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Voorzijde van het apparaat

Flitslicht

Geluidsuitgang
van het akoes-
tisch alarm

Signaalkeu-
zeschakelaar

Melodiekeu-
zeschakelaar

Volumerege-
laar

Klankregelaar

De linkerkant van het apparaat

Aan / uit-
schakelaar

Onderkant van het apparaat

Aansluiting voor 
telefoonkabel

Netadapter-
aansluiting

Draairegelaar voor het 
instellen van de sensor-
gevoeligheid

Aansluiting voor 
sensorkabel



Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop van de 
visuTone. Wij hopen dat u er veel plezier aan 
zult beleven. U heeft daarmee gekozen voor 
een modern en betrouwbaar systeem. Lees 
deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om 
het systeem correct in gebruik te kunnen ne-
men en met alle mogelijkheden van het sys-
teem vertrouwd te worden.

Standaard leveringsomvang
Controleer of alle hierna opgesomde onder-
delen aanwezig zijn:
- visuTone
- 4 mignonbatterijen (AA, LR06)
-  telefoonkabel, 5 m
- sensorkabel, 5 m
- Handleiding
- Garantiekaart
Indien bepaalde onderdelen ontbreken, dient 
u onmiddellijk contact op te nemen met uw 
audicien of rechtstreeks met de fabrikant.

Werkingsprincipe
De visuTone registreert langs elektronische 
weg de belsignalen van uw telefoon een 
deurbel en zet deze om in akoestische en 
optische signalen.

1. Batterijen aanbrengen
Aan de achterkant van de visuTone bevindt 
zich een batterijvak. Open het vak door de 
kleine beugel met de duim tegen het bat-
terijvakdeksel te drukken en dit dan op te 
tillen. Plaats nu de vier meegeleverde bat-
terijen in de uitsparing. Let daarbij op de 
juiste polariteit van de batterijen! Sluit het 
apparaat vervolgens weer.

2a. Installatie van de telefoonkabel
Steek het uiteinde met de doorzichtige clip-
stekker (6-polige westernstekker) in de aan-
sluiting aan de onderkant van de visuTone, 
het andere uiteinde in de N-aansluiting van 
uw telefooncontactdoos. Bij het gebruik van 
de telefoonkabel moet de telefoon-/sensor-

keuzeschakelaar aan de onderkant van de  
visuTone op   geschakeld worden.

Opgelet
Gebruik alleen de meegeleverde telefoon-
kabel, aangezien anders de storingsvrije 
werking van het apparaat niet gegaran-
deerd kan worden.
De visuTone is bestemd voor aansluiting op 
het analoge telefoonnet.

2b. Installatie van de sensorkabel
Kleef het sensorplaatje met behulp van de 
kleefring op de geluiduitgangsopening van 
uw huisdeurbel en steek de sensorkabel in 
de aansluiting aan de onderkant van de vi-
suTone. Trek daarvoor de beschermfolie van 
de kleefring op het sensorplaatje af. 
Bij het gebruik van de sensorkabel moet de 
telefoon-/sensorkeuzeschakelaar aan de 
onderkant van de visuTone op    gescha-
keld worden. Voor een optimale werking van 
de visuTone moet de gevoeligheidsregelaar 
zo ingesteld worden dat de sensor goed op 
het signaal reageert.

Aanwijzing
Met de visuTone kunt u dan het geluid van 
de deurbel of het rinkelen van de telefoon 
signaleren. Beide signalen kunnen niet te-
gelijkertijd door de visuTone verwerkt en 
weergegeven worden.

3. Aan/ uit-schakelaar
Zet de aan/uit-schakelaar op  „ON“. Nu is de  
visuTone operationeel.
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4a. Signaaltype instellen
Met behulp van de signaalkeuzeschakelaar 
kunt u kiezen of een deur- of telefoonbel al-
leen optisch, alleen akoestisch of optisch 
en akoestisch gesignaleerd moet worden. 
Schuif de signaalkeuzeschakelaar daarvoor 
op één van de drie mogelijke posities:
-  Schakelaar boven:  alleen optisch
-  Schakelaar in het 
 midden:     alleen akoestisch
-  Schakelaar onder: optisch en akoe- 
     stisch 

4b. Melodie instellen
Stel één van de vier mogelijke melodieën in 
met behulp van de melodiekeuzeschake-
laar.

4c. Volume instellen
Met behulp van de volumeregelaar kunt u 
het volume van het belsignaal in vijf stappen 
instellen.

4d. Klank instellen
De klank van het belsignaal kan met behulp 
van de klankregelaar in vier stappen wor-
den ingesteld tussen een hoge en een lage 
toon.

Opmerking (speciaal toebehoren)
Een als speciaal toebehoren verkrijgbare 
netadapter kan op de met „DC 9V“ gemar-
keerde aansluiting aan de onderkant van de 
visuTone worden aangesloten.

Onderhoud en verzorging
Het apparaat is onderhoudsvrij. Wanneer 
het apparaat vuil is, hoeft u het enkel met 
een zachte, vochtige doek te reinigen. Let 
op: eerst de stekkers uit het stopcontact 
halen!
Gebruik nooit alcohol, verdunner of andere 
organische oplosmiddelen. De visuTone mag 
niet langdurig blootgesteld worden aan recht-

streekse zonnestralen en moet beschermd 
worden tegen grote hitte, vocht of sterke me-
chanische trillingen.

Opmerking: Het apparaat is niet be-
schermd tegen spatwater. Plaats geen met 
vloeistof gevulde voorwerpen, bijv. vazen, 
op het apparaat.

Ook open vuur, zoals bijv. brandende kaar-
sen, mag in geen geval op het apparaat 
worden geplaatst.

Garantie
De visuTone is zeer betrouwbaar en veilig.
Mochten er ondanks correcte bediening 
storingen optreden, neem dan contact op 
met uw audicien of rechtstreeks met de fa-
brikant.
De garantie omvat de kostenloze reparatie 
en het gratis terugsturen van defecte ap-
paraten. Voorwaarde voor de garantie is 
dat het apparaat in de originele verpakking 
teruggestuurd wordt. Gooi de originele ver-
pakking dus niet weg! De garantie vervalt 
bij beschadigingen die veroorzaakt werden 
door onoordeelkundig gebruik of bij repa-
ratiepogingen van niet erkende personen 
(verbreking van het garantiezegel op het 
apparaat). Reparaties op garantie kunnen 
alleen worden uitgevoerd als de garantie-
kaart samen met een kopie van de rekening/
bon van de handelaar wordt ingestuurd.
Het serienummer van het apparaat moet 
steeds vermeld worden.

  

16 Nederlands 



Technische gegevens
Stroomtoevoer:     4 x 1,5V mignon-batterijen 
      9V-netadapter (speciaal toebehoren) 
      aan 230 V, 50 Hz
Levensduur batterij:   ca. 3 maanden (bij 5 evenementen per dag)
Bedrijstemperatuur:   0° C – 40° C
Optische signalering:   Flitslicht
Akoestische signalering:  in volume, toonhoogte en melodie 
      varieerbare beltoon
Hoogte     150 mm 
Breedte:     115 mm
Diepte:      40 mm
Gewicht:    350 g (met batterij):
 

Dit product is in overeenstemming met de normen van de Europese Unie.
EG-conformiteitsverklaringen zijn verkrijgbaar bij uw vakhandel of direct bij de fabrikant 
van dit product.

Technische wijzigingen voorbehouden.

  Verwijdering van gebruikte elektri- 
  sche en elektronische apparatuur 
  (toe te passen in de landen van de 
Europese Unie en andere Europese landen 
met een eigen inzamelsysteem voor zulke 
apparaten). Het symbool op het product en 
de verpakking wijst erop dat dit product niet 
als normaal huisafval mag worden behan-
deld maar op een verzamelpunt voor de re-
cyclage van elektrisch en elektronisch moet 
worden afgegeven. Door uw bijdrage tot de 

correcte verwijdering van dit product, be-
schermt u de het milieu en de gezondheid 
van uw medemensen.
Milieu en gezondheid worden door foute 
verwijdering in gevaar gebracht. Materiaal-
recyclage helpt het verbruik van grondstof-
fen te reduceren. Meer informatie over de 
recyclage van dit product krijgt u bij uw ge-
meente, de communale afvalverwijderings-
bedrijven of in de zaak waar u dit product 
heeft gekocht.
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