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Bitte klappen Sie diese Seite aus

Übersicht

U2

Overzicht

Información general

En överblick

At a glance
Dit uitvouwblad toont u een overzicht van uw telefoon.

Esta página desplegable le muestra una visión general de su teléfono.

Vänligen öppna denna sida för en överblick av din telefon.

Please open this page for “At a glance“ guide to your telephone.
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Overzicht

1 Fototoetsen

2 Snelkiestoetsen M1/M2/ M3 

3 SOS-toets

4 Selectietoetsen

5 Oproep-indicatorlampje

6 Geheugentoets

7 Geluiddempingstoets

8 Flash-toets (R-toets)

9 Nummerherhaling

10 Klankinstelling

11 Geluidsversterker

12 Volumetoets

13 Handsfree-toets
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De telefoon in werking stellen 

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

Belangrijk: Lees eerst de veiligheidsinstructies op bladzijde 14 voordat

u de telefoon in werking stelt.

Opgelet: Deze telefoon kan heel hoge volumes weergeven wanneer de ver-

sterker ingeschakeld is en het volume op maximum ingesteld staat. Wees

voorzichtig wanneer u wisselt tussen gebruikers met normaal gehoor en

gebruikers met beperkt gehoor.
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De telefoon aansluiten

Verbind eerst de hoorn met het basisstation. Neem een uiteinde van de spiraal-
kabel 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 kabel-
kanaal.

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.

Belangrijk: 

• Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoonaansluitkabel, want met

andere kabels werkt de telefoon mogelijk niet.
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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.

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.

Waarschuwing: In de buurt van de te boren gaten mogen zich geen leidin-

gen (kabel, waterleidingen etc.) bevinden.
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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 .

TELEFONEREN
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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.

TELEFONIERENTELEFONEREN



8

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.

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 .

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

het gehoor veroorzaken!

TELEFONEREN
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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

.

TELEFONIERENTELEFONEREN
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Een direct telefoonnummer / noodnummer bellen

Met de fototoetsen of met de snelkiestoetsen M1, M2 en M3 kunt u personen
bellen zonder hun telefoonnummer in te voeren. Wanneer u op de toets een
foto aanbrengt van de persoon van wie het telefoonnummer in de toets opges-
lagen is, hoeft u niet meer het telefoonnummer te onthouden. Gebruik de SOS-
toets voor het opslaan van een telefoonnummer dat u in noodgevallen bellen
wilt.
Hoe u een telefoonnummer in de snelkiestoets of SOS-toets opslaat, staat
beschreven in hoofdstuk 'Snelkiesnummer/noodnummers opslaan' op blad-
zijde 11.

• Hef de hoorn op of druk op de handsfree-toets .

• Druk op een van de fototoetsen of op een van de snelkiestoetsen ,

, of .

TELEFONEREN
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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).

Snelkiesnummers / noodnummers opslaan

In de fototoetsen en in de snelkiestoetsen M1, M2 en M3 kunt u de telefoon-
nummers opslaan van mensen met wie u regelmatig belt. Gebruik de SOS-

toets voor het opslaan van een telefoonnummer dat u in noodgevallen bellen
wilt.

• Hef de hoorn op.

• Druk op .

• Voer het telefoonnummer in en druk nogmaals op .

• Druk op een van de fototoetsen of op een van de snelkiestoetsen , 

, of , waar u het snelkiesnummer wilt opslaan.
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Om de foto te veranderen grijpt u, zoals afgebeeld, het
deksel vast tussen duim en wijsvinger en heft u het deksel
omhoog. Leg er een nieuwe foto in (20 x 25 mm) en druk
het deksel terug op de toets.

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 13.

Opmerking: Raadpleeg bladzijde 10 om te bellen met behulp van een snel-

kiestoets.

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.

TELEFOON INSTELLEN
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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 teleco-

maanbieder worden aangeboden, bv. de functies 'Aankloppen' en 'Conferentie-

gesprek'. 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.

BIJLAGE
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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 gehoorappara-
ten 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 tele-
foon. Druk, bij het gebruik van deze telefoon, op de “T“-toets op uw gehoorap-
paraat voor de telespoelen-modus, die uw gehoorapparaat met de telefoon ver-
bindt 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.

ANHANGBIJLAGE
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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 elektri-
sche en elektronische apparaten en batterijen niet bij het huisvuil
geworpen mogen worden.
U moet elektrisch of elektronische apparaten bij een gepast inzamel-
punt inleveren.
Werp verpakkingsmateriaal weg volgens de lokale voorschriften.

BIJLAGE
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ANHANG

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

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

BIJLAGE
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Garantie

AMPLICOMMS-apparaten worden met hulp van de meest moderne productie-
processen vervaardigd en getest. Specifiek geselecteerde materialen en gea-
vanceerde 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 slijta-
ge, 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 gere-
tourneerde toestellen of onderdelen worden onze eigendom. Alle claims voor
schadevergoedingen zijn uitgesloten, in zover de schade niet met voorbedach-
te rade of uit nalatigheid veroorzaakt is.

BIJLAGE
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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 bovenver-
melde richtlijn wordt op het toestel aangegeven met het CE-teken. 
De volledige conformiteitsverklaring is gratis te downloaden op onze website 
www.amplicomms.com.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FFFE5B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700450042002D0050004400460022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700450042002D0050004400460022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700450042002D0050004400460022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B0044007200750063006B0061007500730067006100620065007100750061006C0069007400E40074005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002D0044007200750063006B0065002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


