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Installatie
Dit product is bedoeld voor analoge telefoonnetwerken in AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS,
IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.

Aansluiting
1. Sluit de netadapter aan op een wandcontactdoos en op
y op het basisstation.

2. Sluit het telefoonsnoer aan op een telefoonwandcontact-
doos en opK op het basisstation.

3. Plaats de batterijen 2 x 1.2 V AAA 500 mAh NiMH in de
handset en let hierbij op de juiste polariteit.

4. Laad de telefoon voor het eerste gebruik (op 24 uur in het
basisstation).

NB Gebruik het bijgeleverde telefoonsnoer. Een bestaand
telefoonsnoer van een vorig toestel werkt mogelijk niet met
deze telefoon.

Basisinstellingen
TAAL
1. Druk op .
2. Gebruik v /V voor het bereiken van HANDSET INST. Druk

op OK.
3. Selecteer TAAL/TAAL. Druk op OK.
4. Selecteer NEDERLANDS/NEDERLANDS. Druk op OK.
5. Druk opL om het menu af te sluiten.

DATUM & TIJD
1. Druk op .
2. Gebruik v /V om HANDSET INST te bereiken. Druk op OK.
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3. Selecteer DATUM & TIJD. Druk op OK.
4. Selecteer TIJD INSTEL. . Druk op OK.
5. Voer de huidige tijd in. Druk op OK.
6. Selecteer DATUM INST.. Druk op OK.
7. Voer de huidige datum in. Druk op OK.
NB Als het display van het basisstation – – weergeeft, is het
antwoordapparaat niet aangesloten of is tijd/datum niet
ingesteld. U moet de juiste datum en tijd instellen voor de
volledige functionaliteit.

Bediening

Een oproep maken
1. Voer telefoonnummer in. GebruikC om te wissen.
2. Druk opq om de oproep tot stand te brengen. Druk op
L om de oproep te beëindigen.

Een oproep ontvangen
1. Druk opq om te beantwoorden.
2. Druk opL om de oproep te beëindigen.
NBWanneer Automatisch antwoorden is ingeschakeld, hoeft u
de handset enkel uit het basisstation te nemen om de oproep
te beantwoorden, zie Handsetinstellingen (HANDSET INST),
p.7.

Volumeregeling
Het volume van de handset kan tijdens een oproep worden
aangepast met v /V . Het geluidsniveau wordt op het display
aangegeven. Wanneer u de oproep beëindigt, zal het laatst ge-
selecteerde niveau actief blijven.
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Luidspreker
Om tussen handset en luidspreker te schakelen, drukt u op .
Na het inschakelen verschijnt .

NB In de luidsprekermodus kan slechts één persoon
tegelijkertijd spreken.

Opnieuw kiezen
Druk op r . Maak een keuze uit de 10 meest recent gekozen
nummers. Als het nummer al in het telefoonboek is opgeno-
men, wordt ook de bijbehorende naam getoond. Drukq om
de getoonde vermelding te bellen of op OK voor een submenu,
zie Telefoonboek, p.4.

Stil
Schakel de microfoon tijdens een gesprek in/uit metC.

Oproeptimer
Tijdens een oproep verschijnt UU:MM:SS. Dit geeft de duur
van de oproep aan.

Tekst invoeren
Druk enkele keren op een numerieke toets totdat het ge-
wenste teken wordt getoond en wacht vervolgens enkele se-
conden voor u het volgende teken invoert. GebruikC om te
wissen. Druk op1 voor een spatie. Druk opC en houd de
toets ingedrukt om de volledige invoer te wissen. Druk enkele
keren opL om het menu te verlaten.

Toetsblokkering
Houd* ingedrukt om te activeren/deactiveren. Na het active-
ren verschijnt . U kunt een inkomende oproep beantwoorden
door opq te drukken, zelfs als de toetsblokkering is inge-
schakeld. Tijdens de oproep zijn de toetsen gedeblokkeerd.
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Als de oproep wordt beëindigd of geweigerd, worden de toet-
sen weer geblokkeerd.

Oproepen
Druk opJ op het basisstation om de handset(s) op te piepen.
De handset(s) gaat/gaan over en PAGING verschijnt. Het bel-
len stopt automatisch of druk nogmaals opJ of druk op
L op de handset.

Handset aan/uit
Druk in stand-by opL en houd de toets ingedrukt om de
handset in- of uit te schakelen.

Stil/Beltoon uit
Druk in stand-by op# en houd de toets ingedrukt om het be-
lsignaal van de handset in- of uit te schakelen, zie Handsetin-
stellingen (HANDSET INST), p.7. Na het deactiveren van de
beltoon verschijnt .

Tijdelijke stille modus
Wanneer iemand belt, kunt u opC drukken om het belsignaal
van de handset uit te schakelen.

Telefoonboek
U kunt 50 nummers/namen opslaan. Als u op een nummer-
weergavedienst bent geabonneerd, zal de naam die u voor het
nummer in het telefoonboek hebt opgegeven, worden weerge-
geven bij een inkomende oproep. Het is mogelijk om verschil-
lende melodieën te selecteren voor de opgeslagen nummers
in het telefoonboek (werkt alleen als u op de een nummer-
weergavedienst bent geabonneerd).

Contactpersonen opslaan
1. Druk op b . Druk op .
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2. Selecteer TOEVOEGEN. Druk op OK.
3. Voer de naam in. Druk op OK.
4. Voer telefoonnummer in. GebruikC om te wissen. Druk

op OK.
5. Selecteer MELODIE. Druk op OK.

Nummers uit het telefoonboek kiezen
1. Druk op b .
2. Selecteer een contactpersoon met v /V . Doorzoek het te-

lefoonboek snel door de relevante toets voor de eerste
letter van de naam in te drukken.

3. Druk opq om te bellen of druk op voor een
submenu.

Contactpersonen bewerken
1. Druk op b .
2. Selecteer een contactpersoon met v /V . Druk op .
3. Selecteer BEWERKEN. Druk op OK.
4. Bewerk de naam. GebruikC om te wissen. Druk op OK.
5. Bewerk het telefoonnummer. GebruikC om te wissen.

Druk op OK.
6. Selecteer MELODIE. Druk op OK.

Contactpersonen verwijderen
1. Druk op b .
2. Selecteer het contact dat u wilt bewerken. Druk op .
3. SelecteerWISSEN. Druk op OK.

OF selecteer ALLES WISEN. Druk op OK.
4. Druk op OK om te bevestigen.
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Status telefoonboek (TB STATUS)
Hier kunt u controleren hoeveel nummers in het telefoonboek
zijn opgeslagen en hoeveel opslagruimte u hebt.

Nummerweergave (BELLIJST)
Met nummerweergave kunt u zien wie er belt voordat u de te-
lefoon aanneemt en u kunt zien wie er heeft gebeld toen u er
niet was. Als het nummer in het telefoonboek is opgeslagen,
wordt de naam van de beller ook weergegeven. De oproepen
worden chronologisch opgeslagen. De laatste 20 ontvangen
beantwoord en onbeantwoorde oproepen worden samen met
de datum en tijd opgeslagen. ONG. CID/NW GESPR. verschijnt
in stand-by en� in de lijst geeft een gemiste oproep aan.

NB Voor deze functie hebt u een abonnement bij een
serviceprovider nodig. Neem contact op met uw
serviceprovider voor meer informatie.

Nummers ophalen en kiezen
1. Druk op . Selecteer een contactpersoon met v /V .

Of druk op en selecteer BELLIJST.
2. Druk opq om te kiezen of druk op voor een

submenu.
TOEV. AAN
TB

Nummer in telefoonboek opslaan.

DETAILS Details van oproep bekijken.
WISSEN Dit nummer uit oproeplog (niet uit telefoon-

boek) verwijderen.
ALLES
WISEN

Alle nummers uit oproeplog (niet uit telefoon-
boek) verwijderen.



Nederlands

7

NB Standaard worden de laatste 20 beantwoorde en gemiste
inkomende oproepen opgeslagen, inclusief de datum en tijd
van elke oproep.

Nummerweergaveberichten
De volgende berichten kunnen soms worden weergegeven:

BUITENBE-
REIK

Onbekend nummer, bv. een oproep vanuit het
buitenland.

VERBOR-
GEN

Informatie over het nummer is geblokkeerd. Het
nummer kan niet worden weergegeven.

a Berichtindicatie van uw netwerkoperator*.

* Werkt alleen in bepaalde landen.
* Om de berichtindicatie te verwijderen: Druk op v en houd
vervolgens4 ingedrukt.

Instellingen

Handsetinstellingen (HANDSET INST)
1. Druk op . Selecteer HANDSET INST. Druk op OK.
2. Selecteer de gewenste functie, bv. ALARM. Druk op OK.
3. Selecteer de gewenste instelling. Druk op OK.
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ALARM Wanneer het alarm is ingeschakeld, wordt weer-
gegeven in de standby-modus. Wanneer het alarm
afgaat, zal gedurende 45 seconden een signaal te
horen zijn. Het signaal kan met een willekeurige
toets worden uitgeschakeld. Als SLUIMER is geacti-
veerd, gaat het alarm ongeveer 7 minuten later af.
Schakel het alarm permanent uit via het menu of
doorL enkele seconden ingedrukt te houden.
Het volume wordt bepaald door de instelling van
de beltoon.

BEL INSTEL. Selecteer het beltoonsignaal voor INTERN. BEL (in-
terne oproepen) en voor EXTERN. BEL (externe
oproepen).

BELVOLU-
ME

Het beltoonsignaal van de handset kan worden
aangepast.1 = laagste, 5 = hoogste of VOLUME UIT.
Druk op OK om te bevestigen.

TOON
INSTL.

De volgende waarschuwingssignalen kunnen alle-
maal worden uitgeschakeld: TOETSTOON, BATTER.
TOON en BUITENBEREIK.

TAAL Taal voor de displayteksten.
NW NAAM
HS

Tekst in standby-stand.

HS
DISPLAY

Naam of tijd op display weergeven.

AUTOM.
ANTW

De oproep wordt beantwoord wanneer de handset
uit de houder wordt gehaald.

DATUM &
TIJD

Datum/tijd instellen. De indeling voor datum/tijd
kan ook worden aangepast.

Basisinstellingen (BASIS INST)
1. Druk op . Selecteer BASIS INST. Druk op OK.
2. Selecteer functie, bv. BASIS BEL. Druk op OK.
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3. Voer gewenste instelling in. Druk op OK.
BASIS BEL Selecteer beltoon voor basisstation. Druk op OK

om te bevestigen.
BELVOLU-
ME

Beltoonsignaal basisstation.
Selecteer het beltoonsignaal voor INTERN. BEL (in-
terne oproepen) en voor EXTERN. BEL (externe
oproepen).
Belsignaal basisstation.
1 = laagste, 5 = hoogste, of VOLUME UIT. Druk op
OK om te bevestigen.
Het belsignaal van het basisstation kan worden
gewijzigd.

HANDSET
VERW

Een handset afmelden.

FLASHTIJD Tijdsinstelling voor Recall-toets.
LANG=Nieuw-Zeeland.
NORMAAL=Frankrijk/Portugal.
KORT= andere, o.a. VK/AUS.

PIN WIJZIG. De code (standaard 0000) kan worden gewijzigd.

NB een afgemelde handset kan niet meer met het systeem
worden gebruikt!

Uitgebreid systeem (twee of meer handsets)
Het oproepnummer voor interne oproepen verschijnt in de
stand-bymodus. Het basisstation moet centraal worden opge-
steld, zodat het dekkingsgebied voor alle handsets ongeveer
gelijk is.

Een nieuwe handset registreren
Alle handsets die in het pakket zijn opgenomen, zijn al geregi-
streerd op het basisstation. U kunt maximaal 5 handsets regi-
streren op één basisstation.
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NB Dit model is GAP-compatibel (Generic Access Profile). Dit
betekent dat zowel de handset als het basisstation te
gebruiken zijn met de meeste andere GAP-compatibele
eenheden, ongeacht de fabrikant. Het GAP-protocol kan
echter niet garanderen dat alle functies bruikbaar zijn.
1. Houd de toetsJ op de basiseenheid ongeveer 6 secon-

den ingedrukt.
2. Druk op . Selecteer REGISTRATIE. Druk op OK.
3. Selecteer het basisstation dat u wilt registreren. Druk op

OK.
4. Voer de pincode van het basisstation in (standaardcode

is 0000). Druk op OK.
5. Als de registratie is gelukt, zal de eenheid binnen één mi-

nuut terugkeren naar stand-by.

Intercom-/interne oproep
1. Druk op .
2. Voer het oproepnummer1-5 voor de gewenste handset

in of druk op9 voor allemaal.
U hoort een toon als er een externe oproep binnenkomt
terwijl u met een interne oproep bezig bent. Beëindig de
interne oproep metL en beantwoord daarna de exter-
ne oproep metq.

Oproepen doorverbinden/conferentie tussen handsets
Terwijl een externe oproep actief is:

1. Druk op .
2. Selecteer INTERCOM. Druk op OK.

Bij gebruik van meer dan 2 handsets: Voer het oproep-
nummer1-5 voor de gewenste handset in of druk op
9 voor allemaal.
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3. Om door te verbinden: druk opL,
voor conferentie: houd* ingedrukt.

Antwoordapparaat
Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, worden op-
roepen na een bepaald aantal keer bellen beantwoord, uw uit-
gaand bericht wordt afgespeeld en de beller kan een bericht
achterlaten. De totale geheugencapaciteit is maximaal 30 mi-
nuten afhankelijk van de ingestelde geluidskwaliteit. De
meeste functies zijn bruikbaar van op het basisstation en de
handset.

Instellen vanaf handset
1. Druk op . Selecteer ANT.APPAR. Druk op OK.
2. Selecteer ANTW. INSTEL. Druk op OK.
3. Selecteer de gewenste functie. Druk op OK.
4. Selecteer de gewenste instelling. Druk op OK.
ANTW.
MODUS

Selecteer ANTW & OPN or ALEN ANTW. (beller
kan geen bericht achterlaten).

ANTW. TAAL Selecteer de taal voor het opgenomen uitgaande
bericht.

UITG BS
INST

Neem het uitgaande bericht op of luister ernaar.

ANTW
VERTR

Selecteer na hoeveel keer bellen (2 BELTONEN –
8 BELTONEN of TIJDSBESP.) de oproep wordt
beantwoord.

OPNAMETIJD Selecteer de maximale opnametijd voor elk
bericht.

REMOTE
TOEG.

Selecteer afstandsbediening uit/aan.
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COMPRES-
SIE

Meer compressie levert een langere opneemtijd,
maar een slechtere geluidskwaliteit op, LAAG =
beste geluidskwaliteit maar ongeveer de helft be-
schikbaar geheugen.

BS FILTER Functie in basisstation zoals beschreven in
hoofdstuk Meeluisteren, p.15 activeren/
deactiveren.

PIN WIJZIG. Wijzig de pincode voor toegang op afstand (stan-
daardcode is 0000).

NB De functie TIJDSBESP. beantwoordt oproepen na 6 keer
bellen totdat het eerste nieuwe bericht is opgeslagen - daarna
antwoordt het antwoordapparaat na ongeveer 2 keer bellen.
Dit is nuttig wanneer u van op afstand toegang wilt tot uw
apparaat; wanneer u het antwoordapparaat belt en er na vier
keer bellen niet wordt opgenomen, zijn er geen nieuwe
berichten en kunt u ophangen voordat u voor de oproep moet
betalen.

Vanaf handset gebruiken
Wanneer op het display in standby-modus knippert, zijn er
nieuwe berichten. De nieuwe berichten worden altijd eerst
afgespeeld.

1. Druk op . Selecteer ANT.APPAR. Druk op OK.
2. SelecteerWEERG.BDSCHP. Druk op OK.
3. Tijdens het afspelen zijn de volgende commando's

bruikbaar:
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2 Huidig bericht verwijderen.

4 Vorige.

5 Stop.

6 Volgende.
Luidspreker Uit/Aan.

v /V Volumeregeling.

Aan/uit van handset
1. Druk op . Selecteer ANT.APPAR. Druk op OK.
2. Selecteer ANTW AAN/UIT. Druk op OK.
3. Selecteer de gewenste instelling. Druk op OK.
Wanneer er op de handset verschijnt met een vast lichtje,
is het antwoordapparaat ingeschakeld. Wanneer er nieuwe be-
richten zijn, zal de indicator knipperen, ongeacht of het ant-
woordapparaat aan of uit staat.

NB Ook wanneer het antwoordapparaat UIT is, neemt het
apparaat een oproep na 10 keer bellen aan. Zie Toegang op
afstand, p.16.

Gebruiken vanaf basisstation
Als er nieuwe berichten zijn, knipperen de cijfers op het
basisstation.
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! Zet het antwoordapparaat aan/uit.

9 /n Afspelen starten/Afspelen stoppen.

/ Vorige/volgende.
X Huidig bericht verwijderen.

Alle oude berichten na het afspelen verwijderen:
Houd X ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.

+ / - Volume vermeerderen/verminderen.

NB Als het display van het basisstation – – weergeeft, is het
antwoordapparaat niet aangesloten of is tijd/datum niet
ingesteld. U moet de datum en tijd instellen voor de volledige
functionaliteit.

Aan/uit vanaf basisstation
Druk op1 (op het basisstation) om het antwoordapparaat
aan/uit te zetten. Als het display van het basisstation knip-
pert/– – weergeeft, is het antwoordapparaat niet aangesloten
of is tijd/datum niet ingesteld.

Uitgaand bericht
Het uitgaande bericht (max. 3 minuten) wordt door de bellers
gehoord. Er zijn twee aparte uitgaande berichten; eentje ALEN
ANTW. (bellers kunnen geen bericht achterlaten) en eentje
voor de normale antwoordfunctie ANTW & OPN. Selecteer ook
de gewenste antwoordmodus ANTW. MODUS , zie Instellen
vanaf handset, p.11/.

1. Druk op . Selecteer ANT.APPAR. Druk op OK.
2. Selecteer ANTW. INSTEL. Druk op OK.
3. Selecteer UITG BS INST. Druk op OK.
4. Selecteer ANTW & OPN/ALEN ANTW.. Druk op OK.
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5. Selecteer BERICHT OPN.. Druk op OK.
6. Na de lange pieptoon kunt u uw bericht opnemen (praat

op 20 cm van de handset). Druk op OK.
7. Het bericht wordt voor u afgespeeld. Herhaal het boven-

staande om het bericht te wijzigen.
NB Er wordt een opgenomen bericht gebruikt totdat u uw
eigen opname instelt. Dat bericht kan eventueel ook worden
hersteld. Druk opC om dit bericht te herstellen tijdens het
afspelen van het uitgaande bericht.

Persoonlijk bericht (MEMO)
1. Druk op . Selecteer ANT.APPAR. Druk op OK.
2. Selecteer MEMO. Druk op OK.
3. Na de lange pieptoon kunt u uw bericht opnemen (praat

op 20 cm van de handset).
4. Druk op OK. Het bericht wordt voor u afgespeeld.
5. Memo's worden op dezelfde manier afgespeeld als gewo-

ne inkomende berichten.

Meeluisteren
Inkomende berichten worden via de luidspreker van het basis-
station verspreid wanneer ze worden ontvangen. Wanneer u
niets hoort, moet u controleren of het volume openstaat en of
de functie werd geactiveerd, zie Instellen vanaf handset, p.11.
U kunt ook op OK op de handset drukken terwijl er wordt opge-
nomen. De oproep kan worden onderschept door opq te
drukken of de hoorn op te nemen van een andere telefoon die
op dezelfde lijn is aangesloten.

Geheugen vol
In het geheugen is plaats voor 59 berichten (inclusief het uit-
gaande bericht) van max. 30 minuten afhankelijk van de
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ingestelde compressie. Wanneer er ANTW.APP VOL verschijnt
of op het basisstation FF flikkert, kunnen er geen nieuwe be-
richten worden opgenomen totdat de oude werden afgespeeld
en verwijderd. In dat geval antwoordt het antwoordapparaat
met het uitgaande bericht voor Enkel antwoord.

NB Vergeet niet om de berichten regelmatig te verwijderen!

Toegang op afstand
U kunt van op afstand toegang krijgen tot het antwoordappa-
raat met een gewone telefoon.
1. Bel het antwoordapparaat (het nummer waarop uw ant-

woordapparaat is verbonden, gewoonlijk uw
privénummer).

2. Druk op* wanneer het uitgaande bericht wordt
afgespeeld.

3. Voer de pincode in (standaardcode is 0000), zie Instellen
vanaf handset, p.11.

4. Selecteer commando('s) voor toegang op afstand:

2 Huidig bericht verwijderen

4 Druk eenmaal om het huidige bericht
te herhalen. Druk tweemaal om naar
het vorige bericht te gaan.

5 Afspelen van berichten.

6 Volgende

7 Zet het antwoordapparaat AAN

8 Stop

9 Zet het antwoordapparaat UIT
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NB Door een pincode te gebruiken voorkomt u dat andere
personen uw apparaat zonder toestemming gebruiken. Om
veiligheidsredenen raden wij u aan om de standaardpincode
0000 te wijzigen, zie Basisinstellingen (BASIS INST), p.8.

Overig

Batterij
VOORZICHTIG

Gevaar voor explosie als de batterij wordt vervangen door een onjuist
type. Gebruik alleen originele batterijen. Het gebruik van niet-originele
batterijen kan gevaarlijk zijn en de garantie van de telefoon kan erdoor
komen te vervallen.

Wanneer de batterijen relatief nieuw en volledig geladen zijn, hebben ze
voldoende capaciteit voor ongeveer 100 uur standby-tijd of ongeveer 10
uur oproeptijd. De optimale capaciteit van de batterijen wordt pas bereikt
nadat de batterijen 4-5 keer zijn opgeladen. Het is niet mogelijk om de bat-
terijen te overladen of te beschadigen door ze te lang op te laden. Als de
batterijen helemaal leeg zijn, kan het 10 minuten opladen duren voordat
het display oplicht.
Wanneer de batterijen leeg raken, zal gaan knipperen en hoort u een
waarschuwingstoon terwijl u bezig bent met een oproep. De waarschu-
wingstoon is optioneel; zie Handsetinstellingen (HANDSET INST), p.7. De
batterijoplaadindicator op het display zal knipperen zolang de handset
wordt geladen. Om de batterijen te sparen, is het display in stand-by erg
donker. Druk één keer opL om het te verlichten. Om energie te sparen
werken de luidspreker en de displayverlichting niet meer als de batterijen
bijna leeg zijn. Wanneer de batterij bijna leeg is of wanneer het basissta-
tion te ver weg staat, zal de telefoon geen verbinding kunnen maken.
Plaats het basisstation niet te dicht bij andere elektrische apparatuur om
de kans op storingen zo klein mogelijk te maken. Het is normaal dat het
apparaat tijdens het laden warm wordt. Dit is niet gevaarlijk.

Bereik
Het bereik van de telefoon wordt beïnvloed door eventuele obstakels die
de vrije doorgang van de radiogolven waarmee de oproep wordt verzonden,
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belemmeren. Het bereik ligt meestal tussen 50 en 300 meter. Soms kan
het bereik worden verbeterd door het hoofd zodanig te draaien dat de
handset op één lijn met het basisstation komt te staan. De geluidskwaliteit
neemt af naarmate u verder van het basisstation vandaan gaat, tot het ge-
sprek uiteindelijk wordt afgebroken.

Eco-functionaliteit
We hebben het label ECO-FUNCTIONALITEIT geïntroduceerd om klanten te
helpen bij het vinden van producten binnen ons assortiment die het milieu
minder belasten. Producten met dit label worden gekenmerkt door:
• een lager energieverbruik, zowel tijdens gebruik als in stand-by;
• instelbaar zendvermogen op het basisstation op basis van het bereik.

Problemen oplossen
Controleer of het telefoonsnoer onbeschadigd is en correct is aangesloten.
Koppel alle overige apparatuur, verlengsnoeren en andere telefoons los.
Als het probleem nu is verholpen, zit de storing in een ander apparaat.
Test de apparatuur op een lijn waarvan u zeker weet dat hij goed werkt (bij-
voorbeeld bij de buren). Als de apparatuur daar wel werkt, is er waarschijn-
lijk een probleem met uw telefoonlijn. Meld dit aan uw netwerkoperator.

Er verschijnt geen nummer bij een inkomende oproep.
• Voor deze functie moet u via uw serviceprovider zijn geabonneerd op

een nummerweergavedienst.

Waarschuwingstoon/Niet mogelijk om te bellen
• De batterijen zijn mogelijk bijna leeg (laad de handset).
• De handset is mogelijk bijna buiten bereik. Ga dichter bij het basissta-

tion staan.

Telefoon werkt niet
• Controleer of de adapter/het telefoonsnoer correct is aangesloten.
• Controleer de laadstatus van de batterijen in de handset.
• Sluit een andere, werkende telefoon aan op de

telefoonwandcontactdoos.
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De telefoon blijft overgaan
• De belsignalen van sommige telefoons volgen het lijnsignaal niet. Dit

betekent dat het signaal tot 8 seconden na beantwoording van de op-
roep kan aanhouden. Probeer het belsignaal (melodie) te veranderen.

Antwoordapparaat reageert niet op toegang op afstand
• Controleer of u een telefoon met kiestoon gebruikt.
• Probeer de toetsen langer ingedrukt te houden, ongeveer 1 seconde

per cijfer.

Antwoordapparaat antwoordt niet
• Het geheugen kan vol zijn. Oude berichten verwijderen.
• Controleer of de adapter/het telefoonsnoer correct is aangesloten.
• Controleer of de functie antwoordapparaat is ingeschakeld.
Als de telefoon nog steeds niet werkt, moet u voor service contact opne-
men met uw leverancier. Vergeet niet om de bon of een kopie van de fac-
tuur mee te nemen.

Verzorging en onderhoud
VOORZICHTIG

Gebruik alleen de batterijen, netadapter en accessoires die voor dit
specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere
accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedkeuring en garantie van
de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen. De netadapter fungeert
als uitschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het
stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en goed
toegankelijk zijn.

Uw toestel is een technisch geavanceerd product dat uiterst zorgvuldig
moet worden behandeld. Bij nalatigheid kan de garantie komen te
vervallen.
• Bescherm het toestel tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle an-

dere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische cir-
cuits gaan roesten. Als het toestel nat wordt, moet u de batterij
verwijderen en het toestel volledig laten drogen voordat u de batterij
weer terugplaatst.



Nederlands

20

• Gebruik en bewaar het toestel niet in een stoffige, vuile omgeving.
Hierdoor kunnen de bewegende en elektronische onderdelen van het
toestel worden beschadigd.

• Bewaar het toestel niet op een warme plek. Door hoge temperaturen
kan de levensduur van elektronische apparatuur worden verkort, kun-
nen batterijen beschadigd raken en kunnen bepaalde kunststoffen
vervormen of smelten.

• Bewaar het toestel niet op een koude plek. Wanneer het toestel ver-
volgens weer op temperatuur komt, kan er inwendig condensvorming
optreden, waardoor de elektronische circuits kunnen worden
beschadigd.

• Probeer het toestel niet te openen op een andere wijze dan vermeld in
deze gebruiksaanwijzing.

• Laat het toestel niet vallen. Voorkom stoten en schud het toestel ook
niet. Door een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisieme-
chanismen defect raken.

• Gebruik geen sterke chemicaliën om het toestel te reinigen.
Het bovenstaande advies geldt voor het product, de batterij en eventuele
accessoires. Als het product niet naar behoren werkt, dient u contact op te
nemen met uw leverancier voor onderhoud of reparatie. Vergeet niet om
de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

Garantie
Voor dit product geldt een garantietermijn van 24 maanden vanaf de aan-
koopdatum. Als zich binnen deze termijn onverhoopt een storing mocht
voordoen, moet u contact opnemen met uw leverancier. Een aankoopbe-
wijs is vereist als u tijdens de garantietermijn onderhoud/reparatie of on-
dersteuning nodig hebt. Deze garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt
door een ongeval of een soortgelijk incident of schade, binnendringen van
vloeistoffen, onvoorzichtigheid, abnormaal gebruik, nalaten van onderhoud
of andere door de gebruiker veroorzaakte omstandigheden.
Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt
door onweer of andere spanningsschommelingen. Wij raden u aan de lader
tijdens onweer uit voorzorg los te koppelen van het elektriciteitsnet. Batte-
rijen zijn verbruiksartikelen waarop de garantie niet van toepassing is.
Deze garantie is ongeldig als er andere batterijen zijn gebruikt dan origine-
le batterijen van DORO.
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Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring
Hierbij verklaar ik, Doro, dat het type radioapparatuur Comfort 1015 con-
form is met de volgende richtlijnen: 2014/53/EU en 2011/65/EU. De vol-
ledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd
op het volgende internetadres: www.doro.com/dofc.

Specificaties
Netwerk, fre-
quentiebanden
(MHz) [maxi-
maal radiofre-
quent vermogen
uitgezonden/
dBm]:

DECT 1880-1900 MHz, [250mW]

AC-adapter,
basisstation:

Tenpao,S004LV0600045/
S004LB0600045/S003IV0600045/
S003IB0600045
Vtech, VT04EEU06045/VT04EUK06045

AC-adapter,
oplader:

Tenpao,S004LV0600030/S004LB0600030

Batterij: Ni-MH (OPLAADBARE BATTERIJ) 2 x 1.2V
AAA, GPI, xxHC043Cxxx

Omgevingstem-
peratuur bij
werking:

Min: 0° C (32° F)
Max: 40° C (104° F)

Dit toestel voldoet aan de toepasselijke internationale veiligheidseisen met
betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

www.doro.com/dofc
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