
Mobiel Nationaal Noodnet
Quick Reference Card

MOBIELE RADIO R72
1 Gebruikshandleiding:

1 AAN/UIT-SCHAKELAAR
2 A V TOETS (OP-EN-NEER)
3 ALFANUMERIEKE TOETSEN0 6 HANDSET TOETS ( t"_\)/ 7 CORRECTIE TOETS

10 MICROFOON
11 LUIDSPREKER
12 DISPLAY
13 ZEND/ONTVANGSTTOETS

Betekenis symbolen in het display‘ 0 SERV De SERV indicator is aan als het toestel
zich heeft aangemeid bij het netwerk.

De roaming indicator is aan ais het
toestel niet is geregistreerd en Zoe-
kende is naar een controle-kanaal.
Deze indicator moet uit zijn voor
correct functioneren van het toestel

l'_\ Deze indicator verschijnt ais het toe-
stel een oproep ontvangt.
De indicator knippert gedurende de
oproep en als 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 actief is.

[iii Aannemen oproep

- i-xlini Opheifen oproep

Voor detail informatie zie gebruikers-
handleiding MNN

2 Accu
Gebruik eerste keer
De accu van het toestei is niet opgeiaden bij afievering. Alvorens te gebruiken moet de accu minimaal
14 uur opgeiaden worden

Opiaden van een lege accu.
Het niveau van de accu is af te lezen middels de indicatiebaik op het display. Een lege accu is na 6 uur
weer opgeladen. Laad de accu niet continue op en verwijder het Iaadsnoer na de iaaddtijd.
Let op !

0 Langer dan 6 uur opladen verkort de levensduur van de accu aanzienlijki
0 Het gelijktijdig gebruiken van het toestel en opladen van de accu wordt afgeraden

\/6FW|jd€l’ het laadsnoer indien het toestel wordt gebruikt als communrcatiemiddel
6 QCOITIt- »|" , ‘
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3 Oproepen

0 Binnen het Mobiel Nationaal Noodnet
lndividuele oproep :7 cijferig MNN nummer IE
Prioriteitsoproep : [-£1 [11] L-)5 7 ci1feri§MNN nummer [E]

Conferentie oproep : 7 gijferig MNN“nL1Ff1n1e*rH'1'

0 Van Mobiel Nationaal Noodnet naar Nationaal Noodnet
lndividuele oproep : m Q}1 [E]

I I1? W1 \5.€ilT9FiQ NN nummer! I11! "

Prioriteitsoproep : la-)1-J Lg] B5] [__1__] Lg] [§:_*_i§_i'1T<“g;;I\lI\l7nurnmer [*7]IWWWWW li:J"
Conferentie oproep \6__] §_@@g r [E

51  é E1)"

” Note: Bij geen gehoor: vervangen door m F}

#11
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0 Alleen onder bijzondere omstandigheden vanuit Mobiel Noodnet via Nationaal Noodnet:

Via de telefoniste : [bl [s\ lit]

(telefoniste geeft informatie, bemiddelt bij extern verkeer)

Alarmnummer :F} W IFI

1l1l \5\ Fl"
” Note: Bi] geen gehoor: vervangen door

4 Storingen
Kies 0800-0272899
Geef de storingsdienst de volgende informatie:
0 Omschrijving van de storing
0 Uw 7-cijferig aansluitnummer op het Mobiel Nationaal Noodnet

(Het nummer staat in het display en onder de accu van de mobilofoon)

5 Service
Onder normale omstandigheden zal KPN Telecom gedurende de werkdag waarop de
storing gemeld wordt een onderzoek instellen. Gedurende werkdagen zal maximaal 8 uur
na de storingsmelding met de werkzaamheden ten behoeve van het opheen van de storing
Worden gestart.

Onder buitengewone omstandigheden zal KPN Telecorn binnen 1 uur na de melding een
onderzoek naar de storing instellen en na maximaal 4 uur beginnen met de werkzaamheden
nodig om de storing op te heen

Helpdesk Landelijk Beheerscentrum Nationaal Noodnet:
- Tel: (070) 341 32 05/ Fax: (010) 341 29 74
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