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❶ Installering SIM-kaart
Installeer een normaal (groot) formaat SIM-kaart aan de onderzijde van de telefoon (3). 
Beschikt u over een micro- of nano-SIM-kaart, dan is een optioneel leverbaar SIM-adapterkaartje wenselijk.

SIM-kaarten zijn vaak voorzien van een PIN-code en derhalve vraagt het toestel bij 
inschakelen om een PIN-code. Op zich veilig, maar soms ook onhandig. 
En bij gebruik van een pre-paid SIM-kaart eigenlijk overbodig (immers een potentiële dief kan
nooit meer verbellen dan het beltegoed). 

Nu kunt u via de Opis telefoon wel een PIN-code ingeven (zie ❹) , maar doorgaans is het 
eenvoudiger de PIN-code blokkering van de SIM-kaart te verwijderen. 
Dit kan op twee manieren:
a) via de Opis telefoon; zie ⓫, of
b) door de SIM-kaart eerst even in een 'gewone' mobiele telefoon te steken en via het
     bedienmenu van dat toestel het 'vragen om de SIM-code' uit te zetten.

❷ Installeer het krulsnoer voor de telefoonhoorn (1)

❸ Sluit vervolgens de lichtnetadapter aan de achterzijde van de telefoon aan en steek deze 
in een electra-wandcontactdoos.
Schakel het toestel in middels de aan/uit-schakelaar aan de onderzijde (0 = uit; 1 = aan). 
Alle drie de status-lampjes aan de onderzijde gaan nu enkele seconden branden.

❹ Indien de SIM-kaart is voorzien van een PIN-code dient u nu deze nu als volgt in te geven:
– neem de hoorn op en wacht op de bezettoon
– geef de PIN-code in (4 cijfers)
als de PIN-code correct is rinkelt de telefoon 1x ter bevestiging

Attentie: bij 3x ingeven van een foutieve PIN-code wordt de SIM-kaart geblokkeerd en dient u de PUK-code in te 
geven (Personal Unblocking Code; deze code wordt veelal bij de SIM-kaart geleverd; soms op de plastic houder waar
u de SIM-kaart uitgedrukt heeft. Heeft u geen PUK-code, neemt u dan contact op met de provider).
Ingeven PUK-code: 
Formaat:       <PUK (8 cijfers)> # <nieuwe PIN-code (4 cijfers)> 
Voorbeeld:   indien de PUK-code 88888888 is en
                       u als PIN-code 1234 wenst (door u vrij te kiezen)
                       dan dient u in te typen:  88888888 # 1234 
Rinkelt de telefoon 1x, dan is de PUK-code correct en de nieuwe, door u gekozen, PIN-code ingesteld.
Rinkelt de telefoon 2x, dan is de PUK-code niet correct; opnieuw proberen.

❺ Een gesprek aannemen / ontvangen
Heel simpel: neem de telefoonhoorn op.

NB: indien de hoorn niet op de haak ligt, kan het toestel toch gebeld worden!
Om het gesprek aan te nemen dient u de hoorn neer te leggen en weer op te nemen. 
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❻ Een telefoonnummer kiezen
Heel simpel: neem de telefoonhoorn op en geef het gewenste telefoonnummer in.
Kies altijd het kengetal tezamen met het abonneenummer.

 6 seconden na ingave van het laatste cijfer, kiest de Opis het telefoonnummer. 
 In de tussentijd hoort u mogelijk enkele pieptoontjes.

Wilt u geen 6 seconden wachten? 
Kies dan een ✱ na het laatste cijfer, dan maakt de Opis direct de verbinding
Of kijk bij ❿

Opnieuw kiezen?
Gebruik de Redial toets #/R voor het opnieuw kiezen van het laatst-gekozen nummer 
(alleen voor de Opis PushMeFon Mobile)

Portabel gebruik
De Opis mobiles beschikken over een oplaadbare accu en kunnen ook 'draagbaar' 
gebruikt worden. Controleert u wel eerst de laadstatus van de accu (zie Status lampjes)

Geavanceerde Features

 ❼ Automa sch kiezen van één kengetal
Bij een mobiele telefoon moet altijd het kengetal gekozen worden.
U kunt het toestel evenwel zo instellen dat automatisch één vast kengetal wordt gekozen 
vóór het abonneenummer. Dit geeft het gevoel van op een oude manier een 'lokaal' 
nummer te kiezen. 
Als u dit instelt, realiseert u zich dan wel dat daarna alleen maar lokale nummers gekozen 
kunnen worden! 
Formaat:   ✱ 01 # <kengetal> ✱ 
Voorbeeld:  als het gewenste kengetal 020 is: ✱ 01 # 020✱ 

Ter bevestiging rinkelt de telefoon 1x

Uitschakelen? Kies ✱ ✱ 01 

❽ Verkortkiesnummers van het netwerk (bijv. opwaarderen, voicemail)

U kunt verkort kiesnummers van het netwerk gebruiken door na het nummer een # te kiezen
Formaat:                 <network verkort kiesnummer># 
Voorbeeld:              als de netwerkcode 2222 is:  2222 # 
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❾ Verkortkiesgeheugens (telefoongeheugens)
U kunt in de Opis Mobiles 9 verkort kiesgeheugens instellen.
Hiertoe worden de cijfers 1 tot en met 9 gebruikt.

Programmeren van de verkortkiesgeheugens: neem de hoorn op en kies:

Formaat:   ✱ ✱ 02 # <verkort kiesnummer (1-9)> # <telefoonnummer> 
Voorbeeld:  telefoonnummer 0201234567 programmeren als verkortkiesnummer 3: 

                    ✱ ✱ 02 # 3 # 08154711 
                                Ter bevestiging rinkelt de telefoon 1x

Gebruik van de verkortkiesgeheugens: neem de hoorn op en kies:

Formaat:               ✱ <verkort kiesnummer (1-9)> 
Voorbeeld:  U wilt verkortkiesnummer 3 kiezen: ✱ 3
                                Het voorgeprogrammeerde nummer wordt gekozen.

❿ Instelling van de uitbelvertraging
Af fabriek kiest de Opis Mobile 6 seconden na het ingeven van een cijfer het nummer. 
Dit is de uitbelvertraging. 
Heeft u meer (of minder) tijd nodig om het telefoonnummer compleet in te geven?
U kunt de uitbelvertraging wijzigen in stappen van 2 seconden: neem de hoorn op en kies:
Formaat: ✱ 03 # <(1-9)> ✱ (1x 2 sec tot 9x 2 sec vertraging).
Voorbeeld: u wenst 4 sec vertraging = 2x 2 sec.

✱ 03 # 2 ✱
Ter bevestiging rinkelt de telefoon 1x.  

⓫ PIN-code blokkering van SIM-kaart (de-)activeren
Het is in veel gevallen handiger het 'vragen om PIN-code' uit te zetten (te deactiveren):
Neem de hoorn op en kies:
Formaat: ✱ 04 # <(0-1)> # <PIN> ✱ (0= uit; 1 = aan).
Voorbeeld: de PIN-code is 1234 en u wenst te de-activeren:

✱ 04 # 0 # 1234 ✱
Ter bevestiging rinkelt de telefoon 1x.
Is de ingegeven PIN-code onjuist, dan rinkelt de telefoon 2x.
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⓬ Roaming aan/uit-ze en
Roaming is het gebruik maken van andere mobiele netwerken, bijv. tijdens reizen.
U kunt desgewenst instellen dat alleen van het mobiele thuisnetwerk van uw provider 
gebruik kan worden gemaakt. Dit heet 'roaming lock' en is met name nuttig voor gebruik van 
het toestel in grensgebieden (u wilt niet dat het toestel overschakelt op een buitenlands 
netwerk met mogelijk hogere gebruikskosten). Af fabriek staat de roaming-lock 'uit'. 
Voor inschakelen van de roaming-lock, neemt u de hoorn op en kiest:
Formaat: ✱ 05 # <(0-1)> ✱     (0= roaming lock uit (standaard); 1 = aan).
Voorbeeld: inschakelen van de roaming lock:

✱ 05 # 1 ✱
Ter bevestiging rinkelt de telefoon 1x.

⓭ Volumeregeling van telefoonhoorn-luidspreker
U kunt het volume van de luidspreker van de telefoonhoorn regelen tussen 
1 (laag) en 9 (hoog volume). Neem de hoorn op en kies:

Formaat:             ✱ ✱06 # <1-9>        (9 is het hoogste volume)

Voorbeeld:          Voor niveau 5: ✱ ✱ 06 # 5  
                              Ter bevestiging rinkelt de telefoon 1x.

⓮ Regeling van de microfoongevoeligheid van de telefoonhoorn

U kunt de microfoongevoeligheid van de telefoonhoorn regelen tussen 
1 (laag) en 9 (hoog volume). Nuttig voor zacht-sprekenden. Neem de hoorn op en kies:

Formaat:             ✱ ✱07 # <1-9>         (9 is de hoogste gevoeligheid)

Voorbeeld:          Voor niveau 5: ✱ ✱ 07 # 5  
                              Ter bevestiging rinkelt de telefoon 1x.
Belangrijk:           Risico van ''oversturing''; let u er op dat het voor uw gesprekspartner nog
                              prettig klinkt.

⓯ Reset
U kunt het toestel resetten naar fabrieksinstelling. Neem de hoorn op en kies:
Formaat:              ✱ ✱ 08  
Voorbeeld:          Terug naar fabrieksinstellingen ✱ ✱ 08  
                               Ter bevestiging rinkelt de telefoon 1x.
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Lijst van commando's
Commando Voorbeeld Functie
✱ ✱01#<kengetal> ✱ ✱01#01234 Ingave kengetal
✱02#<1-9>#

✱<telefoonnr>
✱02#4#

✱0123456789
Ingave verkort kiesnummer

✱ ✱03#<1-9> ✱ ✱03#2 Uitbelvertraging
✱ ✱04#<0-1>#<PIN> ✱ ✱04#0#1234 PIN-blokkering
✱ ✱05#<0-1> ✱ ✱05#0 Roaming-Lock
✱ ✱06#<1-9> ✱ ✱06#5 Volume hoornluidspreker
✱ ✱08 ✱ ✱08 Reset
✱<1-9> ✱5 Gebruik verkort kiesnummer

Toontjes via de hoorn
U kunt 3 verschillende tonen horen als u de hoorn opneemt.

Type Signaal
Stilte Geen Toestel staat 'uit'. 

(NB: na inschakeling duurt het 5 sec. eer u toontjes hoort)

Kiestoon Continu toon Toestel wacht op ingave nummer
Bezettoon Toet-toet-toet Toestel niet gereed. Controleer de lampjes aan de 

onderzijde en kijk bij Status lampjes voor meer info
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Status lampjes
Aan de onderzijde van het toestel vindt u 3 status-lampjes (4). 

Symbool Kleur Indicatie Betekenis

oranje

uit Normale werking of toestel uitgeschakeld

aan Batterij laadt

knipperend Batterij heeft kritisch lage spanning

rood

uit Alles OK

aan Geen SIM-kaart

knipperend SIM vereist PIN-code

snel SIM vereist PUK-code

rood

uit Alles OK

aan Geen netwerk

knipperend Roaming lock blokkeert verbinding

8



Belsignaal

Type Belgeluid Betekenis
OK 1x lange rinkel Toestel heeft uw ingave geaccepteerd

Fout 2x korte rinkel Toestel  heeft uw ingave niet 
geaccepteerd; probeer opnieuw

Batterij leeg 3x korte rinkel Batterij is leeg.  Opladen vereist. 
Zie ook Status lampjes.

Inkomend 
gesprek

Dring-pause-dring U wordt gebeld!

Recycling
Houdt u er aub. rekening mee dat uw toestel een batterij en nuttige electronica bevat.
Gooi het toestel niet in de vuilnisbak, maar geeft het af bij een chemisch afval depot.

Copyright ©: phone-master (www.phone-master.nl)

Vragen en suggesties: info@phone-master.nl / 020 – 616 6789)

Specificaties

• Bureau mobile telefoon (GSM)
• 2G quad-band voor wereldwijde dekking
• geschikt voor elke SIM kaart
• geheugen voor 9 telefoonnummers
• draaischijf- of druktoets uitvoering
• mechanische rinkel bel
• ingebouwde Lithium-Ion batterij
• > 5 uur spreektijd
• > 1 week standby
• geen SMS'en
• geschikt voor DTMF menusturing ('kies 1 voor ..')
• kan een kengetal voor-kiezen voor 'lokaal-telefoneren' gevoel

lengte:    23cm
breedte:   21cm
hoogte:   13cm
gewicht:   1kg
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PROTECTED MODE
Er kunnen drie speciale standen in het toestel geprogrammeerd worden:

Protected Mode 1 (PM1)
Alleen voorgeprogrammeerde verkortkiesnummers (zie ❾) en 112 / 911 kunnen worden 
gekozen. Er kunnen geen andere nummers worden gekozen; inkomende gesprekken zijn normaal mogelijk.

Protected Mode 2 (PM2)
Alle nummers kunnen worden gekozen, behalve (blokkade):
110 / 112 / 911
alle nummers welke niet met een 0 (nul) beginnen
0137x / 0138x / 018x / 019x / 0900x
00x (buitenlandse nummers)
Weest u zich er wel van bewust dat Protected Mode2 ook het noodnummer 112 blokeert!

Protected Mode 3 (PM3)
Toestel kiest automatisch het verkortkiesnummer 1 bij opnemen van de hoorn.
 Ook wel 'Hotline-dialing' genoemd. 
 Er kunnen geen andere nummers worden gekozen; inkomende gesprekken zijn normaal mogelijk.

Programmeren van de verkortkiesgeheugens: neem de hoorn op en kies:

Formaat:   ✱ ✱ 02 # <verkort kiesnummer (1-9)> # <telefoonnummer> 
Voorbeeld:  telefoonnummer 0201234567 programmeren als verkortkiesnummer 1:
                                ✱ ✱ 02 # 1 # 08154711 
                                Ter bevestiging rinkelt de telefoon 1x

Voor het gebruik van de Protected Mode dient een toestel-PIN-code ingesteld te worden 
(niet te verwarren met de SIM-PIN-code!), waarmee de Protected Mode aan/uit-gezet wordt.

Attentie: weest u aub zeer nauwkeurig bij het gebruik van deze PIN-code.
De code kan NIET GERESET worden zoals eerder onder ⓮ beschreven!
Bij een vergeten code dient het toestel naar de fabriek opgezonden te worden. Vanwege de 
daaraan verbonden hoge kosten betekent het dat u dan beter een nieuw toestel kunt kopen!

Advies: schrijf nu de door u gekozen toestel-PIN-code op: ___________________________

Formaat: ✱ 00 # <(PMx)> # <PIN> ✱ 
Voorbeeld: toestel-PIN-code is 1234 en u wenst Protected Mode 3 te activeren:

                          ✱ 00 # 3 # 1234 ✱
                         Ter bevestiging rinkelt de telefoon 1x.

Uitschakelen van de Protected Mode
Formaat:    ✱ ✱ 00 # 0 # <PIN> 
Voorbeeld:    toestel-PIN-code is 1234 en u wenst Protected Mode te de-activeren:

   ✱ 00 # 0 # 1234 ✱
   Ter bevestiging rinkelt de telefoon 1x.
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