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VERKLARING VAN
 NETWERKCOMPATIBILITEIT

De Profoon TX-250 is ontworpen voor 
gebruik op de ‘openbare geschakelde 
telefonie netwerken (analoog enkellijns)’ 
van telefonie- en kabelmaatschappijen 
binnen de Europese Unie.

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

De Profoon TX-250 voldoet aan de 
essentiele voorwaarden en voorzienin-
gen zoals omschreven in de Europese 
richtlijn 1999/5/EC.

De functies NummerWeergave en 
VoiceMail zijn gebaseerd op zowel het 
DTMF systeem als op het FSK systeem 
(automatische detectie). De mogelijkheid 
bestaat dat u zich op deze diensten dient 
te abonneren, informeer hiervoor bij uw 
telecomaanbieder.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschik-
baar op de website
WWW.PROFOON.COM

Attentie:
TX-250: Het display wordt gevoed uit 4 
stuks batterijen, formaat AAA of potlood-
cel. Desgewenst kan ook een voedings-
adaptor (PROFOON PCI-A9) aangeslo-
ten worden. Batterijen zijn bijgeleverd.

TX-250CW: Het display wordt gevoed uit 
de meegeleverde voedingsadapter.

INTRODUCTIE

De Profoon TX-250 is een telefoon met 
ingebouwde NummerMelder: de naam (*) 
en het nummer van de persoon die naar 
u opbelt, verschijnt in het display van uw 
telefoon.

Het daaraan gekoppelde geheugen 
kan 92 van deze oproepen onthouden, 
samen met de dag en het tijdstip van 
ontvangst.

De NummerMelder is verbonden met 
het kiesgedeelte van de telefoon. Bij het 
raadplegen van het geheugen, kan met 
een enkele handeling het nummer geko-
zen worden.

Daarnaast heeft de TX-250 nog een 
eigen nummergeheugen voor 13 veel 
gekozen nummers, een telefoonboekge-
heugen voor 70 nummers + bijbehorende 
naam en kan een telefoongesprek volle-
dig handenvrij gevoerd worden.

*: Indien het netwerk het meesturen van 
namen ondersteunt (raadpleeg hiervoor 
de winkelier of uw netwerkaanbieder) dan 
verschijnt de naam in het display samen 
met het telefoonnummer.
Indien het netwerk dit niet ondersteunt, 
dan verschijnt de naam in het display 
als deze naam met bijbehorend telefoon-
nummer in het telefoonboekgeheugen 
van de telefoon is geprogrammeerd.
Wordt de naam niet door het netwerk 
ondersteund en staat de naam niet 
geprogrammeerd in het geheugen van 
de telefoon, dan verschijnt op het display 
alleen het telefoonnummer.
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INSTALLATIE

BATTERIJEN:
Open het batterijdekseltje (onderkant toe-
stel) en plaats 4 stuks AAA of potloodcel 
batterijen op de wijze zoals in het batterij-
compartiment staat aangegeven.

Attentie: altijd de telefoonstekker uit de 
telefooncontactdoos nemen bij het plaat-
sen c.q. vervangen van de batterijen. Dit 
om schokgevaar bij hoge spanningen op 
het telefoonnet te voorkomen.

HOORN:
Het krulsnoer onder in de telefoonhoorn 
pluggen en de andere zijde aan de 
linkerkant van de telefoon inpluggen. 
De stekkertjes aandrukken totdat deze 
vastklikken.

TELEFOON:
Het modulaire stekkertje aan het tele-
foonsnoer inpluggen aan de achterzijde 
van de TX-250. De telefoonsteker in uw 
telefoon contactdoos steken.

HUIS- OF KANTOORCENTRALE:
De TX-250 is geschikt voor aansluiting 
op zowel het openbare telefoonnet als op 
een huis- of kantoorcentrale. Let echter 
op dat bij aansluiting op een huis- of 
kantoorcentrale, deze centrale geschikt 
moet zijn om de NummerMelder signalen 
door te geven (raadpleeg hiervoor de 
gebruiksaanwijzing van deze centrale of 
uw leverancier). Is uw huiscentrale hier-
voor niet geschikt, dan dient de telefoon 
direct op het openbare telefoonnet aan-
gesloten te worden.

WANDMONTAGE:
De TX-250 kan als wandtoestel gebruikt 
worden. Boor boven elkaar en met een 
onderlinge afstand van 10,5cm twee 
gaten in de wand en plaats hierin plug 
en schroef. Laat de kop van de schroef 
enkele millimeters uitsteken.

Hang de telefoon op door de uitsparingen 
in de bodem van het basisdeel over de 
schroeven in de muur te schuiven en de 
telefoon naar beneden te drukken.

Onder de hoorn zit de hoornhanglip. 
Schuif deze naar boven uit het toestel, 
draai dit lipje 180° en plaats het terug in 
het toestel. Deze lip houdt de hoorn vast 
bij hangend gebruik.

Eventueel het telefoon aansluitsnoer net-
jes met kabelbeugeltjes wegwerken.

INSTELLEN

Let op dat tijdens het instellen van de 
diverse functies, de telefoon op het tele-
foonnet aangesloten moet zijn.

DISPLAY TAAL:
De diverse berichten op het display kun-
nen in verschillende talen weergegeven 
worden. Als volgt kunt u een taal selec-
teren:
1. laat de hoorn op het toestel liggen
2. druk toets  en houd deze toets
 ingedrukt
3. druk toets  en houd deze ook
 ingedrukt
4. druk toets , het display geeft
 “NEDERLAND” (of een andere taal),
 laat nu de toetsen los
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5. gebruik de toetsen  en  om een
 andere taal te selecteren
6. druk toets  om de keuze te
 bevestigen

TIJD, DATUM EN KONTRAST:
In rust geeft het display de actuele tijd 
aan en bij de ontvangst van een telefoni-
sche oproep wordt de tijd van de oproep 
in het NummerWeergave geheugen 
bewaard. Tevens kan het display-kontrast 
ingesteld worden.
1. laat de hoorn op het toestel liggen
2. druk toets R in en houd deze toets
 ingedrukt totdat na ongeveer 
 2 seconden het display “TIJD 
 INSTELLEN” weergeeft en de uren-
 weergave knippert, laat nu de toets 
 los
3. gebruik de toetsen  en  om de
 weergave te verhogen of te verlagen
 en druk op toets 
4. herhaal stap 3 voor achtereenvolgens
 de minuten, de maand, de datum, het
 jaar en of u de dag op het display wilt 
 hebben (een cijfer links in het display
 is wel weergave van de dag, geen
 cijfer links betekend geen weergave
 van de dag)
5. druk toets R, het display geeft
 “CONTRAST HOOG” of “CONTRAST
 LAAG” 
6. gebruik de toetsen  en  om het 
 gewenste contrast in te stellen
7. druk toets R om de invoer vast te
 leggen

GEBRUIK

OPGEBELD WORDEN:
Het volume van de bel is instelbaar met 
de belschakelaar aan de achterzijde, 
neem de hoorn op en beantwoord de 
oproep.
Een inkomende oproep is tevens zicht-
baar aan het oplichten van het bellampje 
( ).

UITBELLEN:
Neem de hoorn op, wacht op de kiestoon 
en toets via het toetsenbord het telefoon-
nummer in.
Op het display verschijnt het door u inge-
toetste nummer. Aan het einde van het 
gesprek kunt u de hoorn neerleggen.

HANDENVRIJ:
Druk op toets  om de handenvrij functie 
in te schakelen. Het volume is instelbaar 
met de volumerschakelaar aan de achter-
zijde van de telefoon.
Nogmaals op toets  drukken om de han-
denvrij functie uit te schakelen.

LAATSTE NUMMER GEHEUGEN:
Laatst gekozen nummer
Voor het geval de andere kant in gesprek 
was of u wilt het nummer nogmaals kie-
zen, wordt het laatst gekozen nummer 
door de TX-250 onthouden.
1. neem de hoorn op of druk op  en
 wacht op de kiestoon
2. druk eenmaal op toets  ; het
 laatst gekozen nummer wordt nu
 automatisch opnieuw gekozen
De lengte van dit geheugen bedraagt 32 
cijfers.
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Laatste 10 gekozen nummers
De TX-250 onthoudt ook de laatste 10 
gekozen nummers.
1. laat de hoorn op de haak liggen en
 druk toets , het laatst gekozen
 nummer komt in het display
2. gebruik de toetsen  en  om door
 het geheugen te bladeren
3. neem de hoorn op of druk op 
4. het nummer wordt gekozen
De lengte van deze geheugens bedraagt 
18 cijfers per nummer.

PAUZE:
Indien u belt via een huis- of kantoorcen-
trale waarbij de buitenlijn moet worden 
aangevraagd, is het raadzaam om na het 
aanvragen van deze buitenlijn eenmaal 
op de toets  te drukken; het toestel 
wacht nu even zodat de kiestoon tijd krijgt 
om door te komen.

DOORSCHAKELEN : (FLASH)
Gebruik toets R om op sommige (huis- of 
kantoor-) centrales gesprekken door te 
verbinden of om (toekomstige) netwerk- 
of COMFORT diensten aan te roepen. 

TELEDIENSTEN:
De toetsen ∗ (sterretje) en # (hekje) zijn 
functietoetsen bij diverse telediensten 
(bijv. telebankieren) en informatienum-
mers. Ook kunnen deze toetsen nodig 
zijn bij het uitvoeren van diverse functies 
bij huis- of kantoorcentrales of andere 
telecommunicatie apparaten.

GESPREKSTIMER:
Zodra de hoorn wordt opgenomen of de 
handenvrij functie wordt ingeschakeld, 
geeft het display de gespreksduur aan.

Bij het neerleggen van de hoorn, ver-
dwijnt de timer-uitlezing van het display.

VOICE MAIL:
Systeem FSK:
Heeft u een VoiceMail bericht ontvangen, 
dan wordt dit kenbaar gemaakt door het 
oplichten van “MSG” in het display. Nadat 
u dit bericht heeft afgeluisterd, zal het 
netwerk ervoor zorgen dat deze melding 
op het display dooft. Een en ander onder 
voorwaarde dat het netwerk deze service 
ondersteunt.

Systeem DTMF + FSK:
Indien u uw VoiceMail heeft ingescha-
keld, dan wordt de opbeller na 5 belsig-
nalen doorgeschakeld naar uw persoon-
lijke mail-box. Bij de TX-250 wordt dit 
aangegeven door het knipperen van het 
lampje met het VoiceMail symbool ( ).
Zodra u de hoorn opneemt, stopt het 
lampje met knipperen. Het is dus aan 
te raden om als eerste gesprek uw 
VoiceMail af te luisteren.

Let op dat deze VoiceMail melding ook 
geactiveerd wordt indien de opbel-
ler geen bericht achterlaat of als u uw 
VoiceMail bij de telefoonmaatschappij 
niet heeft ingeschakeld.

GEHEUGENS

De TX-250 heeft een intern geheugen 
met de volgende specificaties:
A: Een direct toegankelijk nummer-
 geheugen voor 3 frequent gekozen
 telefoonnummers.
B: 10 2-toets nummergeheugens die via 
 het toetsenbord toegankelijk zijn.
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C: Een telefoonboekgeheugen voor de
 opslag van 70 telefoonnummers met
 bijbehorende naam. Dit geheugen is
 tevens gekoppeld aan de Nummer-
 Melder; komt een oproep binnen van
 een abonnee wiens telefoonnummer
 in het telefoonboekgeheugen staat
 geprogrammeerd, dan wordt de erbij
 geprogrammeerde naam op het dis-
 play getoond.

De lengte van de geheugennummers 
mag maximaal 16 cijfers bedragen. De  
lengte van de naam (zie C) mag maxi-
maal 13 karakters lang zijn.

PROGRAMMEREN:
directe en 2-toets geheugens
1. laat de hoorn op het toestel liggen
2. druk eenmaal op toets  
2. voer via het toetsenbord het telefoon-
 nummer in en druk op toets 
3. druk een van de directe geheugen-
 toetsen (M-1, M-2, M-3) in of druk
 een van de 10 toetsen (0-9) van het
 toetsenbord in om het nummer op
 te slaan
4. herhaal stap 2 en 3 voor de overige
 nummers
 
Telefoonboekgeheugens
1. laat de hoorn op het toestel liggen
2. druk op toets toets  en houd deze 
 toets ingedrukt
3. druk op toets , het display geeft 
 “TOEVOEGEN”, laat nu de toetsen 
 los
4. druk op toets , “TOEVOEGEN” 
 verdwijnt en het telefoonnummer kan 
 via het toetsenbord ingevoerd worden 
 (corrigeren met toets )

5. zodra het gehele nummer is in-
 gevoerd, drukt u toets    in en 
 houd deze ingedrukt totdat linksonder 
 de cursor gaat knipperen
6. voer de naam in via het toetsenbord,
 druk bijvoorbeeld 3x op toets -5- om
 de letter “L” te kiezen (  = volgende,
 = terug)
7. zodra de naam is ingevoerd, drukt u
 toets  in en houd deze ingedrukt
 totdat de naam + nummer verdwijnen
 en de cursor weer rechts in het dis-
 play knippert
8. voer het volgende geheugennummer
 in of druk toets  om de invoer te
 beëindigen

UITKIEZEN:
directe en 2-toets geheugens
1. neem de hoorn op of druk op  en
 wacht op de kiestoon
2. druk op een van de gewenste direct-
 geheugentoetsen (M-1, M-2, M-3)
 of druk eenmaal op toets M, gevolgd
 door de gewenste toets (0-9) van het
 toetsenbord 
3. het nummer wordt gekozen.

telefoonboekgeheugens
1. laat de hoorn op het toestel liggen
2. druk toets  en houd deze toets
 ingedrukt
3. druk toets , het display geeft 
 “TOEVOEGEN >>”, laat nu de 
 toetsen los
4. druk toets , het display geeft
  “OVERZICHT >>”, druk nu toets 
5. zoek met behulp van de toetsen  
 en  het te kiezen nummer op
6. neem de hoorn op, of druk toets     
7. het nummer wordt gekozen
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VERWIJDEREN:
directe en 2-toets geheugens
Door een nieuw nummer over het oude 
nummer te programmeren, wordt dit oude 
nummer gewist.

telefoonboekgeheugens
1. herhaal stap 1 t/m 5 van de beschrij-
 ving om een nummer te kiezen
2. druk kort toets , het display geeft
 “WISSEN”
3. druk toets  nogmaals in om het
 wissen te bevestigen

NUMMERWEERGAVE

ALGEMEEN:
Dankzij de ingebouwde NummerMelder 
van de TX-250 kunt u zien door wie 
u gebeld wordt. Naar keuze kunt u zo 
ongewenste telefoontjes onbeantwoord 
laten en alleen de oproepen van beken-
den aannemen.

Omdat de oproepen ook in het geheugen 
van de TX-250 worden opgeslagen, kunt 
u bij thuiskomst nazien door wie u gebeld 
werd. De ingebouwde klok noteert daar-
naast op welke dag en tijdstip de oproep 
plaats vond.
Met behulp van de kiesfunctie kunt u de 
opbellers terugbellen zonder het hoeven 
opzoeken of intoetsen van het telefoon-
nummer.

Het geheugen van de NummerMelder 
heeft een capaciteit van 92 nummers, 
al of niet met bijbehorende naam. Is het 
geheugen vol dan zal elk volgend inko-
mend nummer het eerste nummer uit het 

geheugen verwijderen; het verdient daar-
om aanbeveling regelmatig het geheugen 
te lezen en te wissen.

NAAM:
Afhankelijk van het gebruikte systeem, 
wordt alleen het nummer of het nummer 
+ de naam van de opbeller op uw display 
weergegeven.

Wordt u gebeld door iemand wiens tele-
foonnummer u in het kiesgeheugen van 
de TX-250 heeft geprogrammeerd, dan 
zal het display de door u meegeprogram-
meerde naam weergeven, ongeacht de 
door de telefoonmaatschappij meege-
stuurde naam.

CALL WAITING:
Heeft u een TX-250CW, dan komt ook 
tijdens een gesprek het nummer + de 
naam van de 2e opbeller in het display 
(indien ondersteund door de telefoon-
maatschappij).

NIEUWE OPROEP:
Een nieuwe, nog niet door u gelezen 
oproep, wordt weergegeven door het 
oplichten van ”NEW” op het display.

DEZELFDE BELLER:
Een herhaalde oproep wordt weergege-
ven door het oplichten van “REPEAT” 
in het display. Gegevens van de eerste 
oproep komen te vervallen. Het is daar-
om aan te bevelen om het geheugen van 
de Nummermelder regelmatig te wissen. 

TIJD/DATUM:
Bij elke oproep wordt de dag en het tijd-
stip geregistreerd. Bent u aangesloten op 
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een FSK gebaseerd systeem, dan krijgt 
u de tijd en de datum van het netwerk. 
Bent u aangesloten op een DTMF geba-
seerd systeem, dan maakt de telefoon 
gebruik van de tijd en datum die u zelf 
heeft ingesteld.

GEHEUGEN LEZEN:
1. Druk op toets  of  om het lezen
 te starten.
 - door op de toetsen  of  te druk-
 ken, bladert u door het geheugen
 - rechtsboven wordt het volgnummer
 weergegeven
 - midden boven staat de tijd en 
 datum van de oproep

NUMMER UITKIEZEN:
1. laat de hoorn liggen en druk toets 
 of  om de betreffende oproep op te
 zoeken
2. neem de hoorn op of druk , het
 nummer wordt gekozen
Bent u aangesloten op een huis- of kan-
toorcentralen, neem dan de hoorn op, 
druk toets 0, zoek nu het te kiezen num-
mer op en druk toets .

SELECTIEF NUMMER WISSEN:
1. laat de hoorn liggen en druk toets  
of  om de te wissen oproep op te
 zoeken
2. druk toets , het display geeft
 “WISSEN?”
3. druk nogmaals  om deze geheugen
 plaats te wissen (druk  indien de
 keuze om te wissen op een vergis-
 sing berustte)

ALLE NUMMERS WISSEN:
1. laat de hoorn liggen en druk toets  
 of  om het geheugenlezen te
 starten
2. druk toets  en houd deze toets
 ingedrukt totdat het display weergeeft
 “ALLES WISSEN?”
3. laat toets  los en druk deze nog-
 maals in om alles te wissen

BATTERIJEN

Bijna lege batterijen worden in het display 
kenbaar gemaakt door het  knipperen van 
het “batterij leeg” symbool.
Neem de telefoonstekker uit de telefoon 
contactdoos en vervang de batterijen.
Uitgewerkte batterijen dient u in
te leveren bij uw plaatselijk depot
voor Klein Chemisch Afval (KCA).

ONDERHOUD

Plaats de telefoon niet in direct zonlicht of 
in een vochtige ruimte.
Het kabinet alleen reinigen met een voch-
tige doek, nooit chemische reinigingsmid-
delen gebruiken.
Plaats de TX-250 niet op met cellulose 
behandelde oppervlakken; de rubberen 
voetjes kunnen hierop sporen achterla-
ten.
Onder bepaalde omstandigheden kan het 
geluid van de TX-250 beïnvloed worden 
door het elektromagnetische veld van 
zware elektrische apparaten of radio/TV 
zenders die zich in de nabijheid van de 
telefoon bevinden. Verplaatsing van de 
telefoon of van het toestel dat de storing 
veroorzaakt kan in zo’n geval verbetering 
bieden.
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Naam / nom:    
Adres / adresse:
Postcode / code postal:
Plaats / domicile:    
Telefoon / Téléphone:

NL:
GARANTIEBEWIJS 

Op de Profoon TX-250 heeft u een garantie 
van 12 MAANDEN na aankoopdatum. Wij 
garanderen gedurende die periode de koste-
loze 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 uw dealer met 
een duidelijke klachtomschrijving.
Deze zal het apparaat tezamen met dit 
garantiebewijs en de gedateerde aankoopbon 
innemen en voor spoedige reparatie, resp. ver-
zending naar de importeur zorgdragen.

DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, gebruik van niet origi-
nele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing 
en bij defecten ontstaan door vuur, overstro-
ming, blikseminslag en natuurrampen. Bij 
onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door 
derden. Bij onjuist transport van het apparaat 
zonder geschikte verpakking en indien het 
apparaat niet vergezeld is van dit garantiebe-
wijs en de aankoopbon.
Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder 
de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name 
voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Bewaar hier uw kassa
of aankoopbon

Attachez ici votre bon
de caisse ou d’achat

FR:
CARTE DE GARANTIE

Le Profoon TX-250 vous donne une garantie 
de 12 MOIS après date d’achat. Nous vous 
assurons pendant cette période une réparation 
gratuite des défauts causés par des défauts de 
construction ou de matériau. Cela au jugement 
de l’importateur.

COMMENT AGIR:
Si vous constatez un défaut, il faut d’bord con-
sulter le mode d’emploi. Se cela ne vous sert à 
rien, il faut consulter votre fournisseur avec une 
description nette de votre réclamation.
Celui-ci prendra l’appareil avec ce bon de 
garantie et le bon d’achat daté et assurera une 
réparation rapide ou un envoi à l’importateur.

LA GARANTIE ÉCHOIT:
En cas d’une utilisation incompétente, d’un rac-
cordement fautif, d’une utilisation des pièces 
détachées ou des accessoires pas originaux 
et un cas d’une néglicence ou des défauts 
causés par incendie, inondation, foudre et 
catastrophes naturelles.
En cas de modifications illégales et/ou répa-
rations par tiers. En cas de transport fautif de 
l’appareil sans emballage approprié ou en cas 
où l’appareil n’est pas accompagné de ce bon 
de garantie et le bon d’achat
Des fils de raccordement et des fiches ne relè-
vent pas de la garantie.

Tout autre responsabilité notamment aux con-
séquences évetuelles est excluse.
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