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Deel 1: draadloze telefoon
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Deel 2: draadloze deurintercom

Gefeliciteerd
met uw aankoop van dit kwaliteitsprodukt.
Mogen wij u vragen deze handleiding aandachtig te lezen en de vermelde installatieinstructies
goed op te volgen.

Veiligheidswaarschuwingen
Teneinde het risico op een elektrische schok of kwetsuren te vermijden, gelieve de hier vermelde
aanbevelingen strikt op te volgen.

1. Lees en bekijk deze handleiding aandachtig.

2. Respecteer alle waarschuwingen die in deze handleiding en op de toestellen vermeld zijn.

3. Om het toestel te reiningen, haal eerst alle stekkers uit het stopcontact en gebruik een zachte doek.
Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen.

4. Plaats geen voorwerpen op de kabels.

5. Gebruik de toestellen niet in vochtige of explosieve omgevingen.

6. Giet geen vloeistoffen over de toestellen.

Voor het eerste gebruik

1



2

7. Haal bij storingen de stekker uit het stopcontact, laat herstellingen over aan gekwalificeerde personen

8. Let op de polariteit van de batterijen, let bij het plaatsen van oplaadbare batterijen op de polariteit-
symbolen (zie hiervoor het hoofdstuk batterijen plaatsen).

9. Gebruik alleen de voorgeschreven batterijen. Gebruik nooit andere batterijen en zeker geen gewone
niet-oplaadbare alkaline batterijen. Deze laatste zouden kwetsuren of beschadigingen aan het
toestel kunnen veroorzaken.

10. Mix geen lege en volle batterijen in 1 toestel. Versleten batterijen mogen niet weggegooid worden
met het gewone huisvuil en mogen ook niet worden verbrand.

11. Indien je van plan bent het toestel langer dan een maand niet te gebruiken, verwijder dan de
batterijen uit het toestel.

Gebruik enkel de stroomadaptors zoals beschreven in deze handleiding.12.

13. Hou de telefoon buiten het bereik van kinderen.

14. Gebruik de telefoon enkel op de voorgeschreven manier.

15. Gebruik de telefoon niet als hij beschadigd is.
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In de verpakking
Vergewis u ervan dat alle hieronder opgesomde zaken in de verpakking zitten. 
Mochten sommige zaken ontbreken of beschadigd zijn, gelieve uw dealer te verwittigen.

Telefoonkabel*Adapter*2 AAA Ni-MH
batterijen

HandleidingTelefoon
(Handset)

deurpostBasis
laadstation

*Het type van de stekker kan verschillen naargelang het land.

MENU/R C /

Slotmodule
(optie !!)

Montage
beugel
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Beschrijving handset

Laadcontactpunten

Batterijdeksel

Speaker

Telefoon (handset)

Luidspreker

Microfoon

MENU/OK toets

KIES/SPEAKER toets

CANCEL/MUTE toets

RECHTS/REDIAL toets
NEER/
telefoonboek toets

END toets

LINKS/INT toets

OP/CID toets

Alfanumerieke
toetsen

LCD scherm

STER toets HEKJE toets

MENU/R C /
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Beschrijving telefoon (vervolg)

Zij- en onderaanzicht

Aansluiting 
adapter

Telefoon
stekker

Laadcontactpunten

Page toets

Basisstation (oplader)
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Draadloze deurintercom

Beldrukknop

Buitenpost

1. + 12V DC voeding
2. - 12V DC voeding
3. + 12V DC voor slotmodule
4. - 12V DC voor slotmodule
5. Silicone afdichting

1
2

3
4 5
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Functietoetsen

Oproep/luidspreker toets
Oproep maken/beantwoorden.
Zet de luidspreker aan tijdens een gesprek.

Einde/aan-uit toets
Beëindigt een gesprek.
Ingedrukt houden om aan of uit te schakelen als beschreven op pag. 15.

OP/CID toets
Gaat omhoog in lijsten en menu-opties.
Verhoogt het geluidsvolume tijdens een gesprek.
Bekijken gemiste oproepen (CID) als beschreven op pag. 22.

Neer/telefoonboek toets
Gaat omlaag in lijsten en menu-opties.
Verlaagt het geluidsvolume tijdens een gesprek.
Openen van het telefoonboek, als beschreven op pag. 31.

INT toets
Interne oproep naar andere handset.
Doorschakelen inkomende oproep naar andere handset.
Maken conferentiegesprek met externe lijn en interne tweede handset.

Navigatieknop:
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Heroproep toets
Open de lijst met laatste oproepen, zie pag. 20.
Voeg een pauze toe tijdens nummeringave .

Ster toets
Ingedrukt houden om toetsvergrendeling aan of uit te zetten.
Conferentiegesprek tot stand brengen als beschreven op pag. 41.

Annulatie/mute toets
Keer terug naar vorig menu.
Schakelt microfoon uit tijdens gesprek.
Wist een foutief karakter, letter of cijfer.

Menu/OK toets
Opent het menu in ruststand
Bevestigt menukeuzes en acties.
Beveelt de flash-functie.

Functietoetsen (vervolg)

MENU/R

C /
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Symbolen op het LCD-scherm

Nieuwe oproep
Aanduiding van één of
meer gemiste oproepen.

Lijn open
Geeft aan dat de lijn bezet is.

Handenvrij
Duidt aan dat handenvrij
bellen aan staat.

Batterijsymbool
Geeft de batterijlading aan.

Signaalsterkte
Geeft aan of er voldoende zend-
bereik is. Als de handset te ver
van de basis verwijderd is, zal dit
symbool knipperen.

Toetsenvergrendeling
Dit symbool verschijnt als het
toetsenbord vergrendeld is.
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Batterijen plaatsen

Schuif het batterijdeksel in de richting van de pijl
om het te openen.

Plaats de nieuwe batterijen zoals aangegeven,
rekening houdend met de polariteit (+,-).

Installeer de meegeleverde, oplaadbare NI-MH
batterijen (AAA) in de telefoon, vooraleer deze
te gebruiken.

2.

1.

Handset

3. Ze t  he t  b att e r i jde k s e l  t e r ug
op zijn plaats en schuif het
omhoog tot het dicht klikt.

Verkeerd geplaatste batterijen kunnen
de handset beschadigen.

De batterijen dienen vervangen te worden
indien ze na het opladen  niet meer hun
volledige capaciteit hebben.

 Vervang de batterijen enkel door andere
oplaadbare Ni-Mh batterijen van goede
kwaliteit. Gebruik in geen geval andere
batterijen of niet-oplaadbare alkaline
batterijen.

Opmerk:ingen:
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Batterijen plaatsen (vervolg)

Schuif het batterijdeksel in de richting van de pijl
open.

Paats 2 batterijen type C, rekening houdend met de
juiste polariteit (+ , -)

Deurstation

Er kunnen 2 batterijen type C (niet meegeleverd) in
in het deurstation geplaatst worden.

2.

1.

3. P laats  het  batter i jdeksel  terug
en schuif het omhoog tot het dicht
klikt.

Verkeerd geplaatste batterijen kunnen
het toestel beschadigen.

Gebruik enkel alkaline  batterijen type C van
goede kwaliteit.

Indien er batterijen in het deurstation 
geplaatst zijn, is het niet nodig een voeding
aan te sluiten op aansluitklemmen + & -.

Opmerkingen : 
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Installatiehandleiding

Plug 1 stekker van het telefoonsnoer in de connector
aan de achterzijde van het basisstation en de andere
stekker in de telefooncontactdoos tegen de wand.

Plug de kleine connector van de netadaptor in de
voorziene aansluiting aan de achterkant van het basis-
station en de plug de adaptor in een stopcontact.

1.

2.

Naar stopcontact
Naar telefoon-
contactdoos

Basisstation

Deurstation

Kies een geschikte plaats voor het plaatsen van de draadloze deurintercom, rekening houdend
met de gemiddelde lengte van bezoekers.

Plaats de montagebeugel tegen de wand met behulp van geschikte schroeven en pluggen.

Indien je geen batterijen in het deurstation wenst te gebruiken, dien je een geschikte voeding
aan te sluiten op de aansluitklemmen DC+ en DC-. Zie ook aansluiting slotmodule (optie).

Plaats nu het deurstation op de bevestigingsbeugel schuif het toestel goed naar beneden.

1.

2.

3.

4.
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Opmerking :
De kunststof afdichting aan de achterkant van het deurstation is bedoeld om de aansluitingen te beschermen.
Indien je draden wenst aan te sluiten, dien je deze afdichting te verwijderen. Het is absoluut noodzakelijk om
de afdichting terug te plaatsen vooraleer het deurstation tegen de wand te bevestigen.
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Voeding

Wand

Handset opladen

!

Om de handset op te laden, dient hij in de lader te worden geplaatst.

Opmerking: Wanneer de handset in de lader geplaatst wordt,
schakelt hij automatisch aan.

MENU/R C /

Breng de bekabeling aan tussen deurstation en slotmodule, zoals
aangeduid op de figuur.

Slotmodule (optioneel)

4 draden
2 draden

2 draden

Slot

slot- 
module

Belangrijk : Vóór het eerste gebruik dienen de batterijen minstens
15 uren te worden opgeladen!

Als de handset uit staat wanneer hij in
het basisstation geplaatst wordt, zal hij
automatisch aanschakelen. Zie hieronder
om de handset manueel aan of uit te
zetten:

1. Handset aanzetten
Druk op toets      en hou die ingedrukt
tot het scherm oplicht. De handset zal
zich automatisch aanmelden bij een
geregistreerd basisstation. Op de display
versch i jn t  onderstaaande kn ipperende
boodschap.

Zodra de  handset het  basisstation  gevonden
heeft, zal hij overgaan naar stand by mode. Op
het scherm verschijnt het nummer of de naam
(als die ingesteld is, zie p.25) van de handset,
het veldsterkte icoon, de batterij-indicator en
de huidige tijd. Als geen basisstation gevonden
wordt zal de handset zich gedragen net alsof er
geen bereik is (scherm blijft knipperen).

Handset aan- en uitzetten

2. Handset uitzetten

Opmerking :

verschijnen.
DE BATTERIJEN MOETEN VOLDOENDE ZIJN OPGELADEN
VOORALEER MEN DE HANDSET KAN GEBRUIKEN.

Als de batterijen nagenoeg leeg zijn en de handset
wordt op de lader geplaatst, zal onderstaand scherm

 ZOEKT

----

15

Druk op toets  en hou die ingedrukt
tot het scherm dooft.
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Telefoneren
Je kan een nummer ook direct ingeven in standby
mode. Dit laat toe correcties aan te brengen
vóór het bellen. Volg onderstaande stappen:

1. Geef een telefoonnummer in van max 32
cijfers. Je kan ook de toets      gebruiken
om een pauze toe te voegen.

1. Neem de handset in de hand en druk op

3.

2. Toets een telefoonnummer in.

Beëindig een telefoongesprek door op toets
te drukken of plaats handset in de lader.

Resultaat: Het icoon  verschijnt.

Basis bedieningen

Opmerking :
Om te telefoneren met het laatste nummer dat je
gebeld hebt, kan je voor de heroproepfunctie kiezen.
Zie hiervoor pagina 20.

Opmerking :
Als je bij het ingeven van het telefoonnummer
een vergissing maakt, druk op  toets   C /       om
het laatste cijfer te wissen.

2. Kijk het nummer na en als het correct is,
druk op de toets      .

Bij alle beschrijvingen in deze handleiding wordt er steeds van uit gegaan dat de handset in stand by
mode staat. Men gaat naar stand by mode door op de toets         te drukken.

Deel 1: draadloze telefoon
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Telefoon beantwoorden

Als de oproeper kan geïdentificeerd worden
zal zijn telefoonnummer zichtbaar zijn.

1. Om een oroep te beantwoorden, druk op       . Als
Automatisch Opnemen geactiveerd is en
de handset staat op de lader, volstaat het
de handset uit de lader te halen.

Wanneer een telefoongesprek binnenkomt,
zal op het scherm informatie verschijnen.

2. Om een gesprek te beëindigen, druk op de
toets of plaats de handset op de lader.

Resultaat: Na een telefoongesprek, verschijnt de
duur van de oproep op het scherm.

Opmerkingen:

Je kan het belvolume bijstellen als de telefoon
rinkelt voor een binnenkomende oproep door
op de toetsen           of             te drukken.

Als voor een polyfone beltoon is gekozen, kan
het belsignaal nog 4 sec aanhouden nadat de
oproeper heeft opgehangen of nadat een andere
handset de oproep heeft aangenomen.
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Microfoon dempen

Tijdens een gesprek kan tijdelijk de microfoon uit-
geschakeld worden, zodat de persoon aan de andere
kant van de lijn je niet kan horen.

Voorbeeld : Je wil iets bespreken met een persoon die
zich bij jou in de kamer bevindt en je
wil niet dat een ander dit kan horen.

Microfoon uitschakelen: druk op de toets  C /    tijdens een
gesprek, op het scherm verschijnt STIL BELLEN. 

Microfoon terug inschakelen: druk opnieuw op de toets
en je kan het telefoongesprek verder zetten.

Audiovolume regelen

Tijdens een gesprek kan je op de toets       of
drukken om het geluidsniveau van de hoorn

of (indien geactiveerd) de luidspreker aan de
achterkant in te stellen van VOL 1 tot VOL 5.
Het ingestelde volume verschijnt op het scherm.

Het volume van de telefoon en de luidspreker kan
ook aangepast worden via het menu GELUIdSINST

in het hoofdmenu HS INSTEL van de handset
(zie ook pag. 36).

C /
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Beltoon instellen

Je kan zelf een beltoon kiezen voor externe (telefoon
netwek) of interne (andere handset aangemeld
bij hetzelfde basisstation) oproepen. Ook het
belvolume kan vrij gekozen worden.

1. Druk op de toets  .

2.  of  en kiesDruk herhaaldelijk op
HS INSTEL, druk dan op  .

3. Druk op  of 
dan op de

     en kies bELINST, druk
 toets.

4. Druk op  of  en kies INT bELLEN of
EXT bELLEN, druk op de   toets.

5. Druk op  of  en kies MELODIE of
VOLUME. Druk op  om te bevestigen.

Resultaat : Je kan een beltoon kiezen van Melodie 1 tot 10
en het belvolume instellen van 1 tot 5 of
stil. Als je de beltoon of het volume hebt
geselecteerd, zal de handset de gekozen
melodie en geluidsterkte afspelen.

M EN U/ R

M EN U/ R

M EN U/ R

MEN   U/R

M EN U/ R

6. Druk op  of  en kies de gewenste
instelling. Druk op M EN U/ R om te bevestigen.
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Heroproep laatste nummer

1. In standby mode, druk op  .

Op het scherm verschijnt het laatste
nummer dat je gebeld hebt.

2. Druk op  om het nummer op te bellen.

Uw telefoon heeft de mogelijkheid om de laatste
10 nummers die u heeft gebeld, terug op te
roepen en snel terug op te bellen.

Resultaat:

Een nummer opzoeken in het geheugen van
de laatst gebelde nummers.

1. In standby mode, druk op de  toets.

2. Als je geheugen wenst te bekijken, druk
herhaaldekijk op      of      tot je het
gewenste nummer gevonden hebt.

3. Druk op de  toets om het nummer op te
bellen.

Opties heroproepgeheugen

Dankzij deze opties, kunnen de laatst gebelde
nummers uit het geheugen gewist worden of
worden opgeslagen in het telefoonboek.

1. Druk op de  toets.

2. Zoek het gewenste nummer door de toetsen

3. Als het gewenste nummer op het scherm
staat, druk op M EN U/R  om de verlangde optie
te kiezen:

of  te gebruiken.

Opmerkingen :
Als er geen  nummers in het geheugen zitten, verschijnt
LEEG op het scherm.
Als het geheugen vol is, zal telkens je een nieuw nummer
opbelt, het oudste nummer automatisch uit het geheugen
gewist worden.
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TOEVOEGEN TL : slaat het nummer op in het
telefoonboek. Druk op M E NU /R   en sla het nummer op
zoals beschreven vanaf stap 4 (pag 31) in het
hoofdstuk “Contacten toevoegen in telefoonboek”.
Merk op dat het nummer reeds ingevuld is.
WISSEN : wist het nummer uit de lijst.
ALLES WISSEN : wist alle nummers uit het
heroproepgeheugen.

4. Om het scherm te verlaten, druk op   .

Opmerking :

 C /

Als je de opties  WISSEN  of ALLES WISSEN kiest, zal
er een bevestiging gevraagd  worden.  Op  het  scherm
verschijnt BEVESTIGEN ? Druk dan op de toets           omMENU/R

te bevestigen of op           om te annuleren.C /
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CId bOEK

2. Druk opnieuw op  MENU/   R  en kies menu CId bOEK, als
er nummers beschikbaar zijn zullen die verschijnen.
Je kan ook onmiddellijk naar de lijst ontvangen
oproepen gaan door in standby op     te drukken.

3. Druk op  of   om door de lijst met oproepen te
scrollen. Als het gewenste nummer verschijnt, druk
op   om het te bellen.

Als je telefoonnetwerk nummerherkenning
toelaat en je ontvangt een oproep van een
beller die zijn informatie niet verbergt, zal
het telefoonnummer van de beller op het
scherm verschijnen. Als je een oproep miste
zal het icoontje     op het scherm verschijnen.
Als het CID geheugen vol is, knippert       op
de display.

bUITEN bEREIK - deze boodschap verschijnt
als een oproep van een omgeving komt waar de
telefoonmaatschappij geen nummerherkenning
ondersteunt of ook wanneer in uw buurt nog
geen nummerherkenning mogelijk is.

PRIVE - als de oproeper ervoor gekozen
heeft om zijn nummer privé te houden en het
niet mee te sturen, verschijnt deze boodschap.

CID nummer opslaan in telefoonboek

1. Druk op de  toets.

2. Druk opnieuw op de  MENU/    R toets en kies CId bOEK, als
er nummers beschikbaar zijn zullen die verschijnen.

3. Druk op  of   om de nummers te bekijken en
als het gewenste nummer verschijnt, druk je op de

toets om TOEVOEGEN TL te kiezen.

CID-nummers bekijken en bellen

1. Druk op de   toets.M  ENU /R

M  ENU  /R

MENU/R
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Nummer wissen uit CID boek

1. Druk op de  toets.

2. Druk opnieuw op de  toets en kies CId bOEK

3. Als er nummers in de lijst staan, kan je nu met
de toetsen       of      door de lijst navigeren om
het te wissen nummer te zoeken.

4. Als het te wissen nummer op het scherm staat,
druk dan op de  MEN   U/R  toets.

Alle nummers uit CID boek wissen.

1. Druk op de  toets.

2. Druk opnieuw op de  toets en kies CId bOEK.
Als er nummers beschikbaar zijn, zie je die nu.

3. Druk op M EN U/R  en gebruik de  of  toets
en selecteer ALLES WISSEN, druk nu op de
MENU/R toets.

4. Op het scherm verschijnt BEVESTIG ? Druk
op  M EN U/R  om te bevestigen.

Er klinkt een bieptoon en de handset
keert terug naar standby mode
als alle CID-nummers gewist zijn.

Resulaat:

4.   , nu dien je de naam van
het contact in te geven.

5.  . Nu kan je het
vermelde nummer eventueel nog aanpassen.

6. Druk op de  MENU   /R toets. Indien van toepassing, kun
je nu een beltoon kiezen en aan het contact
koppelen. Druk op  M EN  U/R  om te bevestigen en je
zal een bevestigingssignaal horen.

5. Druk op   of   en kies WISSEN, druk op de
 M EN U /R  toets, op het scherm verschijnt BEVESTIG ?

Druk op de  MEN   U/R  toets om te bevestigen en je zal
een bieptoon horen terwijl het volgende nummer
op het scherm verschijnt.

Druk op de toets M   ENU /R

Geef de naam in en druk op  ME   NU/ R

 MEN   U/R

ME  NU /R

MEN    U/R

M EN U/ R
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Toetsenvergrendeling

Deze functie blokkeert alle toetsen op het klavier.
Je kan nog steeds een oproep aannemen met de
toets, maar als je ophangt keert de handset terug
naar toetsenblokkering. Deze functie is handig om
ongewilde oproepen te vermijden.

    ingedrukt, tot op de display HS GEBLOKK 
verschijnt, samen met het icoontje       .

Toetsen blokkeren: hou in standby mode de toets

Toetsen deblokkeren: hou opnieuw de    toets ingedrukt,
tot het icoontje     van het scherm verdwijnt.

Opmerking :
Als je met geblokkeerde toetsen op een willekeurige
toets drukt, zal een bieptoon weerklinken en komt
volgende tekst op het scherm: HS GEBLOKK .

Taal instellen

De handset ondersteunt verschillende vooraf
geïnstalleerde talen. Je kan zelf een taal kiezen
waarin de boodschappen verschijnen.

1. Druk op de  toets.

2.  of  en kies HS

 toets.

3. Druk op  of  en kies TAAL, druk dan op
de  toets.

4. De verschillende talen verschijnen op het
scherm. Druk op       of       om door de talen
te bladeren. Elke taal verschijnt in zijn eigen
spelling.

5.  toets en kies de gewenste
taal, je hoort dan een bevestigingsbiep.

M EN U/ R

Druk herhaaldelijk op
INSTEL, druk op de  M EN U/ R

 ME NU /R

Druk op de  M EN U/ R
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Automatisch opnemen

Je kan een oproep heel gemakkelijk aannemen
alleen maar door de handset uit de lader te
nemen, zonder een toets in te drukken.

1. Druk op de  toets.

3. Druk op       of
druk dan op de

 en kies AUTO ANTW ,
 toets.

4. Druk op  of  en kies AAN of UIT om

deze functie aan of uit te zetten. Druk dan
en je hoort eenop  M EN U/ R   bevestigingsbiep.2.  of  en kiesDruk herhaaldelijk op

HS INSTEL, druk op de  toets.

Handset naam

"HS N" is de standaard naam nadat de handset
geregistreerd is. Het handsetnummer N (1 t/m 5)
verwijst naar het volgnummer waaronder de handset
in het basisstation is geregistreerd. De naam, die
in standby mode getoond wordt, kan als volgt
worden gewijzigd:

1. Druk op de  toets.

2.   en kies HS INSTELDruk herhaaldelijk op      of
Druk op de  MENU   /R  toets.

3. Druk op  of  en kies HS NAAM , druk op
de   toets.

4. Je kan nu zelf een naam van max 6 karakters
ingeven dmv de alfanumerieke toetsen. Gebruik
de   C /    toets om eventueel een karakter te wissen.
Druk op de ME    NU/R  toets naam te bevestigen en het
menu te verlaten. De handset naam is vanaf nu
aangepast.

 MEN   U/R

 ME  NU/ R

 ME NU /R

 ME NU /R

 ME NU /R
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Paging

Kiesmodus

Om het bellen te stoppen, druk opnieuw  op de       toets, of
op een willekeurige toets van de handset.

Vanaf het basisstation kan je alle aangemelde handsets
oproepen en laten rinkelen. Dit is handig om een
handset te lokaliseren.

Druk kort (minder dan 5 sec) op de      toets aan
de onderzijde van het bassisstation en alle aangemelde
handsets zullen 60 seconden lang bellen.

je kan de kiesmodus instellen zoals hieronder
beschreven:

1. Druk op de   toets.

2. Druk herhaaldelijk op    en kies BS INSTEL

druk dan op de
       of    
 toets.

3. Druk op de   toets en kies bELMOdE, druk
op de  MEN  U/R   toets.

4. ofDruk op de                  toets en selecteer de gewenste
kiesmode ( TOON of PULSE ). Druk op de toets

om te bevestigen, je hoort een bieptoon.

Opmerking :
Indien je niet zeker weet welke kiesmodus je dient te
gebruiken, contacteer dan je telefoonmaatschappij
voor meer inlichtingen.

Opmerking :
Als je 5 sec of langer op de         toets drukt, zal het
basisstation in registratie mode gaan. Voor meer
details, zie pagine 39.

M  ENU /R

M  ENU/  R

MENU/R
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T i jdens een gesprek kan je  de lu idspreker
van de handset aan zetten. Hierdoor kan je
de telefoon op je tafel of bureau laten liggen
en volledig handenvrij bellen.

 zal
Om deze functie aan te zetten, druk op
tijdens een gesprek en het icoontje     
op het scherm verschijnen.

Handenvrij bellen uitschakelen: druk opnieuw op de
toets      en je kan terug normaal met de
handset bellen. Icoon      verdwijnt.

Handenvrij bellen

Opmerkingen :

Als je de handset aan je oor houdt, vergewis je er op
voorhand van dat de luidspreker niet aaan staat.

Zie pagina 18 of 36, om het geluidsvolume van de
luidspreker in te stellen.

Maak je een oproep en de lijn is bezet, druk op MENU/R

en er zal een flashsignaal naar je contact gestuurd
worden. Deze dienst dient wel ondersteund te worden
door je telefoonmaatschappij. Gelieve voor meer
details je telefoonmaatschappij te contacteren.

Flash signaal

Je telefoonprovider kan ook nog andere diensten aanbieden,
druk op de  ME N U/R   toets om deze functies op te roepen
tijdens een oproep, op de display verschijnt “R”.
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Geavanceerde instellingen

Navigeren door menu

Menu item openen :

1. Om het menu te openen, druk op de  toets.

2. Om door het menu te bladeren, druk meerdere
keren op       of      .

3. Om een menu-item te selecteren, druk op MENU/R

als het gewenste item op het scherm staat.

4. Indien nodig, herhaal deze stappen.

Terugkeren naar standby mode:

Door de  C /    toets in te drukken vanuit een
menu of-sub-menu, zal de handset terugkeren
naar het vorig scherm (niet tijdens ingave).

Om terug te keren naar standby mode, druk op    .

Wanneer 40 seconden lang geen enkele toets
wordt ingedrukt, zal de telefoon altijd terug
naar standby mode gaan.

 ME N U/ R
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Menu Map

1. CId bOEK

2. TEL bOEK

3.

NIEUWE INV
INV WIJZIGZEN
INV WISSEN
ALLES WISSEN
STATUS TLF b

bS INSTEL
VERWIJDER HS
bELMOdE
FLASH TIJd
WIJZIGEN PIN
STd INSTELL

(zie pag 22)

(zie pag 31)
(zie pag 32)

(zie pag 32)
(zie pag 32)

(zie pag 32)

(zie pag 33)
(zie pag 26)
(zie pag 33)

(zie pag 34)
(zie pag 34)

4. HS INSTEL

5. REGISTRATIE

ALARM
GELUIdSINST
bELINST
TOONINST
TAAL
HS NAAM
AUTO ANTW
DATUM & TIJd
SELECT BS
STd INST HS

(zie pag 35)
(zie pag 36)

(zie pag 19)
(zie pag 36)

(zie pag24)
(zie pag 25)

(zie pag 25)
(zie page 37)

(zie pag 38)
(zie pag 38)

(zie pag 39)
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Telefoonboek

Het telefoonboek van uw draadloze telefoon laat toe tot 50 frequent gebruikte nummers op te slaan, 
zodat je deze nummers niet zelf hoeft te onthouden en in te toetsen.

Beschikbare karakters

Om een specifiek karakter in te geven dien je 1 of meerdere keren op een bepaalde toets te drukken,
volgens onderstaande tabel: 1 maal voor eerste karakter, 2 maal voor tweede, 3 maal voor derde,...

Toets Volgorde van de karakters

0

1
2

3

4

5

6

7

8
9

(spatie) 0 & / .

1 @_

A b C 2

d E F 3

G H I 4

J K L 5

M N O 6

P q R S 7

T U V 8

W X y Z 9

_
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Contacten toevoegen in telefoonboek

3. Druk nogmaals op   en kies NIEUWE INV.

4. Op het scherm verschijnt NAAM ? Voer de naam
van het contact in en druk daarna op  ME N U/ R  . Op
het scherm verschijnt NUMMER ? Voer nu het
telefoonnummer in (max. 20 cijfers) en druk

 toets.

5.  * Druk op       of      om een speciale beltoon
aan het contact te koppelen. Druk op   ME  NU/  R   om
te bevestigen.

6. Herhaal vanaf stap 3 voor volgend contact.

1. Druk op de  MEN   U/R  toets.

2. Druk op de
op de  ME NU /R 

     toets, kies TEL bOEK en druk
 toets.

Opmerking :

Contacten in telefoonboek bekijken

Een pauze is handig bij gebruik van interactieve
antwoordsystemen zoals bvb. afstandsbankieren.
Een pauze voorziet een vertaging van 3 seconden.
Om een pauze in te voegen terwijl je een nummer
aan het ingeven bent (zowel in programmatie- als
standby-mode), druk op de       toets. De letter P
zal zichtbaar zijn op de plaats waar de de pauze is
toegevoegd.

1. Druk in standby-mode op de toets   .

2.  tot de gewensteDruk herhaaldelijk op       of
naam op het scherm verschijnt.

3. Druk op   om het nummer te zien.

* Je kan een VIP-nummer instellen waaraan een
speciale beltoon gekoppeld is. Deze beltoon is
verschillend van de standaard beltoon zoals
vooraf ingesteld. Je kan tot max. 9 VIP beltonen
koppelen aan 9 VIP-nummers/groepen.

M EN  U/R

op de   MENU/   R

M EN  U/R

Pauze gebruiken

Indien je een fout maakt tijdens het ingeven van
namen of nummers, gebruik dan de         toets omC /

de fout te herstellen. Bij elke druk op deze toets,
wordt één karakter gewist. Om alle karakters te
wissen hou toets           ingedrukt.C /
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Contacten uit telefoonboek wissen

4. Druk herhaaldelijk op       of         tot de naam
van het te wissen contact verschijnt. Druk de MENU/R

toets in, er verschijnt BEVESTIGEN ? Druk nu op
de   MENU  /R  toets om te wissen of op de  C  /   toets om
te annuleren en terug te keren naar INV WISSEN.

5. Bij stap 3 kan je ook ALLES WISSEN kiezen en
en meteen op de  M EN U /R  toets drukken. Er verschijnt
BEVESTIGEN ? Druk op de toets  M E N U/ R  om alle gegevens
uit het telefoonboek te wissen, of druk op  C  /   om
terug te keren naar het menu.

Wijzigen opgeslagen gegevens.

3. Druk op
de

      en kies INV WIJZIGEN, druk nu op
 toets.

4. Druk herhaaldelijk op        of        , tot de te
wijzigen gegevens op het scherm staan. Druk op

   om te bevestigen.

5. Om karakters te wissen, druk op   C /  , daarna
kan je de juiste gegevens ingeven, druk op

  .

6. Druk op    of     om een beltoon te kiezen
die aan dit contact wordt gekoppeld. Druk op
ter bevestiging.

1. Druk op de   toets.

2. Druk op  om TEL bOEK te selecteren.
Druk op de  toets.

Een nummer uit telefoonboek bellen

Zoek het nummer dat je wenst te bellen, zie p.31
“Telefoonboek bekijken”. Selecteer het gewenste
nummer en druk op        om te bellen.

Telefoonboek status
MENU/R

 M EN U/ R

 MEN   U/R

M EN  U/R

en pas telefoonnummer aan, druk op M  ENU  /R

MENU/R

Dit menu-item laat het aantal opgeslagen contacten
in het telefoonboek zien. Wanneer bij stap 3 op het
scherm STATUS TLF b verschijnt, druk dan op MENU/R

ME  NU /R

3. Druk op  en kies INV WISSEN, druk nu op
de  toets.

1. Druk op de   toets.

2. Druk op  om TEL bOEK te selecteren.
Druk op de M E NU /R  toets.

 MEN   U/R

MEN   U/R
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Instellingen basisstation

Handset deactiveren

Deze functie laat toe een handset te wissen uit
het geheugen van het basisstation.

3. Druk opnieuw op   om VERWIJDER HS te
kiezen. Er verschijnt PIN? Nu dien je de PIN
code in te geven (standaard 0000). Druk na
ingave van de correcte code op de toets  MENU    /R .

4. Druk op     of        om de gewenste handset te
kiezen. Bij selectie van de gebruikte of een niet
bestaande handset, zal een waarschuwingstoon
weerklinken.

5.   om te bevestigen, de verwijderde
handset is niet meer geregistreerd en er
verschijnt NIET GEREG op de display.

Flash tijd

Om de flash tijd te wijzigen, volg onderstaande stappen:

1. Druk op de   toets.

2.  of  en kies BS

3. Druk op  of      en kies het FASH TIJd menu
Druk op de toets  .

4. Op het scherm verschijnt de huidige instelling,
druk op       of        om KORT of LANG te
kiezen. Druk nogmaals op   MENU/R   .

Druk herhaaldelijk op
INSTEL menu, druk op de  toets.

ME   NU/R

Druk op   MENU  /R

MEN    U/R

 M EN U/ R

M  ENU  /R

1. Druk op de  toets. 

2.  en kies BSDruk herhaaldelijk op       of
INSTEL menu, druk dan op de  ME NU /R  toets.

M E NU /R
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PIN-code aanpassen
Deze functie laat toe de PIN-code te veranderen
van het actieve basisstation. De fabrieksinstelling
van de PIN is 0000.

4. Op het scherm verschijnt PIN? Geef nu de oude
PIN-code in en druk op MEN    U/R  . Als de code juist
is verschijnt NEW PIN. Bij een foutieve code
zal een waarschuwings biepsignaal weerklinken
en je zal terug in het menu PIN INSTEL terecht-
komen, keer in dit geval terug naar stap 3.

3. Druk op    of 
druk nu op de

      en kies WIJZIGEN PIN,
   toets.

5. Geef een nieuwe code in en druk op  MEN   U/R  . Nu
verschijnt BEVEST, geef de nieuwe PIN-code
opnieuw in en druk op   MENU   /R   om te bevestigen.

Basisstation resetten
Deze functie voert een totale reset uit en
stelt alles terug naar de fabrieksinstellingen. 

3. Druk op
op

      of        en kies STd INSTELL, druk
 . Nu wordt gevraagd de PIN code in te

geven.

4. Geef de PIN code in (standaard is 0000) en
druk op M EN U/ R . Als de PIN code juist is, zijn
nu alle instellingen terug gesteld naar de
fabrieksinstell ing. Indien de PIN code niet
juist is, blijven de instellingen onveranderd.

Na een reset keert de handset terug
naar stand-by mode.

Resultaat:

M ENU  /R
M  ENU  /R

1. Druk op de  toets. 

2.  en kies BSDruk herhaaldelijk op       of
INSTEL menu, druk dan op de  ME NU /R  toets.

M E NU /R
1. Druk op de  toets. 

2.  en kies BSDruk herhaaldelijk op       of
INSTEL menu, druk dan op de  ME NU /R  toets.

M E NU /R
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Instellingen handset

Alarm instellen

1. Druk op de  toets. 

2.  en kies HSDruk herhaaldelijk op       of
INSTEL menu, druk dan op de  ME NU /R  toets.

De handset biedt de mogelijkheid een alarm in te 
stellen.

3. Druk opnieuw op  en kies ALARM.

4. De huidige instellingen zijn nu zichtbaar.
ofDruk op             en kies AAN/UIT. Druk

 toets.

5. Als je AAN selecteert, vraagt het toestel
een tijd in te geven in HH : MM formaat.

6. Duk op M E NU/ R  , er klinkt een bieptoon en op
het scherm verschijnt SNOOZE AAN/UIT, druk
op      of      om de sluimerfunctie aan of
uit te zetten. Druk daarna ter bevestiging
op de M EN U/ R  toets.

7. Als het alarm afgaat kan je op een wille-
keurige toets drukken om het af te zetten.

Opmerking :
De wekkertijd (stap 5) dient ingegeven te worden
in 24-uurs weergave.
Als het alarm afgaat, kan je op een willekeurige
toets drukken om het stil te zetten.
Als SNOOZE AAN staat, zal het alarm alle 10 min.
herhaald worden. De snoozefunctie wordt gestopt
door op de END-toets            te drukken.

M E NU /R

 ME NU /R

op de  M EN U/ R
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Toetsentoon
Telkens je een toets indrukt, is dit hoorbaar
door een toetsentoon. Deze functie kan uitgezet
worden voor discreet gebruik. In bepaalde
gevallen zal ook een geluid weerklinken als een
verkeerde toets ingedrukt wordt.

4. Druk opnieuw op  en kies TOETSTOON.

5. Druk op  of  om AAN of UIT te kiezen,

6. Druk op de  om te bevestigen.

dit zet de functie toetstoon aan of uit

Volume instellingen
Via het menu kunnen geluidsniveau’s voor de 
luidsprekers ingesteld worden.

1. Druk op de  toets.

2.  en kies HS

3. Druk op de
Druk dan op de

 toets en kies GELUIdINSTEL

  M EN U/ R  toets om te bevestigen.

4. Druk op  of  en kies VOL LUIDSPR of
VOL OORTEL, druk op  ME NU /R  om te bevestigen.

5. Op het scherm verschijnt de huidige instelling.
Druk op        of        om gewenste volume te
kiezen (1 - 5). Druk op ME    NU/R  om te bevestigen.

Druk herhaaldelijk op      of
INSTEL menu en druk dan op de  toets.

Opmer: king :
Bij normaal gebruik is het raadzaam de
toetstoon te laten aanstaan. Dit bevordert
het gebruiksgemak van de telefoon.

 ME NU /R

 ME NU /R

M EN U /R

M EN U/ R

1. Druk op de  toets.

2.  en kies HS

3. Druk op de
Druk dan op de

 toets en kies TOON INST.
  ME N U/R   toets om te bevestigen.

Druk herhaaldelijk op      of
INSTEL menu en druk dan op de  toets.

 ME NU /R

 ME NU /R
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2. Datum & tijd instellen

1. Datum formaat

4. Kies FORM dATUM en druk op

5. Je kan de toetsen         of          gebruiken om het
datumformaat (dd-MM / MM-dd) te kiezen.
Druk op de toets  M ENU/   R   om te bevestigen.

Opmerking :
Het ingeven van de tijd dient in 24-uurs  weergave
te gebeuren.

Instellen datum en tijd
4. Druk op        of   om INSTEL dATUM of

5. Toets op het numeriek klavier de datum of tijd
in en druk op M E NU /R   om te bevestigen.

KLOK INST te kiezen, druk op

MENU/R

MENU/R

3. Druk op de  of 
TIJd, druk op

     toets en kies dATUM &
  om te bevestigen.

1. Druk op de toets

2.  en kies HSDruk herhaaldelijk op      of
INSTEL menu, druk dan op de  toets.

MENU/R

 ME NU /R

ME    NU/R

3. Druk op de  of  
TIJD, druk op

      toets en kies dATUM & 
 om te bevestigen.

1. Druk op de toets

2.  en kies HSDruk herhaaldelijk op      of
INSTEL menu, druk dan op de  toets.

MENU/R

M  ENU  /R

 ME NU /R
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Basisstation selecteren
Deze functie laat toe een basisstation te kiezen uit
de lijst met aangemelde stations. In het menu kan
men kiezen uit verschillende opties.

3. Druk op de  of   toets en kies SELECT bS

druk op de  toets om te bevestigen.

4. Gebruik de          of   toets om het gewenste ba-
sisstation te kiezen, druk op  ME NU /R  . Indien een
ongeldig basisstation gekozen wordt, zal een
waarschuwingssignaal weerklinken.

5.

1. Druk op de toets

2.  en kies HSDruk herhaaldelijk op      of
INSTEL menu, druk dan op de  toets.

Op het scherm verschijnt SECLECT bS X, druk
op de   ME NU /R   toets om te bevestigen, er zal een
bevestigingssignaal weerklinken.

HS Reset
Deze functie voert een reset uit van de handset
waardoor alle fabrieksinstellingen terug gelden.

4. Geef je PIN code in (fabrieksinstelling = 0000)
druk daarna op de M  ENU  /R  toets. Als de code juist is
zullen alle fabrieksinstellingen terug van kracht zijn.
Bij een foute code zal er waarschuwingssignaal
weerklinken en de instellingen veranderen niet.

Na een reset keert de handset terug naar
ruststand.

Resultaat:

MENU/R

 ME NU /R

 MEN   U/R

3.  of    toets en kies STd INST HSDruk op de
druk op de    toets om te bevestigen. Er zal
gevraagd worden de PIN code in te geven.

1. Druk op de toets

2.  en kies HSDruk herhaaldelijk op      of
INSTEL menu, druk dan op de  toets.

MENU/R

 ME NU /R

MEN   U/R
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Handset aanmelden

3. Druk op       of       om het gewenste basissta-
tion te zoeken. Druk   MEN  U/R   toets in om je keuze
te bevestigen. De handset zal nu het gewenste
basisstation zoeken terwijl de informatie
knippert op het lcd-scherm.

De meegeleverde handset is reeds geregistreerd
onder nummer 1. Er kunnen max. 5 handsets
(incl. deurstation) geregistreerd  worden op 1
basisstation. Tussen alle aangemelde handsets
is interfonie mogelijk.

Vooraleer een handset aan te melden bij een
bassisstation, moet men de toets       aan de
onderkant van het basisstation 5 sec indrukken.

1. Druk op de toets  .

2.  ofDruk herhaaldelijk op de toets
en kies REGISTRATIE. Druk dan op M EN U/R  toets

4. Zodra de handset geregsitreerd is in het basis-
station, wordt gevraagd een PIN code aan te
maken (fabriekscode is 0000). Eens de PIN
code gevalideerd is, zal een bieptoon te
horen zijn en krijgt de handset een nummer toe-
gewezen van het basisstation. Bij ingave van
een ongeldige PIN code, klinkt een waarschu-
wingstoon en de de handset keert terug naar
de vorige registratiestatus.

5. Als er geen basisstation gevonden wordt, zal
de handset zich gedragen alsof er geen bereik
is.

MEN   U/R
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Bellen met meer dan één handset

Wanneer meerdere handsets aangemeld zijn op 
één basisstation, kunnen er interne gesprekken
gevoerd worden en kunnen externe oproepen
doorgeschakeld worden naar andere handsets.

1. Druk op de  toets en onderstaand scherm
verschijnt. Toets daarna het nummer van de
gewenste handset in.

Interne oproep maken

2. Als het gevraagde handsetnummer bestaat,
zal de handset bellen en verschijnt HSX bELT.
De opgeroepene drukt op de       toets om de
interne oproep aan te nemen.

3. Om de communicatie te beëindigen, druk op de
 toets.

Doorschakelen tusssen handsets
Een externe oproep kan doorgeschakeld worden naar
een andere geregistreerde handset.

1. Druk tijdens een extern gesprek op de
toets en druk daarna op het nummer van de
handset waar je wenst naar door te schakelen.

2. De opgeroepen handset kan de oproep aanne-
men door op de       toets te drukken. Nu kan
de opgeroepene geïnformeerd worden over de
inkomende externe oproep.

3. Als de opgeroepen handset antwoordt, druk
toets in of plaats de handset in de lader om het
doorschakelen te volbrengen.

Opmerking ::
Als tijdens een intern gesprek een externe oproep
binnenkomt, verschijnt het oproepnummer op de
LCD display. Druk op de           toets om het intern
gesprek te beëindigen en druk daarna op de
toets om de externe oproep te beantwoorden.

1 2 3 4 5
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3-weg conferentiegesprek
Wanneer je een gesprek wenst met een externe lijn
én een interne lijn, kan je op onderstaande wijze
een conferentiegesprek voeren:

1. Tijdens een extern gesprek druk je de       toets
in en daarna het nummer van de handset die je
in het gesprek wenst te betrekken.

2. De opgeroepen handset drukt op    .

3. De oproeper kan nu op de toets        drukken
om een 3-weg conferentiegesprek te starten.

4. Beide interne handsets kunnen op gelijk welk
moment op de toets       drukken om het con-
ferentiegesprek te verlaten.

:Opmerking :
Als slechts één handset het conferentiegesprek

verlaat, blijft de andere handset in gesprek met 
de externe lijn.



Caller ID en tweede oproep

Wanneer men de dienst tweede oproep ter
beschikking heeft, zal op het scherm naam
en nummer van een tweede beller verschij-
nen als je op dat moment reeds aan een
telefoongesprek bezig bent.

Beller 1
4361234 Beller 1

4
Beller 2
2915678

Informatie van tweede
beller verschijnt

Caller ID op het scherm

1.Als je aan het telefoneren bent, zal de telefoon
automatisch de naam en het nummer weerge-
ven van de tweede beller.

2.Druk op de   toets om tweede oproep aan te
nemen.

3.Na het gesprek kan je opnieuw op de   MENU   /R  toets
drukken om het gesprek met de eerste beller
verder te zetten.

Opmerking :
Indien een externe oproep doorgeschakeld is naar
een andere handset, kan de wachtstand niet gebruikt
worden via deze tweede handset.

42

ME  NU/ R
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Registratieknop

Beldrukknop

Deel twee: Draadloze deurintercom
1. Aanmelden

2. Aanbellen

Vooraleer men de buitenpost kan gebruiken, moet men deze eerst registreren in het basisstation. Druk op
de toets       aan de onderkant van het basisstation en houd deze 5 seconden ingedrukt. Verwijder het 
isolatiepapier en druk met fijn voorwerp op de registratieknop van de buitenpost. Als er een bieptoon 
weerklinkt is de buitenpost succesvol aaangemeld. Zie ook onderstaande figuren.

Als een bezoeker op de beldrukknop drukt, zal de handset rinkelen om de bezoeker aan te kondigen. Als 

er op datzelfde moment een telefoongesprek plaatsvindt, zullen in de handset bieptonen te horen zijn, het
telefoongesprek kan dan beëindigd worden en men wacht tot het belsignaal weerklinkt.
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3. Spreken

4. Deur openen (optie !)

De gebruiker kan op de    toets drukken om met de bezoeker te spreken. Druk op
de    toets om de communicatie te beëindigen.

Gedurende de communicatie kan de gebruiker op # drukken om het slot te bedienen.
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Opmerking :

(b)

Deur
intercom

Voeding 12 V DC Voeding voor
elektrisch slot

Slotmodule Slot +

Slot -
Elektrisch

slot
(Optie)

De conversatieduur is maximum 2 minuten. Na 2 minuten zal de communicatie automatisch verbroken worden.

Het belsignaal stopt automatisch, indien na 1 minuut niet opgenomen wordt.

De activeringstijd van het slot kan ingesteld worden tussen 0,5 en 10 sec.
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1.8GHz DECT technologie met GAP
Tot 5 handsets te gebruiken met 1 basisstation
Tot 4 basisstations te gebruiken met 1 handset
Telefoonboek voor 50 nummers
9 verschillende VIP beltonen vrij te kiezen voor nummers
uit telefoonboek
Herhaallijst met de laatste 10 oproepen
10 verschillende beltonen en instelbaar belvolume (5

Toetstoon aan of uit te schakelen
Handenvrij bellen is mogelijk
Intercomfunctie
Gesprekken doorschakelen
3-weg conferentiegesprek
Luidsprekervolume instelbaar (5
levels)
Beveiliging met code
Voorkiezen
Redial, Flash, Pause, Mute
TONE/PULSE mode instelbaar
FLASH tijd instelbaar

Gespreksduur indicatie
Klokfunctie 
Toestsenvergrendeling
Keuze uit 13 talen
Automatisch opnemen instelbaar
Wekkerfunctie
Benaming handset
LCD backlight

Caller ID (nummerherkenning)
FSK en DTMF dual system Caller ID
Caller ID / Call Waiting
Caller ID lijst voor 40 namen
Inkomende oproepen terugbellen, toevoegen
aan telefoonboek of wissen

Telefoon

Draadloos deurstation

Compatibel met DECT telefoon
Oproepen van en communicatie met
handset
Deurontgrendeling (optie)
Beschermingsgraad IP53
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Hulp bij storingen

Symptoom Oplossing

Buiten gebruik
Controleer of de stroomadapter goed is aangesloten.
Controleer of de telefoonkabel goed is aangesloten.
Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
Controleer of de batterijen op de juiste manier geplaatst zijn .

Geen kiestoon Controleer of de telefoonkabel goed is aangesloten.
Controleer of de stroomadapter goed is aangesloten.

Er verschijnt niets
op de display

Controleer of de batterijen op de juiste manier geplaatst zijn .
Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
Controleer of de handset aan staat.

Batterijen van de
handset zijn snel
leeg

Nummer van de
beller verschijnt
niet

Controleer de contactpunten van de lader.
Als het probleem geleidelijk toeneemt, kunnen de batterijen versleten zijn .
Controleer of de juiste batterijen geplaatst zijn .
Verifieer of de caller-ID geactiveerd is bij je netwerk provider
De beller kan zijn nummer geheim houden.
Soms kan er een vertraging zijn in de weergave, laat de telefoon iets langer bellen.

Buitenpost rinkelt
slechts 1 maal

Controleer de batterijspanning, deze moet hoger zijn dan 1,2 V.
Vervang de batterijen.

Buitenpost rinkelt
slechts 10 maal

Controleer of het basisstation correct is aangesloten en aan staat.
Controleer of de buitenpost binnen het bereik van het basisstation staat.
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Technische eigenschappen

Frequentiebereik 1.88~1.90GHz

Kanalen 120 Duplex kanalen

Frequentie stabiliteit

Verbruik

Modulatie

<250mW

GFSK

< 50 KHz

Volledige lading 15 uren

Omgevingstemperatuur Normaal:15 ~ 35 , Extreem: 0 ~ 40

Vochtigheid 0%~90%

Afmetingen (mm) Basisstation: 132.1 x 132.1 x 68.5; handset: 159.3 x 48.;4 x 28.9
Deurintercom : 176.5 x 60 x 34

Voeding Basisstation, input: 7;.5V, 300mA 
Handset input: Ni-MH 1.2V x 2, 600mAh
Deurintercom: 2 st alkaline batterijen type C

     3V DC, 200mA

De fabrikant kan de afmetingen en eigenschappen wijzigen zonder waarschuwing.
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Opmerking ivm DSL-verbinding

Gelieve een ruisfilter te installeren (contacteer hiervoor uw DSL provider) tussen 
DSL-inlet en basisstation indien volgende storingen zich voordoen:

- er is hoorbare ruis tijdens telefoongesprekken.

- CLIP-functie (nummerherkenning) werkt niet naar behoren.

Naar DSL telefoon-
aansluiting

Ruisfilter




