eerste keer
De accu van het loestel is niet opgeladen bi] aevering. Alvorens te gebruiken moet de accu
minimaal 14 uur opgeladen worden.

Opladen van een legs accu's
Het niveau van de accu is at to lezen middels de indicatiebaik op het display. Een Iege accu is na 6
uur weer opgeladen. Laad do accu niet continu op en verwijder hot laadsnoer na de laadtijd.
Let op!
- Langer dan 6 uur opladen verkort de Ievensduur van de accu aanzienlijk
- Hot gelijktijdig gebruiken van het toestel en opladen van de accu wordt algeraden.
Verwijder het laadsnoer indien het toestel wordt gebruikt als communicatiemiddel.

3 Oproep

Toets het 2 of 3 cijlerig oproepnummer van het apparaat dat u wilt oproepen gevolgd door # .

LET OP: Bli het spreken do zendtoets indrukken, voor ontvangst zendtosts Ioslalen

it Aannemen oproep
X ll Opheilen oproep

Tip: Wi] adviseren u de gesprekken kort en functioneel te houden zodat de beschikbaarheid van
hot netwerk optimaal gegarandeerd kan blijven.

4 Storingen

Voor deze apparatuur hee U een MAIILSERVICE contract algesloten, defecte apparatuur kunt U
opsturen naar: KPN Telecom Business Radio Solutions

Aid: Mailservioe
Essebaan 65
2908 LJ Capella ald lJsse|

Vermeldt U duidelijk de klacht omschrijving en aizender van het apparaat met telefoonnummer
voor evantuele navraag over uw storing.

5 Helpdesk

Voor informatie over gebruik van de apparatuur kunt U contact opnemen met@m  -
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