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DE

TELEFOON IN WERKING STELLEN

De telefoon in werking stellen
Belangrijk: Lees eerst de veiligheidsinstructies op bladzijde 15 voordat
u de telefoon in werking stelt.
Opgelet: Deze telefoon kan heel hoge volumes weergeven wanneer de versterker ingeschakeld is en het volume op maximum ingesteld staat. Wees
voorzichtig wanneer u wisselt tussen gebruikers met normaal gehoor en
gebruikers met beperkt gehoor.

Inhoud van de verpakking controleren
In
•
•
•
•
•
•

de verpakking zit het volgende:
1 telefoon (basisstation)
1 hoorn
1 spiraalkabel voor de hoorn
1 telefoonaansluitingskabel
1 tafelvoet
1 gebruikshandleiding
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Belangrijk:
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoonaansluitkabel, want met
andere kabels werkt de telefoon mogelijk niet.

De telefoon aansluiten
Verbind eerst de hoorn met het basisstation. Neem een uiteinde van de spiraalkabel en steek het in de ingang aan de onderkant van de hoorn. Steek het
andere uiteinde van de spiraalkabel in de ingang van de telefoon.
Sluit de meegeleverde telefoonkabel aan op uw telefooncontactdoos en op de
ingang aan de onderkant van het basisstation. Klem de kabel vast in het kabelkanaal.
Wanneer u de telefoon als tafelmodel wilt
gebruiken, monteer dan de tafelvoet op de
onderkant van de telefoon. De uitsparing van
de tafelvoet bevindt zich boven de bovenste
ophangvoorziening (zie afbeelding). Zorg
ervoor dat alle 4 vergrendelingen correct
vastgeklikt zijn.
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U kunt de telefoon ook aan de wand monteren. In dat geval mag de tafelvoet
niet gemonteerd zijn. Om de telefoon op de wand te monteren hebt u twee
pluggen en bijbehorende schroeven nodig.

Waarschuwing: In de buurt van de te boren gaten mogen zich geen leidingen (kabel, waterleidingen etc.) bevinden.

Boor op een horizontale lijn twee gaten op een afstand van 83 cm van elkaar.
Laat de schroeven ongeveer 5 mm uit de wand steken. Hang de telefoon met
behulp van de ophangvoorzieningen aan de schroeven en trek de telefoon een
beetje naar onderen.
Draai de hoornhaak 180˚ om zodat u er de hoorn
op kunt hangen.
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TELEFONEREN

Telefoneren
Handmatig een telefoonnummer invoeren en bellen
Hef de hoorn op en voer het telefoonnummer in
of
Druk op de handsfree-toets

en voer het telefoonnummer in.

De luidspreker wordt ingeschakeld en het telefoonnummer wordt gebeld.

Een gesprek beëindigen
Om een gesprek te beëindigen kunt u:
-

de hoorn opleggen;

of
-

op de handsfree-toets

drukken als u het gesprek via de luidspreker

hebt gevoerd (het rode lampje van de toets brandt).

Een oproep beantwoorden
Hef de hoorn op of druk op de handsfree-toets
6
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TELEFON

IN

BETRIEB
TTELEFONIEREN
ELEFONEREN
NEHMEN

Luidspreker aan/uit-schakelen
Tijdens een telefoongesprek dat u via de hoorn voert, kunt u de luidspreker
inschakelen.
Druk daartoe op de handsfree-toets

en leg vervolgens de hoorn op.

Wilt u het gesprek opnieuw verderzetten via de hoorn, hef dan simpelweg
de hoorn op.

Houd rekening met het volgende:
- Tijdens het bellen met de luidspreker spreekt u met uw gesprekspartner
via de microfoon die in het basisstation ingebouwd is. Bewaar een afstand
van maximaal 50 cm tot de microfoon.
- Luide geluiden in uw omgeving worden ook overgedragen en kunnen uw
stem moeilijk verstaanbaar maken voor uw gesprekspartner.
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De versterking van het hoornvolume inschakelen
Het volume in de hoorn kan worden versterkt tot +40 dB. Druk daartoe op de
toets

. De toets is nu verlicht.

Waarschuwing: Dit volume kan bij mensen met normaal gehoor schade aan
het gehoor veroorzaken!

Volume van hoorn instellen
U kunt het volume van de hoorn instellen met behulp van de wipschakelaar

.

De klank van de hoorn instellen
U kunt de klank van de hoorn aanpassen met behulp van knop

wanneer

de versterking tot +40 dB ingeschakeld is. Druk kort op de toets om tussen
beide opties te schakelen (normale/diepe frequenties gedempt).

Volume van luidspreker instellen
U kunt het volume van de luidspreker instellen met behulp van de wipschakelaar
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Microfoon uitschakelen (geluidsdemping)
Wanneer u bv met iemand in de kamer iets wilt bespreken zonder dat uw
gesprekspartner aan de telefoon meeluistert, kunt u de microfoon uitschakelen.
Houd de toets voor geluidsdemping

ingedrukt op de microfoon uit te

schakelen. Om de microfoon opnieuw in te schakelen, laat u de toets los.

Een telefoonnummer bellen via nummerherhaling
De telefoon slaat het laatste gekozen telefoonnummer op.
Hef de hoorn op of druk op de handsfree-toets

en vervolgens op de toets

.
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Een telefoonnummer met één druk op de knop bellen
Hoe u telefoonnummers opslaat in de geheugentoetsen, leest u in hoofdstuk
"Geheugentoetsen" op bladzijde 11.
•

Hef eerst de hoorn op of druk op de handsfree-toets

•

Druk op de geheugentoets

.

en vervolgens op

het geheugennummer (0 … 9).

Een snelkiesnummer/noodnummer bellen
Via de snelkiesnummers/noodnummers kunt u nooddiensten of privépersonen
om hulp vragen. Hoe u een telefoonnummer in de snelkiestoets of SOS-toets
opslaat, staat beschreven in hoofdstuk "Snelkiestoetsen/SOS-toetsen" op bladzijde 12.
•

Hef eerst de hoorn op of druk op de handsfree-toets

•

Druk kort op de vooraf geprogrammeerde snelkiestoets
.
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INSTELLEN

Telefoon instellen
Beltoonvolume
U kunt het volume van de beltoon instellen met behulp van de
schuiver op de onderkant van de telefoon (Uit - Stil - Luid).

Geheugentoetsen
U kunt 10 telefoonnummers opslaan in de cijfertoetsen 0 tot 9.
Geheugentoets opslaan
•

Hef de hoorn op.

•

Druk op

•

Voer het telefoonnummer in en druk nogmaals op

•

Druk op die cijfertoets waarin u het telefoonnummer wilt opslaan.

.
.

Opmerking: Raadpleeg bladzijde 10 om te bellen met behulp van een geheugentoets.
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Snelkiestoetsen/SOS-toetsen
De drie toetsen SOS, M1 en M2 zijn geheugentoetsen voor drie noodnummers.
Gebruik de SOS-toets voor het opslaan van een telefoonnummer dat u in
noodgevallen bellen wilt.
Snelkiesnummers/noodnummers opslaan
•

Hef de hoorn op.

•

Druk op

•

Voer het telefoonnummer in en druk nogmaals op

•

Druk op de snelkiestoets

.

,

of

.

, op de toets waar u het

telefoonnummer wilt opslaan.

Opmerking: Raadpleeg bladzijde 10 om te bellen met behulp van een snelkiestoets.
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Knippertijd
U kunt de knippertijd instellen met behulp van de schuiver op de
onderkant van de telefoon (300 ms - 100 ms).
U kunt de flash-functie gebruiken door op de knop

te drukken; zie ook

bladzijde 14.
Flashtijd -

Om deze functie in een analoog netwerk te gebruiken, is
een ﬂashtijd van 100 milleseconden nodig. In sommige
gevallen, bv. bij gebruik van een telefooncentrale, is een
ﬂashtijd van 300 milliseconden nodig.
Meer informatie vindt u in de gebruikshandleiding van de
telefooncentrale.
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Bijzonder gebruik
Gebruik in combinatie met een telefooncentrale
Wanneer u uw telefoon gebruikt in combinatie met een telefooncentrale (bv.
wanneer u een '0' moet kiezen om een intern nummer te bellen), kunt u voor
het gebruiken van de functies van deze telefooncentrale, de knop
gebruiken. Om de vereiste lengte van het flash-signaal te kennen, raadpleegt u
de handleiding van uw telefooncentrale.
Kiespauze toevoegen
Wanneer u bij het opslaan van een telefoonnummer in een snelkiestoets of
fototoets een kiespauze wilt invoeren, druk dan op de toets

.

Diensten van uw telecomaanbieder gebruiken
U kunt met uw telefoon ook gebruik maken van diensten die door uw telecomaanbieder worden aangeboden, bv. de functies 'Aankloppen' en 'Conferentiegesprek'. Voor meer details kunt u contact opnemen met uw telecomaanbieder.
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Bijlage
Veiligheidsinstructies
Lees de gebruikshandleiding zorgvuldig door en bewaar ze.

Rechtmatig gebruik
Deze telefoon is bedoeld om te telefoneren via een analoog telefoonnetwerk.
Elk ander gebruik geldt als onrechtmatig gebruik. Zelf uitgevoerde wijzigingen
aan het toestel zijn verboden. Open nooit zelf het toestel en probeer het nooit
zelf te repareren.

Installatieplek
Houd rekening met het volgende:
• Plaats uw telefoon op een horizontaal, effen oppervlak of monteer hem op
een wand.
• Leg de aansluitkabel zo, dat er niemand over kan struikelen.
• Voorkom verontreiniging door rook, stof, trillingen, chemische producten,
vochtigheid, hitte of direct zonlicht.
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Compatibel met gehoorapparaten
Deze telefoon is met een T-spoelkoppeling uitgerust, die ervoor zorgt dat de
telefoon met de meeste bekende gehoorapparaten compatibel is. Op basis van
het uitgebreide assortiment verkrijgbare gehoorapparaten kunnen we geen
garantie geven of de telefoon daadwerkelijk met alle modellen gehoorapparaten werkt. Controleer of de immuniteit hoger ligt dan M2. Deze waardering
wordt door de fabrikant van het gehoorapparaat toegewezen. Apparaten met
een waardering lager dan M2 zijn mogelijkerwijs niet compatibel met deze telefoon. Druk, bij het gebruik van deze telefoon, op de “T“-toets op uw gehoorapparaat voor de telespoelen-modus, die uw gehoorapparaat met de telefoon verbindt en een heldere klank zonder achtergrondgeluiden mogelijk maakt. Test of
uw gehoorapparaat over de “T“-functie beschikt en of deze automatisch of
handmatig in werking treedt. Gehoorapparaten met een hogere immuniteit en
automatische T-modus moeten de telefoon automatisch kunnen detecteren en
naar de T-positie kunnen omschakelen. Gehoorapparaten met een handmatige
T-functie moeten deze functie handmatig op hun gehoorapparaat activeren.
Opgelet: Deze telefoon kan heel hoge geluidsvolumes weergeven wanneer
de versterker ingeschakeld is en het volume op maximum ingesteld staat.
Wees voorzichtig wanneer u wisselt tussen gebruikers met
normaal gehoor en gebruikers met verminderd gehoor.
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Afvalverwijdering
U bent wettelijk verplicht consumentengoederen op gepaste manier als
afval te verwijderen. Dit symbool op het apparaat geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen niet bij het huisvuil
geworpen mogen worden.
U moet elektrisch of elektronische apparaten bij een gepast inzamelpunt inleveren.
Werp verpakkingsmateriaal weg volgens de lokale voorschriften.
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Storingen oplossen
Service-hotline
Ondervindt u problemen met uw telefoon, lees dan eerst de volgende tips.
Bij technische problemen kunt u contact opnemen met onze service-hotline.
Het telefoonnummer kunt u vinden op onze website www.amplicomms.com
Bij garantieclaims kunt u contact opnemen met uw vakhandel. De garantie is 2
jaar vanaf de datum van aankoop geldig.
Geen telefoongesprek mogelijk
- De telefoonaansluitkabel is niet correct aangesloten of defect.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoonaansluitkabel.

Onderhoudsinstructies
•
•
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Reinig de behuizing met een zacht en pluisvrij doek.
Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.

BIJLAGE

Garantie
AMPLICOMMS-apparaten worden met hulp van de meest moderne productieprocessen vervaardigd en getest. Specifiek geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën zorgen voor een storingsvrije werking en lange
levensduur.
De garantie geldt niet wanneer de oorzaak van een defect van het apparaat bij
de telecomaanbieder of bij een tussengeschakeld apparaat ligt. De garantie
geldt niet voor de in de toestellen gebruikte batterijen, accu's en accupacks. De
garantietijd bedraagt 24 maanden, gerekend vanaf de dag van aankoop.
Binnen de garantieperiode worden alle defecten die terug te leiden zijn tot een
fout in het materiaal of in de productie, gratis gerepareerd. De garantie vervalt
bij ingrepen door de koper of door derde partijen. De garantie geldt niet voor
schade als gevolg van onrechtmatige hantering of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerd opstellen of bewaren, onrechtmatige aansluiting of installatie,
overmacht of andere externe invloeden.
We behouden ons het recht voor om in geval van claims de defecte onderdelen
te repareren, te vervangen of het toestel te vervangen. Ter vervanging geretourneerde toestellen of onderdelen worden onze eigendom. Alle claims voor
schadevergoedingen zijn uitgesloten, in zover de schade niet met voorbedachte rade of uit nalatigheid veroorzaakt is.
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Als er tijdens de garantieperiode toch nog een defect optreedt in uw toestel,
neem dan contact op met de vakhandel waar u uw AMPLICOMMS-toestel
gekocht heb en toon hen uw ontvangstbewijs. Alle garantieclaims moeten bij
uw vakhandel worden ingediend. Twee jaar na de aankoop en overhandiging
van onze producten kunnen geen garantieclaims meer worden ingediend.

Conformiteitsverklaring
Dit toestel voldoet aan de voorschriften van de Europese Richtlijn:
1999/5/EG inzake radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de
wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De conformiteit met de bovenvermelde richtlijn wordt op het toestel aangegeven met het CE-teken.
De volledige conformiteitsverklaring is gratis te downloaden op onze website
www.amplicomms.com.
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