Gebruiksaanwijzing EX 700 FSK-DTMF / DTMF-FSK converter versie 2.1
Standaard is de converter ingesteld voor gebruik met een KPN telefoontoestel en de kabeltelefonie
providers Ziggo en UPC.
De converter is dus standaard al ingesteld om FSK nummerweergave (Ziggo/UPC) om te zetten
naar DTMF nummerweergave (KPN telefoontoestel).
In de meeste situaties kunt u de converter dus direct aansluiten en is het niet noodzakelijk om de
instellingen van de converter te veranderen, indien de converter in uw situatie niet mocht werken
kunt u onderstaande stappen doorlopen en één van de andere instellingen proberen.
Controleer altijd of de functie Nummerweergave bij uw Netwerkoperator geactiveerd is, voordat u
de converter aansluit.
Bij een aantal telefonie aanbieders is de functie nummerweergave niet geactiveerd of betreft het een
optionele (betaalde) extra dienst.
Aansluiten Converter:
•

Sluit de LINE aansluiting van de converter,
met het meegeleverde RJ11 snoertje, aan op
de telefoonpoort (Phone) van de door uw
Netwerkoperator geleverde Setupbox
(modem).

•

Sluit uw telefoon aan op de PHONE
aansluiting van de converter.

De converter betrekt zijn voedingsspanning van de Setupbox, al na gelang het type Setupbox heeft
de converter tot 10 minuten nodig om op spanning te komen.
Indien u nu gebeld wordt moet er een “KLIK” in de converter hoorbaar zijn, indien diegene die u
belt zijn nummer meestuurt, moet het nummer op uw telefoontoestel worden weergegeven.
In het algemeen wordt de nummerweergave met 1 –2 beltonen vertraging op uw telefoon
gepresenteerd, dit is echter afhankelijk van het netwerk en setupbox.
Indien u bovenstaande stappen heeft doorlopen en er is geen nummerweergave op uw toestel
zichtbaar, dan kunt u eventueel de instellingen van de converter veranderen.
Instellen Converter:
Voor gebruik als DTMF naar FSK converter dient u altijd de instelling van de converter te
veranderen.
Deze instelling is alleen noodzakelijk voor gebruikers van een telefoontoestel met internationale
nummerweergave (FSK) i.c.m. het netwerk van KPN.
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De instellingen van de converter worden verandert middels DIP-switches, dit zijn kleine
schuifschakelaars welke u met een schroevendraaier of ballpoint kunt verplaatsen.
Voor het instellen van de schakelaars dient u de behuizing van de converter te openen. Koppel de
converter los van de Setupbox en uw telefoontoestel en verwijder dan pas de twee schroeven aan de
onderkant van de behuizing.
Haal vervolgens de printplaat uit de behuizing en stel de switches volgens 1 van de onderstaande
voorbeelden in, hierna kunt u de converter weer aansluiten en de nieuwe instellingen testen.
Soms zijn er meerdere mogelijkheden voor uw netwerk beschikbaar. Stel de switches in volgens de
eerst genoemde instelling voor uw Netwerkoperator. Reset na het instellen van de switches de
setupbox (modem) van uw Netwerkoperator. Indien de converter niet werkt kunt u een andere
aanbevolen instelling proberen.

Instelling FSK naar DTMF nummerweergave
Switch
1
2
BrabantNet
ON
OFF
Caiway
ON
ON
Tiscali
OFF
OFF
UPC
ON
ON
ZeelandNet
ON
ON
ZeelandNet
ON
OFF
Ziggo
ON
ON

3
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
ON

4
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
ON

5
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON

6
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

Instelling DTMF naar FSK nummerweergave
Switch
1
2
3
KPN
ON
ON
OFF
KPN
ON
OFF
OFF

4
OFF
OFF

5
OFF
OFF

6
OFF
OFF

Mocht u vragen en/of opmerking hebben m.b.t. dit product dan verzoeken wij u onderstaande
gegevens te vermelden:
•
•
•

merk/type van de setupbox
merk/type van de telefoon
naam van uw Netwerkprovider

Contact:
Telec Electronics b.v.
Wiltonstraat 31
2722 NG Zoetermeer
e-mail: info@telec.nl
website: www.telec.nl
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Voor een juiste weergave van datum en tijd bij een gemiste oproep dient u, bij gebruik van de FSK
naar DTMF stand, de datum en tijd op uw toestel in te stellen.
Bij gebruik van de DTMF naar FSK stand dient u de datum en tijd in de converter in te stellen.
Instellen van het jaar:
Zorg voor een kiestoon op de telefoon -> kies #4# -> laatste 2 getallen van het jaar (2008) -> kies
*# -> verbreek de verbinding -> toets de redial knop in -> als u een piep hoort is het instellen
gelukt.
Instellen van de tijd en datum:
( XX = maand, YY =dag, WW = uur, ZZ is minuut)
Zorg voor een kiestoon op de telefoon -> kies #3# -> XXYYWWZZ -> kies *# -> verbreek de
verbinding -> toets de redial knop in -> als u een piep hoort is het instellen gelukt.
Soms moet u dit een aantal keer herhalen. Als het niet lukt zorgt u dan eerst voor de kiestoon en
druk de redial knop pas in als de lijn stil valt (dit kan ca. 3 minuten duren).
Redial = nummerherhaling
Voorbeeld : U wilt 30 januari 12:00 instellen
Zorg voor een kiestoon op de telefoon -> kies #3# -> 01301200 -> kies *# -> verbreek de
verbinding -> toets de redial knop in -> als u een piep hoort is het instellen gelukt.
Als de converter van de lijn gehaald wordt of als er een spanningsdip op het telefoonnet optreedt
dan moeten deze instellingen opnieuw geprogrammeerd worden.
Beperkingen gebruik:
De converter is bedoeld voor gebruik met één telefoontoestel, indien u meerdere toestellen op de
converter aansluit kunnen wij de juiste werking niet garanderen.
Eén DECT basisstation met meerdere DECT handsets is geen probleem, de DECT basis geldt als
één telefoontoestel.

