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Wij feliciteren u met de koop van uw freeTel eco telefoon en hopen dat u er lang
plezier aan zult beleven. Lees deze gebruiksaanwijzing  a.u.b. aandachtig door om de tele-
foon correct in gebruik te kunnen nemen en u vertrouwd te maken met alle mogelijkheden 
die het systeem biedt.

Om uw telefoon (veilig) in gebruik te nemen, dient u in ieder geval de navolgende veilig-
heidsinstructies en het hoofdstuk „Ingebruikname” door te lezen.

• Let op:
  Bij uw telefoon kan een hoog volume worden ingesteld. Om uw gehoor of het gehoor 

van personen met normaal gehoor, met name dat van kinderen, te beschermen tegen een 
te hard volume, dient u de volgende instructies in acht te nemen:

 1.  Stel een laag geluidsniveau in voordat u de telefoonhoorn aan het oor houdt.
 2.  Stel het volume tijdens het gebruik op een voor u aangename stand in.

• Plaats het apparaat op een slipvaste ondergrond.

• Leg de snoer zo aan dat hierdoor geen ongevallen kunnen gebeuren.

• Stel de telefoon nooit bloot aan de volgende invloeden:
–  warmtebronnen
–  directe zonnestraling
–  vocht

Bescherm uw telefoon tegen vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

• Sluit de snoer uitsluitend op de betreffende aansluitbussen aan.

• Sluit alleen goedgekeurde accessoires aan.

• Nooit
–  de telefoon zelf openen!
–  de telefoon aan de snoeren dragen!

Veiligheidsinstructies
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Let op!
Plaats de telefoon niet in de buurt bijv. van 
televisietoestellen, beeldschermen, ventila-
toren enz. om het storingsrisico zo laag mo-
gelijk te houden. Plaats de telefoon niet in 
de zon of in de buurt van een warmtebron. 
Gebruik uitsluitend de originele telefoonka-
bel of een vergelijkbare met internationale 
telefoniefunctionaliteit.

Plaats de telefoon voor het eerste gebruik 
ten minste 12 uur lang in de acculader van 
het basisstation, zodat de accu´s geheel 
worden opgeladen en hun maximale geheu-
gencapaciteit kan worden benut.
Opmerking: Vermijd de bewaring van de 
accu´s in de handset wanneer u uw telefoon 
langdurig (ca. 6 maanden) niet gebruikt.

Verpakkingsinhoud
Controleer a.u.b. of alle hieronder vermelde 
onderdelen aanwezig zijn:
• Telefoon (handset)
• Basisstation
• Telefoonkabel
• 3x 1,2V accu (type „AAA”) 
• 7,5V-stekkernetvoeding
• Gebruiksaanwijzing 
• Garantiekaart
Mochten er onderdelen ontbreken, neem 
dan contact op met uw dealer of recht-
streeks met de fabrikant.

Het plaatsen van de accu´s in de handset
De handset heeft drie 1,2V accu´s (type 
„AAA”) nodig voor het gebruik.
Om de accu´s erin te leggen, gaat u als volgt 
te werk:
1.  Verwijder het deksel van het accuvak aan 

de onderkant van de handset.
2.  Plaats nu drie 1,2V accu´s (type „AAA”) in 

het accuvak. Let hierbij in ieder geval op 
de juiste poolaansluiting van de accu´s!

3.  Sluit nu het deksel van het accuvak.

Aansluiting van de telefoon
1.  Steek de kleinste stekker (westernstek-

ker) van de telefoonkabel in de bus van 
het basisstation (achterkant van het 
apparaat). De grootste stekker (TAE-
stekker) steekt u in de aansluitdoos van 
uw telefoonaansluiting.

3.  Steek de kabel van de stekkernetvoeding 
in de bus DC 7,5. Steek de stekkernet-
voeding in een 230-V-stopcontact.

Ingebruikname
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Display-symbolen en de betekenis ervan 

Oproep in afwezigheid

Bericht

Lijn is bezet

Handsfree-functie geactiveerd

Indicatie van de accu

Vibratie en optische bel zijn 
ingeschakeld

Zend-/ontvangstsignaal-
weergave

Alarm ingeschakeld

Toetsblokkering ingeschakeld

Toetsen en de betekenis ervan, handset

Hoorn opnemen, activeert de 
handsfree-functie tijdens een 
gesprek.

Gesprek beëindigen, handset  
in- / uitschakelen

Snelkiestoets M1 en M2

Menutoets
- Menukeuze rechts
- Menukeuze links

INT-toets
Gesprek met andere handsets

Herhalingstoets

Omhoog- / CID-toets

Omlaag- / telefoonboektoets

Stertoets, toetsblokkering.
Door langdurig op de stertoets 
te drukken, wordt de toets-
blokkering geactiveerd.

M1 M2
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Bedieningselementen 
handset (HS)

Zaklantaarn Visuele bel

Snelkiestoets

Display

Menutoets
INT-toets

Hoorn opnemen

Cijfertoetsen

Omhoog- / omlaag- 
toets

Herhalingstoets

Gesprek beëindigen
HS in-/uitschakelen

Stertoets
Toetsblokkering

Hoorn

Hekje toets
Zaklantaarn

Microfoon
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„SOS”-toets

Luidspreker

Accuvakdeksel

Oplaadcontacten

Oplaadcontacten

Volume instellen

Geluid instellen
Versterking 
instellen

Headset-aansluiting
(2,5 mm)

„HSZoeken”-toets
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Handset in-/uitschakelen

Wanneer de handset uitgeschakeld is, wordt 
het door het in de acculader te plaatsen au-
tomatisch ingeschakeld.
Anders gaat u als volgt te werk:
Wanneer de handset ingeschakeld is, drukt 
u op de toets , totdat het apparaat inge-
schakeld is. De handset zoekt nu naar de 
basis en is gereed.
Om de handset weer uit te schakelen, drukt 
u op de toets , totdat het apparaat uit-
geschakeld is.

Telefoneren met handset (HS)

Bellen
1.  Druk op de toets .
2.  Voer het telefoonnummer in.
3.  Om het telefoongesprek te beëindigen, 

drukt u op de toets .

Telefoongesprek aannemen
1.  De telefoon belt.
2.  Druk op de toets .
3.  Om het telefoongesprek te beëindigen, 

drukt u op de toets . 

Telefoneren met een aangesloten head-
set
- Bellen
1.  Druk op de toets .
2.  Voer het telefoonnummer in.
3.  Om het telefoongesprek te beëindigen, 

drukt u op de toets .

Telefoongesprek aannemen
1.  De telefoon belt.
2.  Druk op de toets  om het gesprek 

via de aangesloten headset te voeren.
3.  Om het telefoongesprek te beëindigen, 

drukt u op de toets . 

Gebruik van een luidspreker op het toe-
stel bij een gesprek
1.  Om de luidspreker op het toestel in te 

schakelen, drukt u op de toets .
De luidspreker van de hoorn blijft hierbij 
ingeschakeld.

2.  U kunt nu het telefoongesprek via de 
luidspreker op het toestel en de inge-
bouwde microfoon blijven voeren.

3.  Om de luidspreker op het toestel weer uit 
te schakelen, drukt u op de toets .

Instelling van het volume van de luid-
spreker op het toestel 
In handsfree-toepassing kunt u het volume 
van de luidspreker op het toestel met behulp 
van de toetsen  of  instellen, die 
zich aan de linkerkant van de telefoon be-
vinden.

Herhaling van het laatst gebelde tele-
foonnummer
1.  Door te drukken op de toets  wordt 

het telefoonnummer dat u het laatst hebt 
gebeld weergegeven. 

2.  Met  kunt u de nummers kiezen die u 
het laatst gebeld hebt.  

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

Toevoegen van de laatst gebelde num-
mer in het telefoonboek
1.  Door te drukken op de toets  wordt 

het laatst gebelde nummer weergegeven. 
2.  Met  kunt u de nummers kiezen die u 

het laatst gebeld hebt.  
3.  Druk op „Meer” en kies „Nr. opslaan” met 

„Kiezen” uit.
4.  Toets nu de naam in en kies „Doorgaan”.
5.   Nu kunt u indien gewenst het nummer 

nogmaals veranderen, en u kiest dan 
„Doorgaan”.

6.   Kies de gewenste melodie bij dit contact 
en kies „Opslaan” om de procedure af te 
ronden.
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Wissen van de laatst gebelde nummers 
1.  Door te drukken op de toets  wordt 

het telefoonnummer dat u het laatst hebt 
gebeld weergegeven. 

2.  Met  kunt u de nummers kiezen die u 
het laatst gebeld hebt.  

3.  Druk op „Meer” en kies „Wissen” om 
deze ingave te wissen of op „Alle wissen” 
om alle ingevoerde nummers te wissen. 

4.  De telefoon vraagt naar de bevestiging.  
Druk op „OK” om de procedure af te 
ronden.

Instelling van het volume van de hoorn/
regeling van hoge en lage tonen
Het volume van de hoorn kan tijdens een 
telefoongesprek met behulp van de toetsen 

 of  worden ingesteld, die zich aan 
de linkerkant van de telefoon bevinden. 
Met de toets  kan er een extra verster-
king worden ingeschakeld. Als de extra ver-
sterking geactiveerd is, wordt er een volume 
van maximaal 30 dB bereikt bij de telefoon-
hoorn. Wanneer de versterking ingescha-
keld is, brandt de rode versterkerindicator 
boven aan de telefoon. Door opnieuw te 
drukken op de toets  wordt de extra 
versterking uitgeschakeld. 

Het geluid kunt u met  instellen.
Druk op de toets  en stel het gewenste 
geluid van 1 tot 3 in.
Opmerking:
De geluidscontrole kan alleen tijdens een 
gesprek worden versteld.

Gebruik van de telefoon met hoortoestel-
len
U kunt uw telefoon met hoortoestellen ge-
bruiken die met een telefoonspoel (T-spoel) 
uitgerust zijn. Zet hiervoor de keuzeschake-
laar op uw hoortoestel op de „T”- of „HS”-
positie. Let er a.u.b. op dat de telefoonhoorn 
bij het telefoneren zo dicht mogelijk bij uw 
hoortoestel wordt gehouden. 

Mute-schakeling 
U kunt op uw telefoon de microfoon tijdens 
een gesprek tijdelijk uitschakelen, zodat uw 
gesprekspartner u niet meer kan horen. 
Tijdens het gesprek verschijnt in het display 
„Mute” aan de rechter onderzijde. Door te 
drukken op de rechter functietoets wordt de 
mute-schakeling geactiveerd. Door opnieuw 
te drukken wordt de functie weer gedeacti-
veerd. 

Navraagtoets 
Deze functie is nodig om bepaalde T-Net-
functiekenmerken te activeren.
Tijdens het gesprek verschijnt in het display 
„R” aan de linker onderrand. Door te druk-
ken op de linker functietoets wordt de tele-
foonlijn gedurende een bepaalde tijd onder-
broken (100ms / 120 ms / 300ms / 600ms) 
(zie „Instelling van de navraagtijd”).  

Handset zoeken

Mocht u niet meer weten waar u de hand-
set neer hebt gelegd, kunt u deze met de 
zoektoets voor de handset  onder op de 
bodem het basisstation zoeken.
1  Druk hiervoor kort op de zoektoets .
  De aangemelde handsets beginnen ca. 

60 seconden lang te bellen.
2.  Druk nogmaals op de zoektoets  om 

het zoeken te stoppen.
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Snelkiestoetsen M1/M2 (HS)

Snelkiestoetsen M1/M2 met telefoon-
nummers bezetten
De 2 snelkiestoetsen M1/M2 kunt u met 
willekeurige telefoonnummers (max. 32 
cijfers voor iedere toets) programmeren. 
Het nummer bevindt zich daarna ook in het 
telefoonboek onder M1 en M2 op de eerste 
plaats.
1.  Druk op de preset-toets M1 of M2.
2.  Voer het gewenste telefoonnummer in en 

kies „Doorgaan”.
3.  Kies nu de gewenste beltoon voor dit 

telefoonnummer uit en druk op „Opslaan” 
om de procedure af te sluiten.

Opgeslagen preset-nummer veranderen
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „Telefoonboek”. 
2.  Zoek met  het item „Veranderen” en 

druk op „Kiezen”.
3.  Met de toets  kunt u in het telefoon-

boek bladeren en M1 of M2 opzoeken.
4.  Druk nu op „Kiezen”.
5.  Toets de naam in en bevestig met „Door-

gaan”.
6.  Toets het nummer in en bevestig met 

„Doorgaan”.
7.  Kies nu de gewenste beltoon voor dit 

telefoonnummer uit en druk op „Opslaan” 
om de procedure af te sluiten.

Opgeslagen preset-nummer wissen
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „Telefoonboek”. 
2.  Zoek met  het item „Wissen” en druk 

op „Kiezen” 
3.  Met de toets  kunt u in het telefoon-

boek bladeren en M1 of M2 opzoeken.
4.  Druk nu op „Kiezen”
5.  De telefoon vraagt naar de bevestiging.  

Druk op „OK” om de procedure af te 
sluiten.

Met snelkiestoetsen  kiezen
Druk op de toets M1 of M2.
Het opgeslagen telefoonnummer wordt 
gekozen.

Telefoonboek handset (HS)
Toetsconfiguratie
Toets Letter / teken
 1 1 @ _ + - ” ( ) %
 2 A B C a b c 2 
 3 D E F d e f 3
 4 G H I g h i 4
 5 J K L j k l 5
 6 M N O m n o 6
 7 P Q R S p q r s 7
 8 T U V t u v 8
 9 W X Y Z w x y z 9
 0 (spatie) 0 ? & / . , ! 
 # #
 * *

Contact in het telefoonboek (HS) opslaan
Het is mogelijk om 50 items op te slaan. Ie-
der telefoonnummer kan tot maximaal 20 
cijfers en de naam maximaal 12 tekens be-
vatten.

1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  
het item „Telefoonboek”.

2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Kies met de toetsen  „Nieuw item”.
4.  Toets de naam in en bevestig met „Door-

gaan”.
5.  Toets het nummer in en bevestig met 

„Doorgaan”.
6.  Kies nu de gewenste beltoon voor dit 

telefoonnummer uit en druk op „Opslaan” 
om de procedure af te sluiten.

Contact uit het telefoonboek bellen
1.  Nadat u het telefoonnummer hebt opge-

slagen, drukt u met de toets  omlaag 
(telefoonboeksymbool) om in het tele-
foonboek terecht te komen. 

2.  Met de toetsen  kunt u in het telefoon-
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boek bladeren en het gewenste contact 
zoeken.

3.  De contacten zijn op alfabet gesorteerd.
  Om in de telefoon sneller vooruit te 

komen, kunt u met de keuzetoetsen naar 
de betreffende letter springen, bijv. wan-
neer u een item met „T” zoekt, drukt u 
hiervoor op toets 8 om naar de letter T te 
gaan.

4.  Door te drukken op de toets  wordt 
het contact gebeld. 

Contact in het telefoonboek wissen
Om afzonderlijke contacten te wissen, gaat 
u als volgt te werk:
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „Telefoonboek”. 
2.  Zoek met  het item „Wissen” en druk 

op „Kiezen” 
3.  Met de toets  kunt u in het telefoon-

boek bladeren en het gewenste contact 
zoeken.

4.  Druk nu op „Kiezen”.
5.  De telefoon vraagt naar de bevestiging. 
  Druk op „OK” om de procedure af te 

sluiten.

Contact in het telefoonboek veranderen
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „Telefoonboek”. 
2.  Zoek met  het item „Veranderen” en 

druk op „Kiezen”. 
3.  Met de toets  kunt u in het telefoon-

boek bladeren en het gewenste item 
zoeken.

4.  Druk nu op „Kiezen”.
5.  Voer de wijziging voor de naam in en 

bevestig met „Doorgaan”.
6.  Toets de wijziging voor het nummer in en 

bevestig met „Doorgaan”.
7.  Kies nu de gewenste beltoon voor dit 

telefoonnummer uit en druk op „Opslaan” 
om de procedure af te sluiten.

Alle contacten in het telefoonboek wis-
sen
Om de contacten te bewerken, gaat u als 
volgt te werk:
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „Telefoonboek”. 
2.  Zoek met  het item „Wis alle” en druk 

„Kiezen”. 
3. De telefoon vraagt naar de bevestiging. 
  Druk op „OK” om de procedure af te 

sluiten.

Telefoonboekstatus
Hier wordt u getoond hoeveel geheu-
genruimte u gebruikt heeft en hoeveel er 
maximaal beschikbaar is:
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „Telefoonboek”. 
2.  Zoek met  het item „Opslaan stat.” en 

druk op „Kiezen” 
4.   In het display ziet u de informatie over 

het telefoongeheugen.

Beller ID handset (HS)

Oproepen in afwezigheid worden in het dis-
play met het symbool  aangeduid.

Beller in de bellijst bekijken
Om de lijst met oproepen in afwezigheid op 
te roepen, gaat u als volgt te werk:
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „Bellijst” uit of druk de toets  
omhoog om direct in de bellijst te komen.

2.  Met de toetsen  kunt u nu in de bellijst 
bladeren.

Er wordt voor iedere oproep het nummer of 
de naam (indien reeds opgeslagen in het te-
lefoonboek) weergegeven. Verder wordt de 
datum en het tijdstip van de oproep weer-
gegeven.
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Telefoonnummers uit de beller-ID-lijst in 
het telefoonboek opslaan
Om het nummer op te slaan, gaat u als 
volgt te werk:
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „Bellijst”.
2.  Met de toets  kunt u nu in de bellijst 

bladeren.
3.  Druk op „Meer” en kies „Nr. opslaan”.
4.  Toets vervolgens de naam in en druk 

opnieuw op „Doorgaan”.
5.  Nu kunt u het nummer, indien nodig, 

nog bewerken en u drukt vervolgens op 
„Doorgaan”.

6.  Kies nu de gewenste beltoon voor dit te-
lefoonnummer uit en druk op „Opslaan”. 
Daarmee is dit nummer opgeslagen.

Een oproep uit de bel-ID-lijst wissen
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „Bellijst”.
2.  Met de toets  kunt u nu in de bellijst 

naar het gewenste item bladeren.
3.  Druk op „Meer” en kies „Wissen” met 

„Kiezen”. Daarmee is dit nummer gewist.

Alle oproepen uit de bel-ID-lijst wissen
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „Bellijst”.
2.  Met de toets  kunt u nu in de bellijst 

naar het gewenste item bladeren.
3.  Druk op „Meer” en kies „ Wis alle” met 

„Kiezen”. Daarmee zijn alle items gewist.

Basisinstellingen met hand-
set (HS)

Het is mogelijk om verschillende instellingen 
op het basisstation met de handset uit te 
voeren.

PIN-code wijzigen
Om veiligheidsredenen wordt bij sommige 
functies de PIN-code opgevraagd, voordat 
het commando wordt uitgevoerd.
Om de PIN-code te wijzigen, gaat u als volgt 
te werk:
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „BS instell.”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Met de toets  bladert u naar „PIN wijzi-

gen”.
4.  Druk nu op „Kiezen”.
5.  Voer de oude PIN-code in en druk op 

„Kiezen”.
6.  Wanneer u de juiste PIN-code hebt inge-

voerd, wordt u verzocht om de nieuwe, 
uit vier cijfers bestaande PIN-code in te 
voeren en vervolgens drukt u op „Door-
gaan”.

7.  Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging 
nogmaals in en sluit de procedure met 
„Opslaan” af.

Handset (HS) bij de basis afmelden
U kunt een handset bij een basisregistratie 
afmelden.
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „BS instell.”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Met de toets  bladert u naar „HS afmel-

den” en u drukt op „Kiezen”.
4.  Voer de PIN-code in en druk op „OK”.
5.  Kies de handset uit die van de basis 

dient te worden gewist, en bevestig met 
„OK”. Let op: De HS van waaruit de af-
melding wordt gedaan, kan niet worden 
gewist.
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Signaleringsmodus vanaf de basis 
instellen
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „BS instell.”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Met de toets  bladert u naar „Signale-

ringsmod.” en druk op „Kiezen”.
4.  Kies nu de gewenste signaleringsmodus 

uit en sluit de procedure af met „Op-
slaan”.

Instellen van de navraagtijd
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „BS instell.”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Kies „Flashtijd” en bevestig met „Kiezen”.
4.  Met  kunt u tussen Flash-1 (100ms) en 

Flash-2 (300ms) kiezen en u bevestigt 
met „Opslaan”.

Basisinstellingen terugzetten
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „BS instell.”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Kies „Terugzetten” en bevestig met 

 „Kiezen”.
4.  Voer nu uw PIN-code in en bevestig met 

„Terugz.”.

Telefooninstellingen (HS)

Alarm instellen
U kunt met de handset een alarm met slui-
merfunctie instellen.
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „HS instell”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Kies „Alarm” en bevestig met „Kiezen”.
4.  Kies „Aan” en bevestig met „Kiezen”.
5.  Toets nu de gewenste alarmtijd in en 

bevestig met „Doorgaan”.
6.  Schakel de sluimerfunctie (snooze) in of 

uit en sluit de procedure af met „Op-
slaan”. Er wordt een wekkersymbool in 

het display weergegeven wanneer het 
alarm geactiveerd is.

7.  Wanneer het alarm afgaat, kunt u het 
alarm met een willekeurige toets uitscha-
kelen. Wanneer u „sluimeren” hebt geac-
tiveerd, wordt het alarm na 10 minuten 
weer geactiveerd totdat u het alarm weer 
uitschakelt.

Alarm uitschakelen
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „HS instell”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Kies „Alarm” en bevestig met „Kiezen”.
4.  Selecteer „Uit” en bevestig met „Kiezen”.

Audio-instellingen
U kunt hier het volume van de hoorn en 
van de luidspreker vooraf instellen.

Handsfree-volume instellen
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „HS instell”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Selecteer „Audio inst.” en bevestig met 

„Kiezen”.
4.  Kies „Luidsp. vol.” en druk op „Kiezen”.
5.  Voer nu de gewenste stand 1 tot 5 in en 

sluit de procedure af met „Opslaan”.

Volume hoorn instellen
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „HS instell”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Selecteer „Audio inst.” en bevestig met 

„Kiezen”.
4.  Kies „Hoornvol.” en druk op „Kiezen”.
5.  Voer nu de gewenste stand 1 tot 5 in en 

sluit de procedure af met „Opslaan”.
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Beltoonmelodie instellen
U kunt verschillende tonen kiezen wanneer 
de oproep intern (vanuit andere aangemel-
de handsets op dezelfde basis) of extern 
(vanuit het vaste net) binnenkomt.
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „HS instell”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Kies „Beltoon inst” en bevestig met 

 „Kiezen”.
4.  U kunt nu kiezen uit de volgende opties:
 - Beltoon int.
 - Beltoon ext.
5.  Kies nu de gewenste optie met „Kiezen” 

uit.
6.  Kies „Melodie” en bevestig met „Kiezen”.
7.  Kies de gewenste beltoon uit en sluit de 

instelling af met „Opslaan”.

Beltoonvolume instellen
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „HS instell”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Kies „Beltoon inst” en bevestig met 

 „Kiezen”.
4.  U kunt nu kiezen uit de volgende opties:
 - Beltoon int.
 - Beltoon ext.
5.  Kies nu de gewenste optie met „Kiezen” 

uit.
6.  Kies „Volume” en bevestig met „Kiezen”.
7.  Kies het gewenste volume uit en sluit de 

instelling af met „Opslaan”.

Toetstoon in-/uitschakelen
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „HS instell”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Kies „Toon inst.” en bevestig met 

 „Kiezen”.
4.  Kies „Toetstoon” en bevestig met 

 „Kiezen”.

5.  Kies „Uit” en sluit de instelling af met 
„Opslaan”.

Toetsblokkering HS
Wanneer deze functie geactiveerd is, zijn 
alle toetsen behalve  geblokkeerd en 
buiten werking. U kunt binnenkomende op-
roepen met  aannemen. Wanneer u het 
gesprek met  beëindigt, keert de tele-
foon terug naar de blokkeermodus.
Blokkering inschakelen: Druk zo lang op de 
toets  totdat „Toetsblokkering” in het dis-
play verschijnt. Er wordt een sleutelsymbool 
in het display weergegeven. Om de
blokkering weer te deactiveren, drukt u op 

 totdat het sleutelsymbool in het display 
verdwijnt.

Reikwijdte-alarm
Er zal telkens een signaaltoon te horen zijn, 
wanneer de handset zich buiten het bereik 
van het basisstation bevindt. Deze signaal-
toon kan worden in-/uitgeschakeld.
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „HS instell”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Kies „Toon inst.” en bevestig met 

 „Kiezen”.
4.  Kies „Reikwijdte” en bevestig met 

 „Kiezen”.
5.  Kies „Aan” of „Uit” en sluit de instelling af 

met „Opslaan”.

Taal
De handset beschikt over een keuze van 
6 talen.
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „HS instell”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Kies „Taal” en bevestig met „Kiezen”.
4.  Kies de gewenste taal uit met  en sluit 

de instelling af met „Opslaan”.
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Handset hernoemen
De standaardnaam van de handset is „HS 
n” (n is een getal van 1 tot 5. Dit getal geeft 
aan dat de handset als de n-de handset bij 
de basis aangemeld is. HS 1 is als 1e hand-
set bij de basis geregistreerd.
De naam van de handset wordt in de stand-
by-modus weergegeven.
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „HS naam”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Voer de naam in en sluit de instelling af 

met „Opslaan”.

Displaycontrast
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „HS instell”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Kies „Contrast” en bevestig met „Kiezen”.
4.  Kies het gewenste contrast 0 tot 16 

uit met  en sluit de instelling af met 
 „Opslaan”.

Automatisch aannemen oproep
Bij het automatisch aannemen van een op-
roep kunt u een oproep, door de handset 
van het laadstation af te nemen, aannemen 
zonder een toets in te drukken.
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „HS instell”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Kies „Auto opnemen” en bevestig met 

„Kiezen”.
4.  Kies „Aan” of „Uit” en sluit de instelling af 

met „Opslaan”.

Versterking instellen
Het normale bereik van de volume-instelling 
is van 0 tot 15 dB. Wanneer de versterking 
ingeschakeld is, wordt het volume verhoogd 
naar 15 tot 30 dB.
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „HS instell”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.

3.  Kies „Versterkt” en bevestig met 
 „Kiezen”.

4.  Kies „Aan” of „Uit” en sluit de instelling af 
met „Opslaan”.

Basisstation  kiezen
U kunt een basis waarop de handset reeds 
is aangemeld, selecteren. U kunt alleen 
basisstations selecteren, die reeds op de 
handset aangemeld zijn.
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „HS instell”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Kies „Basis” en bevestig met „Kiezen”.
4.  Kies met  tussen de verschillende 

basisstations en bevestig met „Kiezen”. 
De gewenste basis wordt nu opgezocht 
en ingesteld.

Handsetinstellingen terugzetten
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „HS instell.”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Kies „Terugzetten” en bevestig met 

 „Kiezen”.
4.  Voer nu uw PIN-code in en bevestig met 

„Terugz.”.

Tril- en flitsfunctie inschakelen
U kunt naast de beltoon het tril-alarm en de 
flits inschakelen.
Druk hiervoor ca. 3 seconden op de toets 

 om tril- en flitsfunctie in te schakelen.
Ga op dezelfde manier te werk om de func-
ties weer uit te schakelen.

Zaklantaarn
De telefoon heeft een zaklantaarnfunctie. 
Om deze in te schakelen drukt u ca. 3 se-
conden lang op de toets .
Ga op dezelfde manier te werk om de func-
tie weer uit te schakelen.

Nederlands 83



Datum / tijd instellen (HS)

Tijd instellen
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „HS instell”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Kies „Datum & tijd” en bevestig met „Kie-

zen”.
4.  Kies „Tijd inst.” en bevestig met „Kiezen”.
5.  Voer de tijd via de keuzetoetsen in en 

druk op „Opslaan” om de instelling af te 
sluiten.

Datum instellen
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „HS instell”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Kies „Datum & tijd” en bevestig met 

 „Kiezen”.
4.  Kies „Datum inst.” en bevestig met 

 „Kiezen”.
5.  Voer de datum in via de cijfertoetsen en 

druk op „Opslaan” om de instelling af te 
sluiten.

Tijdsformaat instellen
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „HS instell”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Kies „Tijdsformaat” en bevestig met 

„ Kiezen”.
4.  Kies met  tussen 12 uur en 24 uur en 

druk op „Opslaan” om de instelling af te 
sluiten.

Datumsformaat instellen
1.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „HS instell”.
2.  Druk nu op „Kiezen”.
3.  Kies „Datumsformaat” en bevestig met 

„Kiezen”.
4.  Kies met  tussen DD-MM en MM-DD, 

druk op „Opslaan” om de instelling af te 
sluiten.

Extra functies (HS)

Nieuwe handset aanmelden
De handset die wordt meegeleverd, is reeds 
op de basis aangemeld. Deze is als handset 
1 aangemeld. Iedere extra handset, die u 
koopt, moet eerst op het basisstation wor-
den aangemeld.
Er kunnen maximaal 5 handsets op een ba-
sisstation worden aangemeld. U kunt dan 
ook interne gesprekken tussen de handsets 
voeren. U kunt ook binnenkomende oproe-
pen naar andere handsets
doorverbinden.
U kunt tot maximaal 4 basisstations op iede-
re handset aanmelden. Daardoor neemt de 
reikwijdte van de telefoon toe, zodat u tus-
sen de telefoon-transmissiebereiken heen 
en weer kunt bewegen.
Om een nieuwe handset aan te melden, 
gaat u als volgt te werk:

1. Houd de “MT-Search”-knop , gelegen
 aan de onderkant van de voet, ongeveer 
 5 seconden.
2.  Druk op de toets „Menu” en kies met  

het item „Aanmelden”.
3.  Druk nu op „Kiezen”.
4.  Kies met  het gewenste basisstation 

uit en bevestig met „Kiezen”. Het basis-
station wordt nu gezocht en de handset 
wordt aangemeld.

5.  Voer nu de PIN-code in (standaard is 
0000).

6.  Wanneer de PIN-code wordt geaccep-
teerd, klinkt er een aanmeldingstoon en 
de basis wijst aan de handset een num-
mer toe. Wanneer de PIN-code fout is, 
klinkt er een waarschuwingstoon en de 
handset keert terug naar de vorige aan-
meldingstoestand. U kunt de PIN-code 
opnieuw invoeren.
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Interne oproepen
Wanneer u meerdere handsets op een ba-
sisstation hebt aangemeld, kunt u interne 
gesprekken voeren en externe gesprekken 
tussen de handsets verbinden.

Om een interne oproep te doen, gaat u als 
volgt te werk:
1.  Druk op de toets  op de handset.
2.  Toets het gewenste nummer van de 

handset tussen 1 en 5 in. Met 9 worden 
alle handsets opgeroepen. Wanneer u 
een verkeerd nummer intoetst, zal de 
handset een waarschuwingstoon weer-
geven.

Wanneer u een interne oproep krijgt, wordt 
het nummer van de oproepende handset in 
het display weergegeven.

Oproepverbinding tussen handsets
Een extern gesprek kan van de ene handset 
naar de andere worden doorverbonden.
Ga als volgt te werk:
1.  Druk op de toets  op de handset 

tijdens het gesprek. De externe beller 
wordt in de wachtrij geplaatst.

2.  Toets het gewenste nummer van de 
handset tussen 1 en 5 in.

3.  De geselecteerde handset gaat bellen. 
Het nummer van de oproepende handset 
wordt in het display weergegeven.

4.  Met  de oproep opnemen.
5.  Indien gewenst kan er nu met de op-

roepende gebruiker worden gesproken. 
U kunt ook opleggen voordat de ge-
bruiker heeft opgenomen, dan wordt de 
oproep direct doorverbonden.

6.  Druk op de toets  om het gesprek 
te beëindigen. De beller in de wachtrij 
wordt automatisch doorgeschakeld naar 
de andere beller.

Wanneer u de omleiding wilt opheffen, drukt 
u opnieuw op de toets , waarna u 
weer met de externe beller kunt spreken.

Wanneer de geselecteerde handset binnen 
een bepaalde tijd niet antwoordt, wordt de 
oproep weer teruggezet.

Drie-weg-conferentie
Wanneer u beide een extern gesprek hebt 
en er een intercom-situatie bestaat, dan 
kunt u een drie-weg-conferentie inrichten.
Ga als volgt te werk:
1.  Druk op de toets  op de handset 

tijdens het gesprek. De externe beller 
wordt in de wachtrij geplaatst.

2.  Toets het gewenste nummer van de 
handset tussen 1 en 5 in.

3.  De geselecteerde handset gaat bellen. 
Het nummer van de oproepende handset 
wordt in het display weergegeven.

4.  Met  de oproep opnemen.
5.  De beller kan nu de toets  indrukken 

om de drie-weg-conferentie te starten.

Beller-ID bij het aankloppen
Wanneer u over een aanklopdienst van uw 
lokale telefoonmaatschappij beschikt, wordt 
u in het display de naam en/of het telefoon-
nummer van de tweede beller getoond, 
terwijl u een gesprek voert met een andere 
gesprekspartner.
Druk met de menutoets links op „R” om de 
tweede beller aan te nemen. De eerste bel-
ler wordt in de wachtrij gezet.
Druk opnieuw op „R” om het eerste gesprek 
weer op te nemen.
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Wanneer de telefoon niet 
functioneert

Algemeen
Overtuigt u er zich van dat de het tele-
foonsnoer onbeschadigd en correct in het 
contact gestoken is. Verwijder eventuele 
aanvullende
uitrusting, verlengkabels en andere tele-
foons. Wanneer de telefoon daarna functi-
oneert, wordt de fout door een ander appa-
raat veroorzaakt. 
Probeer de telefoon bijv. bij een buurman 
aan te sluiten. Wanneer het apparaat daar 
functioneert, is uw telefoonaansluiting even-
tueel defect. Bel de storingdienst op.

De telefoon functioneert niet
•  Overtuigt u er zich van dat de netvoeding 

correct in de telefoon en in de contact-
doos gestoken is.

•  Overtuigt u er zich van dat de tele-
foonsnoer correct in de telefoon en in de 
telefooncontactdoos gestoken is.

•  Sluit een andere telefoon op uw telefoon-
aansluiting aan. Wanneer deze telefoon 
functioneert, is uw telefoon vermoedelijk 
defect.

•  Gebruik uitsluitend de originele kabel of 
de telefoonkabel met internationale aan-
sluiting.

Waarschuwingstoon tijdens een gesprek
•  De accu´s zijn nagenoeg leeg 

- Plaats de handset in de acculader.
•  De reikwijdte van de telefoon werd over-

schreden 
- Breng de handset dichter bij het basis-

station.

SOS-functies HS

Dit gedeelte van de handleiding heeft be-
trekking op de SOS-functie in de handset.
De handset is uitgerust met een eenvoudige 
SOS-functie. Door te drukken op de „SOS”-
toets aan de achterkant, wordt er een vrij 
programmeerbaar nummer gebeld. Er kan 
slechts één nummer worden opgeslagen. 

SOS-nummer programmeren
Druk op de „SOS”-toets aan de achterzijde. 
Als u nog geen nummer hebt opgeslagen, 
wordt u nu verzocht om het nummer in te 
voeren en te bevestigen met „Doorgaan”.
Kies nu de gewenste beltoon uit voor dit 
nummer en kies „Opslaan”.
Het nummer vindt u nu in het telefoonboek 
onder „SOS”. Daar kunt u het nummer ook 
veranderen.
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Reparaties op garantie worden alleen na het 
opsturen van de ingevulde garantiekaart en 
van een kopie van de factuur/kassabon van 
de dealer uitgevoerd. 
Het apparaatnummer moet in ieder geval 
ook worden aangegeven. 

Milieu-aanwijzing/verwijdering
Verwijdering van gebruikte elektri-
sche en elektronische apparaten 
(te gebruiken in de landen van de 
Europese Unie en andere Europese 

landen met een apart inzamelsysteem voor 
deze apparaten). Het symbool op het pro-
duct of zijn verpakking duidt erop dat dit 
product niet als normaal huishoudelijk afval 
mag worden behandeld, maar bij een ver-
zamelpunt voor de recycling van elektrische 
en elektronische apparatuur moet worden 
afgegeven. Door uw bijdrage aan de cor-
recte verwijdering van dit product beschermt 
u het milieu en de gezondheid van uw me-
demensen. Milieu en gezondheid worden 
door niet-oordeelkundig opruimen in gevaar 
gebracht. Materiaalrecycling helpt om het 
verbruik van grondstoffen te verminderen. 
Nadere informatie over het recyclen van 
dit product ontvangt u bij uw gemeente, de 
gemeentelijke vuilnisdiensten of de winkel 
waar u het product hebt gekocht.

Accu´s
De meegeleverde accu´s kunnen 
worden gerecycled. Verwijder de 
accu´s a.u.b. via de batterijcontainer 
of de vakhandel. Ruim uitsluitend 

lege accu´s op om de milieubescherming te 
garanderen.

Telefoonnummer wordt niet weergegeven
•  De weergave van het telefoonnummer 

moet door uw netprovider worden onder-
steund.

•  Bij aansluiting op een neventoestel functi-
oneert de telefoonnummerweergave niet.

Belangrijke aanwijzing
Het toestel is niet tegen waterspetters be-
schermd. Plaats geen met vloeistof gevulde 
voorwerpen, bijv. vazen, op het toestel. Te-
vens mogen er geen open brandbronnen, 
zoals bijv. brandende kaarsen, op het toe-
stel worden geplaatst.

Bijlage
Onderhoud en verzorging
De telefoon is onderhoudsvrij. Bij veront-
reiniging dient u het apparaat af en toe 
met een zachte, vochtige doek te reinigen. 
Gebruik nooit alcohol, verdunner of andere 
organische oplosmiddelen. De telefoon mag 
niet gedurende een langere tijd aan recht-
streekse zonnestraling worden blootgesteld 
en dient bovendien tegen grote hitte, vocht 
of sterke mechanische trillingen te worden 
beschermd.

Garantie
De telefoon beschikt over een hoge mate 
van gebruiksveiligheid. Mochten er ondanks 
oordeelkundige montage en bediening sto-
ringen ontstaan, dan dient u contact op te 
nemen met uw dealer of u richt zich recht-
streeks tot de fabrikant. De garantie om-
vat het gratis repareren evenals het gratis 
retour zenden. Voorwaarde hiervoor is 
dat het product in de originele verpakking 
wordt verstuurd, gooi deze dus niet weg. 
De garantie vervalt bij schade die door niet-
oordeelkundige behandeling of reparatiepo-
gingen door niet-geautoriseerde personen 
(vernieling van het apparatuurzegel) werden 
veroorzaakt. 
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Technische gegevens handset
Standaard:   DECT = Digital Enhanced Cordless Telecommunication
    Uitgebreide digitale standaard voor draadloze telefoons
    Transmissieprotocol voor draadloze telefoons
Aantal kanalen:  120 duplex-kanalen
Zendfrequentiebereik:  1880 MHz tot 1900 MHz
Duplex-methode: Multiplexe tijdsindeling
Kanaalbandbreedte:  1728 KHz
Bitrate:    1152 Kbit/s
Modulatie:   GFSK
Transmissiecapaciteit:  10 mW, gemiddelde capaciteit per kanaal
Reikwijdte:   tot 50 m binnenshuis 
    tot 300 m buitenshuis
Stroomvoorziening:  Basisstation:
     Primair:  100-240V AC 50/60Hz 
     Secundair:  7,2V DC / 500 mA
    Handset: 
     NiMH accu´s, maat AAA, 1,2V, 800 mAh
Bedrijfsduur:   Standby:    tot 180 uur
    Spreektijd:    tot 10 uur
Afmetingen (h x b x d):  Basisstation:   100 x 155 x 55 mm
    Handset:   185 x 57 x 34 mm
Gewicht:   Basisstation:   ca. 148 g
    Handset:   ca. 174 g (met accu´s)

88 Nederlands 



   
  CE-teken

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de volgende EU-richtlijn: 
- 2002/95/EG RoHS-richtlijn   - 2004/108/EG  EMC-richtlijn
- 2002/96/EG WEEE-richtlijn   - 2006/95/EG laagspanningsrichtlijn
- 1999/5/EG R&TTE-richtlijn

De conformiteit met de voornoemde richtlijnen wordt door het CE-teken op het apparaat 
bevestigd. EG-verklaringen van overeenstemming zijn op internet beschikbaar op www.hu-
mantechnik.com.

Technische wijzigingen voorbehouden.
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