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1. Aansluiting buitenlijn
2. Aansluiting telefoon of extra nummerkiezer
3. Programmeer toets
4. Toetsenbord voor het programmeren
5. Toetsenbord voor het uitkiezen van de geheugens
6. Beschermklepje voor programmeer toetsen
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FX-500

De Fysic FX-500 is een extra nummerkiezer voor geheugennummers. 
Per toets kunnen handige foto’s of symbolen worden geplaatst, zodat met 
één druk op de knop die bewuste persoon of instantie kan worden ge-
kozen. Het is tevens mogelijk om de nummerkiezer te gebruiken als “big 
button” toetsenbord.

OVERZICHT NUMMERKIEZER
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INSTALLATIE

Neem de (PTT)-stekker uit het PTT stopcontact.

Klik het modulaire plugje uit uw bestaande telefoon en sluit deze aan op 
‘LINE’ ingang ( 1 ) van de FX-500.

Sluit nu het meegeleverde kabeltje aan tussen de vrijgekomen 
aansluiting van uw bestaande telefoon en de ‘PHONE’ uitgang ( 2 ) van 
de FX-500

Nu kunt u de PTT stekker weer in het PTT stopcontact steken.

De FX-500 moet minimaal 2 minuten “opladen” voordat u kunt beginnen 
met programmeren. 

Indien uw bestaande telefoon niet beschikt over een modulaire
aansluiting maar over een vaste aansluiting, dan adviseren wij u een 
aansluitsetje te gebruiken, bijvoorbeeld de Profoon ASN-1.

De FX-500 kan ook als wandtoestel gebruikt worden. Boor boven elkaar 
en met een onderlinge afstand van 10cm twee gaten in de wand en 
plaats hierin plug en schroef. Laat de schroef enkele millimeters uitste-
ken.
Hang de extra nummerkiezer op door de uitsparingen aan de achterzijde 
van het toestel over de schroeven in de muur te schuiven en de FX-500 
nummerkiezer naar beneden te drukken.

Telefoon
Telefoon

aansluiting nummerkiezer
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PROGRAMMEREN

Programmeren fotogeheugens:
1. Neem de hoorn van de telefoon op die op de
 FX-500 is aangesloten en leg deze naast het 
 toestel (als u een draadloze telefoon op de 
 FX-500 heeft aangesloten, druk dan op de
 telefoon-aan toets van deze telefoon en leg de 
 handset op de tafel). 
2. Druk aan de onderzijde van de FX-500 kort op 
 toets “set” en toets daarna via het toetsenbord
 aan de onderzijde van de FX-500 het gewenste 
 telefoonnummer in, dat u vast wil leggen.
3. Druk nu aan de bovenzijde op de fototoets 
 waaronder u het nummer wilt bewaren.
4. leg de hoorn terug op de telefoon (of druk op 
 de telefoon-uit toets als een draadloze telefoon is aangesloten).
Herhaal stap 1-4 voor de overige telefoonnummers.

Programmeren als “big button” toetsenbord:
U kunt de FX-500 ook gebruiken als normaal toetsenbord met grote toet-
sen. Hiertoe dient u niet een compleet telefoonnummer onder een foto-
toets op te slaan maar slechts één cijfer dat dan overeen moet komen 
met de betreffende toets. Onder fototoets-1 programmeert u het tele-
foonnummer “1”, onder fototoets-2 programmeert 
u het telefoonnummer “2”, enzovoorts.

Bij deze toepassing dient u de foto’s onder de 
toetsen te vervangen vooor de bijgeleverde plaat-
jes met cijfers (zie de nevenstaande afbeelding).
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GEBRUIKEN

Fotogeheugens:
1. Neem de hoorn van uw bestaande telefoon op (of druk op de telefoon-
 aan toets bij een draadloze telefoon) en wacht op de kiestoon.
2. Druk op de gewenste fototoets van de FX-500.
3. Het nummer wordt nu gekozen.

Tip: indien u belt via een huis- of kantoorcentrale waarbij u de buitenlijn 
moet aanvragen door het kiezen van (bijvoorbeeld) de 0, neem dan de 
hoorn op (of druk op de telefoon-aan toets) en druk via uw normale tele-
foon op toets 0. Zodra u de buitenlijn-kiestoon hoort, kunt u op de foto-
toets drukken om het fotogeheugen te kiezen.

‘Big Button’ toetsenbord:
1. Neem de hoorn van uw bestaande telefoon op (of druk op de telefoon-
 aan toets bij een draadloze telefoon) en wacht op de kiestoon.
2. Voer via het toetsenbord het telefoonnummer dat u wilt kiezen.
3. Het nummer wordt nu gekozen.

AANSLUITEN EXTRA NUMMERKIEZER

Als u niet voldoende heeft aan één FX-500, dan kunt u een tweede
nummerkiezer aansluiten om het geheugen uit te breiden. 

Zie het schema voor het aansluiten van twee nummerkiezers.
Het programmeren van de tweede nummerkiezer gaat op gelijke wijze 
als bij gebruik van één nummerkiezer. Na het aansluiten op het telefoon-
netwerk minimaal twee minuten wachten voordat u gaat programmeren.

Telefoon
Telefoon

aansluiting nummerkiezer 1 nummerkiezer 2
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        WIJZIGEN TOETS-SYMBOLEN

De symbolen die te zien zijn op de toetsen kunnen worden 
vervangen door andere symbolen of door eigen pasfoto’s. 
De afmeting van de pasfoto’s dienen te worden geknipt in het 
formaat 23,4mm x 29,4mm.

Voor algemene toepassingen zijn symbolen toegevoegd. 
Voor geheugenplaatsen waar geen foto’s of symbolen toe-
pasbaar zijn kan gebruik worden gemaakt van een algemeen 
symbool waar zelf een tekst bijgeschreven kan worden. 
Wordt de nummerkiezer gebruikt als ‘Big Button’ toetsenbord, 
maak dan gebruik van de grote cijfer symbolen.

Foto’s of symbolen wijzigen:
Wip met een puntig voorwerp het plastic beschermkapje van
de toets. Verwijder de oude foto of symbool. Plaats de nieu-
we foto of kaartje met symbool op de toets, en plaats daarna 
het plastic beschermkapje weer terug. 

HANDIGE TIPS

Als alle geheugens zijn geprogrammeerd en u wilt de FX-500 verplaat-
sen, houd er dan rekening mee dat de geprogrammeerde geheugens 
slechts enkele minuten in het geheugen blijven staan als de verbinding 
met de telefoonaansluiting wordt verbroken. Schrijf eventueel de gepro-
grammeerde nummers op een apart briefje zodat u deze weer gemakke-
lijk kunt programmeren.
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ONDERHOUD

Plaats de nummerkiezer niet in direct zonlicht of in een vochtige ruimte.

De behuizing alleen reinigen met een vochtige doek, nooit chemische  
reinigingsmiddelen gebruiken.

Plaats de FX-500 niet op met cellulose behandelde oppervlakken;
de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.

GARANTIEBEWIJS

Op de Fysic FX-500 heeft u een garantie van 24 MAANDEN na
aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze
herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. 
Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst de gebruiksaanwijzing.
Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de serviceafdeling 
van Fysic op telefoonnummer 073-6411355)

DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele 
onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door 
vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wij-
zigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het appa-
raat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is 
van dit garantiebewijs en de aankoopbon.
Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgscha-
de, is uitgesloten.
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HET TOESTEL VERWIJDEREN (MILIEU)

Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit 
product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar 
moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van 
elektrische en elektronische apparatuur. 

VERKLARING VAN NETWERKCOMPATIBILITEIT

De Fysic FX-500 is ontworpen voor gebruik op de ‘openbare geschakel-
de telefonie netwerken (analoog enkellijns)’ van telefonie- en kabelmaat-
schappijen binnen de Europese Unie.

Per land danwel provider kan een ander aansluitsnoer met stekker
benodigd zijn.

De Fysic FX-500 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzienin-
gen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op 
de website WWW.FYSIC.COM

ver 1.2

Service

Help
+31 (0) 73 6411 355


