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VERKLARING VAN CONFORMITEIT
De verklaring van conformiteit is beschikbaar
op de website WWW.FYSIC.COM

NETWERKCOMPATIBILITEIT
Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de ‘openbare 
geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)’ van telefonie- 
en kabelmaatschappijen in alle landen van de EU. Per provider kan 
echter een ander aansluitsnoer met stekker benodigd zijn.

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen 
zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De FX-3360 heeft een aansluitfactor van 25 (dit komt overeen met 
een aansluitfactor van 1.0 volgens de oude meetmethode)

ONDERHOUD
• Het kabinet alleen reinigen met een vochtige doek, nooit chemi-

sche reinigingsmiddelen gebruiken.
• Plaats de FX-3360 niet op met cellulose behandelde oppervlak-

ken; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
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OVERZICHT TELEFOON

6 fototoetsen: om direct het num-
mer te kiezen

toets M...: toegang voor indirecte 
geheugen plaatsen 1 t/m 0

toets R: toets om bijvoorbeeld een
wisselgesprek aan te nemen

toets : om het laatst gekozen 
nummer te herhalen

toets +24dB: om het geluid van de 
hoorn extra te versterken

bellamp: licht op als u opgebeld wordt

toetsenbord: om nummers te kiezen
(de toetsen * (sterretje) en # (hekje) worden o.a. 
gebruikt bij telebankieren)

toets : programmeertoets, voor het programmeren van de 
geheugens

draaiknop 0...9: om het volume van de hoorn in te stellen
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schakelaar  :
instelschakelaar voor het 
belvolume

schakelaar  :
keuzeschakelaar voor het bel-
ritme

schakelaar  :
instelschakelaar voor het microfoon 
volume

schuifregelaar  : schuifregelaar voor de 
toonhoogte van het hoorngeluid
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INSTALLATIE

Hoorn:
1. de hoorn met de telefoon verbinden door 

een zijde van het krulsnoer onder in de 
hoorn te klikken en de andere zijde aan de 
linkerzijde van de telefoon te klikken

2. de stekkertjes aandrukken totdat deze 
vastklikken

Telefoon: 
1. het telefoonsnoer achter in de telefoon 

steken
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcon-

tactdoos steken

Wandmontage:
1. klik de muurbeugel volgens de neven-

staande tekening aan de onderzijde van 
de telefoon (1) en duw deze naar boven 
(2)

3 4 5

+24dB
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TEL.LINE

Service +31(0)73 641 1355

R
100ms 300ms
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2. boor boven elkaar en met een onderlinge 
afstand van 8,5cm 2 gaten in de wand 
en plaats hierin pluggen en schroeven; 
laat de kop van de schroeven 5 millimeter 
uitsteken

3. schuif de hoornhanglip uit de telefoon, 
draai deze 1800 en plaats deze terug in de 
telefoon; dit lipje houdt de hoorn vast bij 
hangend gebruik

4. hang de telefoon met de sleutelgaten over de schroeven en druk 
de telefoon naar onderen

5. het telefoonsnoer met kabelbeugeltjes aan de wand fi xeren

Service +31(0)73 641 1355

R
100ms 300ms

85
m
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TELEFONEREN

Nummers kiezen:

neem de hoorn op

toets via het toetsenbord het telefoonnummer in

aan het einde van het gesprek de hoorn neer-
leggen om de verbinding te verbreken

Oproep aannemen: 

de hoorn opnemen om inkomende oproepen te 
beantwoorden

aan het einde van het gesprek de hoorn neer-
leggen om de verbinding te verbreken

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0
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Belsignaal:

: hiermee stelt u het belvolume in

: hiermee wijzigt u de belmelodie

Nummerherhaling:

neem de hoorn op en druk op toets  om het 
laatst gekozen nummer nogmaals te kiezen

Foto kiezen:

neem de hoorn op en druk op de gewenste 
fototoets om het betreffende nummer te kiezen
(zie bladzijde 13 voor het programmeren van de 
fototoetsen)
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Geheugen kiezen:

neem de hoorn op

druk 1x op toets M...

druk op de gewenste geheugentoets (0 ~ 9) om 
dit geheugennummer te kiezen
(zie bladzijde 14 voor het programmeren van de 
geheugens)

Gespreksvolume:
LET OP DAT EEN TE HOOG VOLUME KAN LEIDEN TOT GE-
HOORBESCHADIGING. DEELT U DE TELEFOON MET MEER-

DERE GEBRUIKERS, DRAAI DAN DE REGELAAR NA ELK GESPREK 
TERUG NAAR 0.

gebruik de draairegelaar onder de hoorn om het 
geluid van uw hoorn te regelen

druk op toets +24dB om het geluid tot 24dB te ver-
sterken (u kunt dit doen in combinatie met de draaire-
gelaar 3 4 5  )

3 4 5

M..
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Toonhoogte:

gebruik de schuifregelaar  om de toon-
hoogte van het geluid van uw hoorn te regelen

Microfoonversterker:

gebruik de schuifschakelaar  om het
microfoonsignaal iets te verzwakken (schake-
laar naar links) of te versterken (schakelaar 
naar rechts); in de middenstand is het micro-
foonvolume neutraal

Extra functies:

toetsen ‘sterretje’ en ‘hekje’:
de toetsen * en # zijn toetsen die met name 
gebruikt worden bij telebankieren:
- druk op toets * als u gevraagd wordt om toets 
STERRETJE in te drukken
- druk op toets # als u gevraagd wordt om op 
toets HEKJE te drukken

#
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R-toets:
met de R-toets kunt u een 2e gesprek aanne-
men of beginnen
let op dat niet elke telefoonmaatschappij deze 
dienst aanbiedt en dat wellicht een abonnement 
hiervoor vereist is

bij aansluiting op een bedrijfscentrale kunt u 
met deze toets tevens gesprekken doorverbin-
den; raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing 
van uw bedrijfscentrale of de installateur

kiespauze:
gebruik toets  om een kiespauze toe te voe-
gen

R
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GEHEUGENS

Uw telefoon heeft een geheugencapaciteit voor 6 telefoonnummers 
die u onder de foto-toetsen bewaart en 10 geheugens die u onder de 
kiestoetsen 0-9 bewaart.

Programmeren fototoetsen:

neem de hoorn op en leg deze naast uw tele-
foon

druk 1x op toets 

voer via het toetsenbord het gewenste telefoon-
nummer in (druk op toets  om een pauze toe 
te voegen)

druk 1x op toets 

druk op de fototoets waaronder u het nummer 
wilt bewaren

leg de hoorn terug op de telefoon

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0
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Programmeren nummergeheugens:

neem de hoorn op en leg deze naast uw tele-
foon

druk 1x op toets 

voer via het toetsenbord het gewenste telefoon-
nummer in (druk op toets  om een pauze toe 
te voegen)

druk 1x op toets 

druk op een van de toetsen 0-9 waaronder u 
het nummer wilt bewaren

leg de hoorn terug op de telefoon

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0
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Kiezen fototoetsen:

neem de hoorn op

druk op de fototoets om het daaronder vastge-
legde telefoonnummer te kiezen

Kiezen nummergeheugens:

neem de hoorn op

druk 1x op toets M...

druk op een van de toetsen 0-9 om het daaron-
der vastgelegde telefoonnummer te kiezen

M..

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0
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Vervangen foto’s van fototoetsen:

de vensters van de fototoetsen zijn aan de 
zijkanten voorzien van een inkeping; gebruik 
deze inkeping om met uw nagels de vensters 
omhoog van de toetsen af te tillen

knip uw foto’s in het formaat 20mm breed x 
28mm hoog

leg uw foto op de toets en plaats het venster 
terug over deze toets

In plaats van foto’s kunt u ook logo’s of pictogrammen gebruiken (bij-
voorbeeld een rood kruis voor de arts, een politieauto voor de politie, 
enz.).

Tips en opmerkingen:
De telefoon gebruikt de spanning van uw telefoonaansluiting om de 
geheugens te bewaren. U hoeft dus ook geen batterijen te plaatsen. 
Zorg er echter wel voor dat de telefoon continu aangesloten blijft. 
Een korte onderbreking, bijvoorbeeld om het toestel even te verplaat-
sen, is toegestaan zonder dat u de geheugens verliest.

20mm

28
m

m



17

Een geheugennummer mag maximaal 32 cijfers lang zijn.

Naast normale telefoonnummers kunt u ook nummers van mobiele 
telefoons opslaan.

Wijzigen of wissen:
• Als een nummer moet worden gewijzigd, programmeer dan het 

nieuwe nummer over het oude nummer heen. Het oude nummer 
komt hiermee te vervallen.

• Als u een nummer wilt wissen, programmeer dan een niet be-
staand nummer (bijvoorbeeld 000) over het oude nummer heen. 
Het oude nummer komt hiermee te vervallen.

WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERSTIPS

Algemeen:
• Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle 

aanwijzingen op.
• Bij het reinigen van de telefoon dient u de telefoonstekker uit de 

telefoonwandcontactdoos te nemen.
• Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte 

of omgeving.
• Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de 

telefoon en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
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• Zorg dat het telefoonsnoer niet beschadigd raakt en voorkom dat 
deze draad tot struikelen of vallen kan leiden.

• De telefoon nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalifi ceerd 
personeel te gebeuren.

Installatie:
• Het telefoonsnoer alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen 

als de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is 
genomen.

• Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
• Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige 

omgeving.
• Raak geen ongeïsoleerde telefoonsnoeren aan tenzij deze zijn 

losgekoppeld van het telefoonnet

Milieu:
De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. 
Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, 
de telefoon adequaat verpakt kan worden. Wordt de telefoon 

vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier. Zij zorgen voor een 
milieuvriendelijke verwerking.
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GARANTIEBEWIJS

Op de FYSIC FX-3360 telefoon heeft u een garantie van 24 
maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode 
de kosteloze 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 
deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, 
raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling 
van FYSIC op telefoonnummer 073 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve 
aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, 
verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, 
overstroming, 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 garantiebewijs en de aankoopbon. 
Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder de garantie. Iedere 
verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, 
is uitgesloten.
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Service Help

Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
SERVICE@ALECTO.DE

NL +31 (0) 73 6411 355
FR +32 (0) 3 238 5666
DE +49 (0) 180 503 0085


