EP800
Installatie basisstation
1. Installeer de antenna van het basisstation.
2. Steek het einde van de basisstation AC/DC-adapter
in een standaard AC elektrisch stopcontact en steek het
andere einde in de “DC In”-aansluiting in de
achterkant van het basisstation.
3. Steek het telefoonsnoer in de “Line”-contactpunt.
4. Een standaard telefoon of antwoordapparaat kan
worden aangesloten op de aangrenzende aansluiting
aan de onderzijde van het basisstation. Dit is
aangegeven met: TEL.
Handset en oplader installatie (Oplader alleen voor EP800H)
1. Steek het einde van de oplaadstation AC/DC-adapter in een standaard AC
elektrisch stopcontact en steek het andere einde in de “DC In”-aansluiting in de
achterkant van het oplaadstation.
2. Installeer de batterij in de handset.
3. Installeer de antenna van de handset.
4. Plaats de handset op de lader.
5. Laad de batterij op in drie uur voor gebruik.
6. Het telefoonsysteem is nu klaar om de basisfuncties, zoals het voeren en
aannemen van telefoongesprekken en intercomgesprekken, te gebruiken. Het is
niet nodig om het basisstation of de handset te programmeren om de
basisfuncties te gebruiken.
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Handset registratie
1. Kies MENU-7 om naar de registratiemodus te gaan.
2. Kies en hou de Registration ‘Page’-knop op het basisstation voor 3 seconden
vast totdat de ‘In use’ LEDs oplichten en knipperen. Het basisstation zal ook een
geluid maken om u eraan te herinneren dat u zich in registratiemodus bevind.
3. Kies ‘1’ op de handset om het registratieproces af te ronden.
Het basisstation zal automatisch een handset-ID tussen de 12 en de 19
toewijzen. Het toegewezen ID zal weergeven worden in het LCD-scherm op het
handset. Dit laat zien dat de registratie succesvol is afgerond.
Functies handset
1. Spreken/Flash
a. Het aannemen of voeren van een telefoongesprek of intercomgesprek.
b. Zend een flash-signaal naar de telefoonlijn om een kiestoon terug te halen
nadat het gesprek is beëindigd of om een gesprek in de wacht te zetten.
2. Speakerphone/Luid
a. Druk op de knop (2 seconden) om speakerphone/luid te activeren of te
deactiveren tijdens een inkomend, uitgaand of intercomgespek.
3. 2-Way intercom / Overdracht
a. Plaats een intercom oproep door naar een andere handset, een groep
handsets of alle aangemelde handsets.
b. Intercom oproepen zijn digitaal, full duplex en zijn uitvoerbaar zonder hulp
van het basisstation.
4. Uitzenden
a. Half duplex oproep naar alle handsets voor een onmiddelijke boodschap.
b. Half duplex oproep naar alle basisstations.
Druk opnieuw op de
toets binnenin de handsets om de
broadcast-functie te activeren.
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5. Linker/Rechterknopje
a. Kies een selectie.
6. Op
/ Neer
Scrolling-knopjes
a. Scroll door de records en menuopties.
b. Verander het stemvolume van de ontvanger aan tijdens een gesprek.
c. Druk
om de belgeschiedenis te bekijken wanneer de telefoon in
standby-modus is.
d. Druk
om in standby-modus naar het telefoonboek te gaan.
7. Einde; Aan/Uit-knopje
a. Beëindig een gesprek.
b. Verlaat de huidige menu optie en ga één laag naar boven.
c. Druk 3 seconden in om de telefoon uit te schakelen.
Basisfuncties
1. Reset-knopje
a. Zet het basisstation terug naar de fabrieksinstellingen.
b. Resetknopje is ingebouwd om ongelukken te voorkomen.
c. Alle handsets (inclusief de administrator) en eventueel toegevoegde
basistations moeten opnieuw worden geregistreerd na een basisstation reset.
2. ‘Page’-knopje
Om een verkeerd geplaatste handset te localiseren drukt u op de ‘Page’-knop.
Alle geregistreerde handsets zullen piepen voor 30 seconden. Druk opnieuw op
‘Page’ of een andere knop om het te stoppen.
3. Registratie-knop
De registratieknop voor de registratiemodus uit in combinatie met de handset en
wijst ID’s 11 tot en met 19 toe.
4. Lijn stopcontact
Standaard RJ-11C/CA-11A-connector om de telefoonlijn aan te sluiten.
5. Telefoon stopcontact
Een andere RJ-11C om een optioneel antwoordapparaat aan te sluiten.
6. DC-In
De DC-In is om de poweradapter aan te sluiten.
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