Verpakkingsinhoud
Telefoonversterker TA 10
Handleiding
Aansluitkabel
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Bedieningselementen
1. Volumeknop
2. Indicatorlampje 'Aan/uit'
3. Compatibiliteitsschakelaar
4. Klankschakelaar
5. Aansluiting voor hoornsnoer
6. BOOST-knop en -indicatorlampje
7. Aansluiting voor kabel naar telefoon
8. Aansluiting voor adapter (niet meegeleverd)
9. Batterijvakdeksel

TA 10
Universele
telefoonversterker
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Het apparaat werkt op een 9V batterij (niet meegeleverd).

Handleiding
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Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop van de telefoonversterker TA
10. Dit apparaat is compatibel met alle bedrade telefoons waarvan
het snoer van de hoorn langs beide kanten kan worden gebruikt. De
TA 10 verbetert de klank en verhoogt het volume van binnenkomende telefoongesprekken, zodat mensen met een hoorprobleem
gemakkelijker een gesprek kunnen voeren aan de telefoon.

Veiligheidsaanwijzingen
Opgelet: wanneer de versterker geactiveerd is en de volumeknop op
maximum staat, kan uw telefoon met dit apparaat een erg hoog geluidsvolume bereiken.
Wees daarom voorzichtig bij het wisselen tussen gebruikers met
normaal gehoor en verminderd gehoor.
•
•
•
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Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar hem goed.
Sluit enkel toegelaten accessoires aan.
Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Plaats het apparaat niet in
de buurt van water, bv. aan een badkuip, een wasmachine, een
gootsteen, in een badkamer of nabij een zwembad.
Trek de kabel altijd aan de stekker eruit - trek nooit aan de kabel
zelf.
Gebruik het apparaat niet wanneer de kabel, de stekker of de behuizing defect is, wanneer u een storing vaststelt of wanneer het
apparaat op de grond is gevallen. Contacteer in dat geval uw
leverancier om het apparaat te laten controleren en indien nodig
te repareren.
Gebruik enkel de in de handleiding vermelde batterijen of adapters (niet meegeleverd). Gooi batterijen nooit in het vuur - ze zouden kunnen ontploffen.
Als u een adapter gebruikt, gebruik dan enkel het aanbevolen
type adapter (niet meegeleverd) en zorg ervoor dat de toegang
tot de adapter niet wordt belemmerd door meubels of andere
voorwerpen.
Vermijd het gebruik van een telefoon tijdens een onweer. Er bestaat dan namelijk gevaar op een elektrische stoot als gevolg van
blikseminslag.
Gebruik nooit een telefoon in de buurt van een gaslek, wanneer u
iemand daarover wilt inlichten.

Reglementair gebruik
Dit apparaat is compatibel met alle bedrade telefoons waarvan het
snoer van de hoorn langs beide kanten kan worden gebruikt. Elk
ander gebruik is niet toegelaten. Eigenhandige wijzigingen of aanpassingen zijn niet toegelaten. Open het apparaat nooit en probeer
het apparaat niet zelf te repareren.

Installatie en werking
1. Plaats een 9 Volt batterij (niet meegeleverd) in het batterijvakje
aan de onderkant van het apparaat en sluit de TA 10 aan op uw
telefoon zoals afgebeeld. Gebruik indien nodig een muntstuk om
het batterijvakdeksel te openen. Gebruik enkel de meegeleverde
aansluitkabel om de TA 10 aan te sluiten op uw telefoon.
(Tip: tijdens het instellen van het apparaat kunt u het indicatorlampje 'Aan/uit' negeren - dit heeft op dat moment geen betekenis).
Voor uw veiligheid dient u voordat u de batterij verwisselt de TA
10 los te koppelen van de telefoon.

Compatibiliteitsschakelaar
A. Zet de compatibiliteitsschakelaar in stand 1 (Tip: dit is de meest
gebruikelijke instelling en werkt met de meeste telefoons. Tijdens
het instellen van het apparaat kunt u het indicatorlampje 'Aan/uit'
negeren - deze heeft op dat moment geen betekenis).
B. Hef de hoorn op en controleer of u de kiestoon kunt horen.
C. Als u de kiestoon niet duidelijk kunt horen, leg dan de hoorn opnieuw op en zet de schakelaar naar de volgende stand, bv. stand
2. Herhaal vervolgens stap B.
D. Wanneer de kiestoon duidelijk te horen is, controleert u of u met
de volumeknop de kiestoon luider of stiller kunt zetten. Als dit
lukt, gaat u verder naar stap F.
E. Als u het volume niet kunt veranderen, legt u de hoorn opnieuw
op en zet u de compatibiliteitsschakelaar naar de volgende stand.
Herhaal nu stap B.
F. Bel naar iemand en controleer of u zich wederzijds kunt horen.
G. Als u tevreden bent over de duidelijkheid van het gesprek, hebt u
de instelling van het apparaat met succes voltooid. Noteer indien
nodig de stand van de compatibiliteitsschakelaar. Ga verder naar
stap 3.
H. Als u niet tevreden bent over de duidelijkheid van het gesprek,
test u de overige standen van de compatibiliteitsschakelaar tot u
tevreden bent over het resultaat. (Tip: experimenteer gewoon
met de verschillende standen van de schakelaar tot de klank klaar
en duidelijk is.)
4. Tijdens een telefoongesprek kunt u het volume in de hoorn verhogen of verlagen door aan de volumeknop te draaien. (Tip: wanneer u scherpe pieptonen in de hoorn hoort, dient u het volume
lager te draaien.)
5. Verander nu tijdens een telefoongesprek de stand van de klankschakelaar om te ontdekken in welke stand de weergave van de
stem van uw gesprekspartner het best is (wanneer u scherpe
pieptonen in de hoorn hoort, dient u het volume lager te draaien). Laat deze instelling zo staan - u hoeft deze in de toekomst
niet meer te veranderen. Noteer indien nodig de stand.

Klankschakelaar
6. Druk op de BOOST-knop en hou de knop ingedrukt. Controleer of
de stem van uw gesprekspartner luider wordt weergegeven en of
het BOOST-lampje brandt. Wanneer u zelf wilt spreken, moet u
de knop opnieuw loslaten, want als u de knop ingedrukt houdt,
zal uw gesprekspartner uw stem niet horen.

Indicatorlampje
'Aan/uit'
BOOST-knop

Telefoonaansluiting

7. Het indicatorlampje 'Aan/uit' zal branden tijdens een telefoongesprek. Ong. 10 - 20 seconden nadat u de hoorn hebt opgelegd, of
als het apparaat 10 - 20 seconden lang geen geluiden/gesprek detecteert, zal het lampje automatisch doven.
8. Bij doorsnee gebruik duurt een 9 V alkaline-batterij ongeveer 6
tot 12 maanden. Vervang de batterij wanneer het indicatorlampje
'Aan/uit' donker wordt of wanneer de klank in de hoorn slechter
wordt.

Telefoon

2. Draai de volumeknop naar de middelste stand. Zet de klankschakelaar in stand 2.

Volumeknop

9. U kunt optioneel een 9V adapter aansluiten (niet meegeleverd).
Deze adapter neemt dan de stroomvoorziening voor de TA 10
over. In dat geval wordt de batterij gebruikt als noodvoeding bij
een elektriciteitspanne. Om een veilige werking te garanderen,
dient u de batterij om de 2 jaar te vervangen. Vervang de adapter
wanneer u merkt dat het indicatorlampje 'Aan/uit' niet begint te
branden tijdens een elektriciteitspanne of als u de telefoon gebruikt.

Klankschakelaar

3. Compatibiliteitsschakelaar instellen: Deze schakelaar heeft 7 standen. De standen 1 tot 6 dienen voor het instellen van de compatibiliteit (het aanpassen van de versterker aan uw telefoon). Stand
7 is een 'bypass', m.a.w. een 'omzeiling' van de versterker. Deze
stand kan bijvoorbeeld worden ingesteld wanneer mensen met
een normaal gehoor de telefoon willen gebruiken of wanneer de
stroomvoorziening van het apparaat niet meer werkt (bv. als de
batterij leeg is).

Naar telefoon

Aansluiting voor optioneel adapter (niet
meegeleverd)
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Probeemoplossing
Als u problemen hebt met uw apparaat, leest u eerst de volgende
aanwijzingen.
Bij garantieaanspraken neemt u contact op met uw leverancier.
De garantieperiode bedraagt 2 jaar.
•
•

•

Het indicatorlampje 'Aan/uit' brandt slechts zwak of helemaal
niet: vervang de batterij.
U kunt de kiestoon of uw gesprekspartner niet horen of uw gesprekspartner kan u niet horen: controleer de stand van de compatibiliteitsschakelaar. Indien nodig herhaalt u de instelling zoals
beschreven in stap 3, punt A tot D.
Scherpe pieptonen in de hoorn: zet het volume lager of verander
de stand van de klankschakelaar.

Technische informatie
Stroomvoorziening
Stroomverbruik

9V alkaline-batterij (niet meegeleverd)
10 mA (typisch); Automatische uitschakeling bij stilte/opgelegde hoorn
Levensduur van de batterij 6-12 maanden, afhankelijk van het
gebruik
Versterking zonder BOOST 30 dB
Versterking met BOOST
45 dB
Automatische uitschakeling: na 10 - 20 seconden stilte
(om batterij te sparen)
(geen geluiden/stem)
Compatibiliteitsschakelaar 6 standen + 'bypass'-stand (7)
Indicatorlampjes
Indicatorlampjes 'Aan/uit' en 'BOOST'
Bedieningselementen
Volume, BOOST, klank, compatibiliteit
Optionele adapter
9 V DC, 300 mA
(niet meegeleverd)
ø 5,5 mm / –
Omgevingstemperatuur
tijdens werking
0 tot 45° C
ø 2,1 mm / +
Opslagtemperatuur
-20 tot 50° C

Afvalverwijdering
U bent wettelijk verplicht consumentengoederen op geschikte
wijze af te voeren. Het symbool hiernaast, dat zich ook op het
apparaat bevindt, betekent dat elektrische en elektronische
apparaten en batterijen gescheiden van het huisvuil moeten
worden afgevoerd.
Elektrische of elektronische apparaten dient u in te leveren bij
een verzamelpunt van een bevoegde afvalbeheerder.
Batterijen levert u in bij uw winkelier of bij bevoegde verzamelpunten die daarvoor een geschikte container ter beschikking stellen.
De verpakkingsmaterialen moeten worden afgevoerd in
overeenstemming met de lokale voorschriften.

Onderhoud
• Reinig de behuizing met een zachte en pluisvrije doek.
• Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplossingsmiddelen.

Garantie
AMPLICOMMS-apparaten worden geproduceerd en getest met behulp van de modernste productieprocessen. Nauwkeurig geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën zorgen voor
een probleemloze werking en een lange levensduur.
De garantie geldt niet indien de oorzaak van een defect bij de netwerkoperator of bij een eventueel tussengevoegd apparaat ligt. De
garantie geldt niet voor de batterijen, accu's of accupacks gebruikt in
het product. De garantieperiode bedraagt 24 maanden, berekend
vanaf de dag van aankoop.
Binnen de garantieperiode worden alle defecten die te wijten zijn
aan materiaal- of fabricagefouten, kosteloos gerepareerd.
De garantie vervalt bij ingrepen aan het apparaat door de koper of
door derden. Schade die door onrechtmatige hantering of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerd opstellen of bewaren, onrechtmatige aansluiting of installatie, geweld of andere externe invloeden is
ontstaan, wordt niet gedekt door de garantie.
Wij behouden ons het recht voor, in geval van een klacht, om naar
eigen goeddunken de defecte delen te repareren of te vervangen, of
het volledige apparaat te ruilen. Ingeruilde onderdelen of ingeruilde
apparaten worden onze eigendom. Aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, in zoverre ze niet gebaseerd zijn op opzet of
grote nalatigheid vanwege de fabrikant.
Indien uw apparaat toch een defect vertoont binnen de garantieperiode, neemt u uitsluitend contact op met de handelszaak waar u het
AMPLICOMMS-apparaat hebt gekocht, op vertoon van uw aankoopbewijs. Alle garantieclaims volgens deze bepaling kunnen enkel geldig worden gemaakt bij uw handelaar. Na twee jaar na aankoop en
overhandiging van ons product vervallen de garantierechten.

Conformiteitsverklaring
Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EU-richtlijn:
1999/5/EG Richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit.
De conformiteit met bovengenaamde richtlijn wordt bevestigd door
het CE-kenteken op het apparaat.
De volledige conformiteitsverklaring kunt u gratis downloaden van
onze website www.amplicomms.eu.

