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1. OVERZICHTEN

1.1 TELEFOON:
bel-lampjes, lichten op als u opgebeld 
wordt; knipperen als u tijdens uw afwe-
zigheid bent opgebeld (hiervoor is een 
abonnement op NummerWeergave 
vereist);

ingebouwde luidspreker

display (zie de volgende pagina)

toetsenbord (zie paragraaf 1.3)

ingebouwde microfoon

oplaadcontacten voor de oplaadbare 
batterijen

aansluiting voedingsadapter (achterzijde tele-
foon)

aansluiting telefoonsnoer (achterzijde telefoon)

PAGE-toets, kort drukken om 
de handset(s) te vinden, lang 
drukken om nieuwe handsets 
aan te melden

bel-lampjes, lichten op als u 
opgebeld wordt;

C / R
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1.2 DISPLAY:

licht op als de naam of het nummer langer is dan in het display weergege-
ven kan worden 

indicatie dat de microfoon is uitgeschakeld

licht op als de extra (boost) versterker is ingeschakeld

knippert als u opgebeld wordt
licht continu op tijdens een telefoongesprek

licht op als de luidsprekerfunctie is ingeschakeld

voicemail indicatie (alleen indien ondersteund door uw
telefoonmaatschappij, zie ook hoofdstuk 7)

knippert als u tijdens uw afwezigheid bent opgebeld (hiervoor
is een abonnement op NummerWeergave vereist)

licht op bij het programmeren en uitkiezen van de geheugens

indicatie dat de bel is uitgeschakeld

geen functie

alarm(wek)functie ingeschakeld

ontvangstindicatie (zie ook paragraaf 11.4)

licht op als het toetsenbord geblokkeerd is

batterij-indicatie (  = vol,  = 2/3 vol,  = 1/3 vol,  = vrijwel leeg)
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1.3 TOETSENBORD:

direct geheugentoetsen, om snel veel gekozen nummers te 
bellen

om het menu te openen en om instellingen te bevestigen

telefoon-aan toets: om een gesprek te beginnen
tevens luidsprekertoets (de toets tijdens het gesprek nog-
maals indrukken) 

telefoon-uit toets: om een gesprek te beëindigen
tevens handset uitschakeltoets (in rust deze toets ruim 3 
seconden ingedrukt houden, nogmaals 3 seconden inge-
drukt houden om de handset weer in te schakelen)

toetsenbord, om namen en nummers in te voeren

toets ‘sterretje’, wordt gebruikt bij telediensten zoals bijvoor-
beeld ‘telebankieren’
tevens toetsblokkering (in rust deze toets ruim 3 seconden 
ingedrukt houden, nogmaals 3 seconden ingedrukt houden 
om het toetsenbod weer vrij te geven)

toets ‘hekje’ , wordt gebruikt bij telediensten zoals bijvoor-
beeld ‘telebankieren’
tevens ‘bel-uit’ toets (in rust deze toets ruim 3 seconden 
ingedrukt houden, nogmaals 3 seconden ingedrukt houden 
om de bel weer in te schakelen)
tevens pauze toets bij het intoetsen van een telefoonnum-
mer (toets even ingedrukt houden tijdens het intoetsen van 
het nummer)
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om het laatste nummer geheugen te openen

correctietoets, om een foutieve invoer te corrigeren
tevens functietoets voor bijvoorbeeld ‘Wisselgesprek’)

opent het nummermeldergeheugen
tevens toets  bij het bladeren door geheugens en instel-
lingen

opent het telefoonboekgeheugen
tevens toets  bij het bladeren door geheugens en instel-
lingen

C / R
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2. INSTALLATIE

2.1 BASIS:

Telefoonaansluiting:
1. het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer aan de achterzijde in 

de basis steken (het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort)
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken

Voeding:
1. verbind de meegeleverde voedingsadapter met de DC 6V aan-

sluiting aan de achterzijde van de telefoon
2. doe de adapter in een 230V stopcontact

GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTER. HET 
AANSLUITEN VAN EEN ANDERE ADAPTER ZAL GE-
VAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL 

SCHADE AAN DE ELEKTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBREN-
GEN.

aansluiting voedingsadapter
aansluiting telefoonsnoer
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2.2 HANDSET:

Batterijen:
1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterij-

deksel naar onder weg te schuiven
2. plaats de meegeleverde batterijen in het batterijcompartiment; let 

hierbij op de polariteit (+ en -)

3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset 
in de houder / oplader

4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de houder / opla-
der laten staan om het batterijpakket goed op te laden

PLAATS ALLEEN NiMH (NIKKEL-METAAL-HYDRIDE) 
BATTERIJEN VAN HET FORMAAT AAA (POTLOODFOR-
MAAT). HET GEBRUIK VAN NIET OPLAADBARE BAT-

TERIJEN OF BATTERIJEN VAN EEN ANDER TYPE OF FORMAAT 
LEIDT TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGE-
VAAR.

2.3 OPLADER VOOR DE EXTRA 
 HANDSET: (ALLEEN FX-5720)

1. doe de adapter van de houder/
oplader in een 230V AC stop-
contact

FX-5720
Charger Pod

v1.06VDC 150mA
Fysic Service: +31(0)736411355

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DECT Handset

+

+

-

-
v1.0

FX-5700

Fysic Service: 
+31(0)736411355

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

x
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3 TELEFONEREN

3.1 LUIDSPREKERFUNCTIE:
U kunt het telefoongesprek luidsprekend voeren zodat uw huisgenoten 
mee kunnen luisteren of om de handen vrij te hebben om bijvoorbeeld 
aantekeningen te maken.

druk eerst op de telefoon-aan toets om verbin-
ding te krijgen, dan nog een keer op de telefoon-
aan toets drukken om de luidsprekerfunctie in te 
schakelen

drukt u nu nogmaals op de telefoon-aan toets, 
dan wordt de luidsprekerfunctie weer uitge-
schakeld en kunt u telefoneren met de handset 
tegen uw oor

3.2 VOLUME:

gebruik tijdens het gesprek de toetsen  en 
 om het ontvangstvolume te regelen; u kunt 

aparte volumes instellen voor normaal of han-
denvrij telefoneren

Zie paragraaf 9.1 voor de functie BOOST (extra versterking) en de toonregeling (equalizer)

3.3 OPROEP AANNEMEN:
Een oproep wordt gemeld door het overgaan van de bel. Tevens lichten de 
bellampjes op. 

neem de handset uit de basis of houder/oplader 
en druk op de telefoon-aan toets om de oproep 
op de draadloze handset aan te nemen
Zie paragraaf  9.1 om de oproep aan te nemen door al-
leen de handset uit de basis of houder op te nemen.

2x
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3.4 VERBINDING VERBREKEN:

druk op de telefoon-uit toets of plaats de hand-
set in de basis of houder/oplader om de verbin-
ding te verbreken

3.5 NUMMERS KIEZEN:

voer via het toetsenbord het telefoonnummer in,
• houd toets # ruim 2 seconden ingedrukt om een kies-

pauze in te voegen
• een foutieve invoer kunt u met toets C/R wissen

druk op de telefoon-aan toets om het nummer 
te kiezen

U kunt ook eerst op de telefoon-aan toets drukken en dan het nummer intoetsen; u heeft 
dan echter geen mogelijkheid meer dit nummer te corrigeren.

3.6 UIT HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN KIEZEN:

open het telefoonboekgeheugen door op toets 
 te drukken

zoek met de toetsen  en  het gewenste con-
tact

druk op de telefoon-aan toets om het nummer 
te kiezen

Als er 2 nummers bij dit contact zijn geprogrammeerd, dan moet u eerst met de toetsen 
 en  het gewenste nummer selecteren, dan nogmaals op de telefoon-aan toets druk-

ken om het nummer te kiezen.
Raadpleeg hoofdstuk 4 met betrekking tot het inprogrammeren, corrigeren en wissen van 
de telefoonboekgeheugens.

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0
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3.7 DIRECT GEHEUGENS KIEZEN:

druk op de gewenste M-toets (M1 of M2),
de telefoon schakelt zich nu direct in en het 
nummer wordt gekozen

Raadpleeg paragraaf 4.4 met betrekking tot het inprogrammeren en wissen van de
DIRECTE geheugens.

3.8 UIT HET LAATSTE NUMMER GEHEUGEN KIEZEN:

open het laatste nummer geheugen door op 
toets  te drukken

zoek met de toetsen  en  de gewenste op-
roep

druk op de telefoon-aan toets om het nummer 
te kiezen

Raadpleeg hoofdstuk 5 met betrekking tot het kopiëren van deze oproepen naar het ge-
heugen van uw telefoon of voor het wissen van deze oproepgegevens.

3.9 UIT HET NUMMERMELDERGEHEUGEN KIEZEN:

open het nummermeldergeheugen door op 
toets  te drukken

zoek met de toetsen  en  de gewenste op-
roep

druk op de telefoon-aan toets om het nummer 
te kiezen

Raadpleeg hoofdstuk 6 met betrekking tot het kopiëren van deze oproepen naar het ge-
heugen van uw telefoon of voor het wissen van deze oproepgegevens.
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3.10 R/FLASH FUNCTIE:
R/FLASH houdt in dat u de telefoonverbinding heel kort onderbreekt. Met deze 
functie kunt u op sommige huis- of kantoorcentrales gesprekken doorverbin-
den of kunt u telefoondiensten zoals bijvoorbeeld ‘WisselGesprek’ activeren.

druk tijdens het gesprek op toets C/R om een 
FLASH puls te geven

Bij sommige telefoonmaatschappijen moet u na het geven van een FLASH puls nog een 
cijfertoets indrukken om bijvoorbeeld ‘WisselGesprek’ te gebruiken; raadpleeg hiervoor 
uw telefoonmaatschappij.
Zie paragraaf 9.2 als u de verbrekingstijd van deze fl ashpuls moet wijzigen.

3.11 INTERCOM: (alleen bij FX-5720)
Als volgt kunt u kosteloos intern telefoneren tussen de draadloze handsets 
onderling.

druk op toets MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de optie
[ INTERCOM ]

druk 2x op toets MENU/OK (*)
de draadloze handset wordt ingeschakeld en zodra de 
opgeroepen handset opneemt kunt u het intercomge-
sprek voeren

*: als u meerdere draadloze handsets heeft aangemeld, dan kunt u met de toetsen  en 
 nog de gewenste handset selecteren waarmee u wilt spreken; dit is niet nodig als u 

maar twee draadloze handsets heeft

C / R

2x
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3.12 DOORVERBINDEN: (alleen bij FX-5720)
Als volgt kunt u ingekomen oproepen doorverbinden tussen de draadloze 
handsets onderling.

druk tijdens het telefoongesprek op toets
MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de optie
[ INTERCOM ]

druk 2x op toets MENU/OK (*)
de draadloze handset wordt ingeschakeld en zodra de 
opgeroepen handset opneemt kunt u de buitenlijn aan-
kondigen en op de telefoon-uit toets drukken

*: als u meerdere draadloze handsets heeft aangemeld, dan kunt u met de toetsen  en 
 nog de gewenste handset selecteren waar u de buitenlijn maar toe wilt doorverbinden; 

dit is niet nodig als u maar twee draadloze handsets heeft

3.13 CONFERENTIE: (alleen bij FX-5720)
Voor een conferentiegesprek (dus een gesprek met de buitenlijn èn beide 
draadloze handsets) volgt u dezelfde instructies als bij ‘doorverbinden’ 
maar in plaats van op de telefoon-uit toets te drukken, houdt u toets 0 ge-
durende ruim 2 seconden ingedrukt.

3.14 INGEBRUIK INDICATIE: (alleen bij 20)
Als een van de handsets een gesprek op de buitenlijn voert, kan de an-
dere handset niet tegelijk ook telefoneren.

in het display van de andere handset verschijnt 
tijdens het gesprek [ Lijn bezet ]

2x
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3.15 RUGGESPRAAK: (privéfunctie)
Tijdens een telefoongesprek kunt u de microfoon uitschakelen zodat u
ruggespraak kunt houden met huisgenoten zonder dat uw gesprekspartner 
meeluistert.

druk tijdens het telefoongesprek op toets
MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de optie [ MIN UIT ]

druk op toets MENU/OK om de microfoon uit te 
schakelen

in het display licht het symbool  op

Deze instructie herhalen maar nu optie [ MIC AAN ] selecteren om de microfoon weer in te 
schakelen.

3.16 TOETSBLOKKERING:
Om te voorkomen dat u per ongeluk een toets indrukt, kunt u het toetsen-
bord van de draadloze handset blokkeren.

druk gedurende ruim 2 seconden op toets * 
(sterretje)

in het display verschijnt een sleutelsymbool

Nogmaals toets * ruim 2 seconden ingedrukt houden om de toetsblokkering op te heffen.
Inkomende oproepen kunnen normaal aangenomen worden, ook als de toetsblokkering 
is ingeschakeld.
Zie ‘Toetsslot’ in paragraaf 9.1 om deze blokkering automatisch te laten plaatsvinden.

2sec.
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3.17 GESPREKSDUUR:

gedurende het telefoongesprek wordt de ge-
spreksduur op het display weergegeven; direct 
nadat u de verbinding heeft verbroken, ver-
dwijnt de gespreksduur van het display

3.18 HANDSET UITSCHAKELEN:
Om batterijen te sparen of om niet door de handset gestoord te worden, 
kunt u deze volledig uitschakelen.

druk gedurende ruim 2 seconden op de te-
lefoon-uit toets om de handset volledig uit te 
schakelen

De handset terug in de basis of houder/oplader plaatsen of nogmaals de telefoon-uit toets 
ruim 2 seconden ingedrukt houden om de handset weer in te schakelen.

Let op dat u op een uitgeschakelde handset geen oproepen kunt aannemen en dat u zelf 
ook niet kunt opbellen.

2sec.
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4 GEHEUGENS
De/elke handset heeft een capaciteit voor 50 contacten waarbij voor elk 
contact een huis telefoonnummer en een mobiel telefoonnummer ingepro-
grammeerd kunnen worden. Daarnaast kunt u bij elk contact een VIP-
beltoon programmeren zodat u aan het belsignaal kunt horen door wie u 
opgebeld wordt. (*)
*: voor deze functie dient u te beschikken over ‘nummerweergave’, raadpleeg hiervoor uw 
telefoonmaatschappij

4.1 INPROGRAMMEREN:

druk op toets MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de optie
[ Tel.boek ]

druk 3x op toets MENU/OK

voer via het toetsenbord de naam van het con-
tact in
• gebruik het ABC op de toetsen, druk bijvoorbeeld 3x op 

toets 5 voor de letter L
• met toets C/R wist u een foutieve invoer
• druk 1x op toets 0 voor een spatie of druk herhaaldelijk 

op toets 0 voor diverse leestekens; ook onder toets 1
vind u diverse leestekens

• de naam mag 12 letters lang zijn

druk op toets MENU/OK

voer via het toetsenbord het mobiele telefoon-
nummer in
• met toets C/R wist u een foutieve invoer
• houd toets # 2 seconden ingedrukt voor een kiespauze
• het nummer mag maximaal 24 cijfers lang zijn
• u mag deze stap overslaan als uw contact geen mobiel 

nummer heeft

3x

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0
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druk op toets MENU/OK

voer via het toetsenbord het huis telefoonnum-
mer in
• met toets C/R wist u een foutieve invoer
• houd toets # 2 seconden ingedrukt voor een kiespauze
• het nummer mag maximaal 24 cijfers lang zijn
• u mag deze stap overslaan als uw contact geen huis 

telefoonnummer heeft

druk op toets MENU/OK

bepaal met de toetsen  en  de gewenste 
VIP-beltoon voor dit contact

druk op toets MENU/OK om het contact vast te 
leggen

druk 2x op toets MENU/OK om een volgend 
contact in te voeren of op de telefoon-uit toets 
om het programmeren te beëindigen

4.2 KIEZEN:

open het telefoonboekgeheugen door op toets 
 te drukken

zoek met de toetsen  en  het gewenste con-
tact

druk op de telefoon-aan toets om het nummer 
te kiezen

Als er 2 nummers bij dit contact zijn geprogrammeerd, dan moet u eerst met de toetsen 
 en  het gewenste nummer kiezen, dan nogmaals op de telefoon-aan toets drukken 

om het nummer te kiezen

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0

2x of
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4.3 CORRIGEREN:

open het telefoonboekgeheugen door op toets 
 te drukken

zoek met de toetsen  en  het te corrigeren 
contact

druk op toets MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de optie [ Bewerken ]

druk op toets MENU/OK

u kunt nu achtereenvolgens met toets C/R de 
oude gegevens wissen en de nieuwe gegevens 
invoeren, een en ander zoals beschreven bij 
‘Inprogrammeren’ 

4.4 KOPIËREN NAAR DIRECT GEHEUGENTOETSEN:
Twee contacten kunt u koppelen aan de direct geheugentoetsen M1 en M2.

open het telefoonboekgeheugen door op toets 
 te drukken

zoek met de toetsen  en  het te koppelen
contact

druk op toets MENU/OK

C / R
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zoek met de toetsen  en  de optie
[ Kopieer naar ]

druk op toets MENU/OK

selecteer met de toetsen  en M1 of M2 en 
druk op toets MENU/OK

4.5 WISSEN:

Per contact wissen:

open het telefoonboekgeheugen door op toets 
 te drukken

zoek met de toetsen  en  het te wissen
contact

druk op toets MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de optie
[ Wissen ]

druk op toets MENU/OK om dit contact te wissen
(let op, er wordt niet eerst om een bevestiging gevraagd)
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Gehele telefoonboek wissen:

open het telefoonboekgeheugen door op toets 
 te drukken

zoek met de toetsen  en  de optie
[ Alles wissen ]

druk 2x op MENU/OK toets om het gehele tele-
foonboekgeheugen te te wissen

4.6 GEHEUGENSTATUS:
Als volgt checkt u de status van het telefoonboekgeheugen

open het telefoonboekgeheugen door op toets 
 te drukken

druk op toets MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de optie
[ GEBRUIK ]

druk op toets MENU/OK

het display geeft nu aan hoeveel contacten u al 
geprogrammeerd heeft en hoeveel contacten u in 
totaal kunt programmeren

2x
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5 NUMMERHERHALING
De/elke handset heeft een eigen geheugen voor de laatste 5 geko-
zen nummers. Deze nummers kunt u opnieuw kiezen of u kunt ze 
kopiëren naar het telefoonboekgeheugen. 

5.1 GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN:

open het laatste nummer geheugen door op 
toets  te drukken

zoek met de toetsen  en  de gewenste op-
roep

druk op de telefoon-aan toets om het nummer 
te kiezen

5.2 KOPIEREN NAAR TELEFOONBOEKGEHEUGEN:

open het laatste nummer geheugen door op 
toets  te drukken

zoek met de toetsen  en  de gewenste op-
roep

druk 2x op toets MENU/OK

voer via het toetsenbord de naam in

druk 2x op toets MENU/OK

2x

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0

2x
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geef met de toetsen  en  aan of dit een vast 
(huis)nummer is of een mobiel telefoonnummer

druk op toets MENU/OK

5.3 OPROEPEN WISSEN:

wissen van een specifi eke oproep:

open het laatste nummer geheugen door op 
toets  te drukken

zoek met de toetsen  en  de gewenste op-
roep

druk op toets MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de optie
[ Wissen ]

druk op toets MENU/OK om deze oproep te wis-
sen
(let op, er wordt niet eerst om een bevestiging gevraagd)
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Alle oproepen wissen:

open het laatste nummer geheugen door op 
toets  te drukken

druk op toets MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de optie
[ Alles wissen ]

druk 2x op MENU/OK toets om alle laatst geko-
zen nummers te wissen2x
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6 NUMMERWEERGAVE
Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het num-
mer van de abonnee op het(de) display(s) van uw handset(s) weergege-
ven. De/elke handset heeft een geheugen voor 40 oproepen.

6.1 INDICATIE NIEUWE OPROEP:

het symbool  knippert in het display als er 
oproepen in het geheugen staan die u nog niet 
gezien heeft + het display geeft het aantal ge-
miste oproepen weer.
tevens knipperen bij de handset de bellampjes

Let op dat elke handset elk een eigen geheugen hebben. Als u dus alle 
oproepen bij de ene handset gezien heeft, dan geeft de andere handset 
nog steeds aan dat u gemiste oproepen heeft.

Bij het inkijken van het geheugen licht het symbool  in het display op. Als 
u deze oproep voor het eerst ziet, dan knippert dit symbool, heeft u deze 
oproep al eerder gezien, dan licht het symbool continu op.

6.2 GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN:

open het nummermeldergeheugen door op 
toets  te drukken

zoek met de toetsen  en  de gewenste op-
roep

druk op de telefoon-aan toets om het nummer 
te kiezen
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6.3 KOPIEREN NAAR TELEFOONBOEKGEHEUGEN:

open het nummermeldergeheugen door op 
toets  te drukken

zoek met de toetsen  en  de gewenste op-
roep

druk 2x op toets MENU/OK

voer via het toetsenbord de naam in (sommige
telefoonmaatschappijen sturen ook namen 
mee, in dat geval op MENU/OK drukken om de 
naam te accepteren)

druk 2x op toets MENU/OK

geef met de toetsen  en  aan of dit een vast 
(huis)nummer is of een mobiel telefoonnummer

druk op toets MENU/OK

2x

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0

2x
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6.4 OPROEPEN WISSEN:

wissen van een specifi eke oproep:
open het nummermeldergeheugen door op 
toets  te drukken

zoek met de toetsen  en  de gewenste op-
roep

druk op toets MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de optie
[ Wissen ]

druk op toets MENU/OK om deze oproep te wis-
sen
(let op, er wordt niet eerst om een bevestiging gevraagd)

Alle oproepen wissen:
open het nummermeldergeheugen door op 
toets  te drukken

druk op toets MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de optie
[ Alles wissen ]

druk 2x op MENU/OK toets om alle ingekomen 
oproepen te wissen

2x



26

6.5 EXTRA INFORMATIE:
• De FX-5700/5720 is geschikt voor zowel het DTMF systeem, aan-

geboden door de Nederlandse PTT als voor het FSK systeem, aan-
geboden door de Belgische PTT en door de kabelmaatschappijen 
in Nederland en in België voor zover deze telefonie aanbieden. De 
tijdweergave is echter alleen geschikt voor het FSK systeem.

• Voor NummerWeergave dient vaak additioneel een abonnement 
afgesloten te worden, informeer hiervoor bij uw telecomaanbieder.

• Indien het display [ 0000000000 ] of [ ONBEKEND weergeeft, dan 
heeft de abonnee het doorgeven van de naam en nummer geblok-
keerd.

• Ook de nummers van door u beantwoorde oproepen worden be-
waard.

• In rust knippert het symbool  knippert in het display als er opge-
lezen oproepen in het geheugen staan. Als u alle oproepen gezien 
heeft, dan is dit symbool gedoofd. 

• Als bij het lezen van de geheugens een naam wordt weergegeven, 
druk dan op toets * (sterretje) om het bijbehorende telefoonnummer 
te zien.

• Onder de naam of het nummer staat de tijd en datum van de oproep. 
Bij het FSK systeem wordt de datum en de tijd van de oproep mee-
gestuurd; bij het DTMF systeem wordt gebruik gemaakt van de tijd 
en datum die je in de telefoon hebt ingesteld; zie hiervoor paragraaf 
8.1.

• Aan het begin en aan het einde van de lijst verschijnt [ Einde lijst ] in 
het display.
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7 VOICEMAIL
VoiceMail is een dienst die aangeboden wordt door de telefoonmaatschap-
pij. Opbellers kunnen dan een bericht voor achterlaten. Dit bericht kunt u 
dan op een later tijdstip beluisteren. *

7.1 INDICATIE NIEUWE VOICEMAIL:
In het geval er een VoiceMail bericht voor u is achtergelaten bij de telefoon-
maatschappij, dan wordt dit in het display gemeld door het knipperen van het 
berichtensymbool ( ). Zodra u dit bericht heeft afgeluisterd zorgt de telefoon-
maatschappij ervoor dat deze melding dooft.
Let op: deze indicatie is alleen beschikbaar op het FSK systeem en indien ondersteund 
door de telefoonmaatschappij.

7.2 INDICATIE HANDMATIG UITSCHAKELEN:
Indien u de melding ‘voicemail-uit’ niet van de telefoonmaatschappij krijgt, 
dan kunt u als volgt deze melding handmatig uitschakelen:

druk op toets MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de optie
[ Basis Instel ]

druk op toets MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de optie
[ VM uit ]

druk op toets MENU/OK

*: Voor vragen over deze functie svp contact opnemen met de telefoonmaatschappij
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8 TIJD, DATUM & ALARM
In rust wordt de actuele tijd in het display weergeven en bij inkomende op-
roepen wordt de tijd en de datum van de oproep geregistreerd (*1)

Met de alarmfunctie kunt u op een vooringesteld tijdstip een signaal laten 
klinken om gewekt te worden of als herinnering aan een afspraak.

8.1 TIJD EN DATUM INSTELLEN: (*2)

druk op toets MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de optie
[ Klok/Alarm ]

druk op toets MENU/OK

selecteer met de toetsen  en  de optie
[ Datumformaat ] om de datumweergave in te 
stellen op dag-maand of maand-dag
[ Tijdformaat ] om de tijd in een 12-uur of 24-uur 
weergave in te stellen
[ Tijdinstel ] om de tijd en de datum in te stellen
en druk op toets MENU/OK

gebruik de toetsen  en  om de instelling te 
wijzigen en druk op toets MENU/OK om de 
instelling vast te leggen

*1: Voor het registreren van de tijd en de datum bij inkomende oproepen is een abonne-
ment op NummerWeergave vereist.
*2: Bij de FX-5720: het maakt niet uit met welke handset u de tijd instelt, de andere hand-
set wordt tegelijk op tijd gezet
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8.2 INSTELLEN ALARM:

druk op toets MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de optie
[ Klok/Alarm ]

druk 2x op toets MENU/OK

selecteer met de toetsen  en  de optie
[ Eenmalig ] om het signaal alleen vandaag te 
laten klinken of [ Dagelijks ] om het signaal dage-
lijks te laten klinken en druk op toets MENU/OK

gebruik de toetsen  en  om het alarm aan of 
uit te zetten en druk op toets MENU/OK

alleen bij [ AAN ]:
stel met  en  de uren in en druk op toets 
MENU/OK, stel dan met  en  de minuten in 
en druk nogmaals op toets MENU/OK

8.3 WERKING ALARM:
– een ingeschakelde alarmfunctie wordt in het display aangegeven 

door het oplichten van het symbool .
– op het ingesteld tijdstip zal uit de draadloze handset gedurende 

maximaal 60 seconden een signaal klinken en licht het woord
[ ALARM ] op in het display

– het alarmsignaal en het volume hiervan kunt u niet wijzigen
– druk op een willekeurige toets om dit signaal uit te schakelen
– bij FX-5720: u kunt aparte alarmtijden instellen in de 2 handsets
– u kunt tegelijk een eenmalig en een dagelijks alarm instellen

2x
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9 DE TELEFOON INSTELLEN
De telefoon kunt u volledig naar uw wensen instellen. Zie de menustructuur 
en selecteer de gewenste instelling. Met de toetsen  en  selecteert u de 
verschillende mogelijkheden en met toets MENU/OK legt u deze instelling 
vast. Onderscheid is gemaakt tussen de handset instellingen en de instel-
lingen die met het telefoneren te maken heeft.

9.1 HANDSET INSTELLINGEN:

druk op toets MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de optie
[ HS instell ]

druk op toets MENU/OK

Belvolume
Ext. beltoon
Int. beltoon
Toetstoon
Batt. Zwak
Geen bereik

Hs geluid
Equalizer
Boost
LCD contrast
Handsetnaam
Auto antw.
Noodoproep
Toetsslot
Taal

Bas
Neutraal
Treble

Uit
Geheugen aan
Auto reset
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[ HS geluid ]
Hier kunt u alle geluiden van de handset instellen;

Belvolume: stel hier het belvolume in, u kunt hier kiezen tussen 5 
volumeniveaus en bel-uit

Ext. beltoon: stel hier de beltoon in die klinkt als u van buiten af 
opgebeld wordt; u kunt kiezen uit 12 beltonen

Int. beltoon: stel hier de beltoon in die klinkt als u intern (vanaf de 
andere handset) opgebeld wordt; u kunt kiezen uit 12 beltonen

Toetstoon: stel hier de toontjes in die klinken als u een toets 
indrukt; u kunt kiezen uit ‘Toon’ (elke toets hetzelfde toontje), 
‘Melodie’ (elke toets een ander toontje) of ‘Uit’ (geen toontje)

Batt. Zwak: hier kunt u het waarschuwingstoontje in- of uitscha-
kelen dat klinkt als de batterij leeg begint te raken

Geen bereik: hier kunt u het waarschuwingstoontje in- of uit-
schakelen dat klinkt als u buiten bereik van de basis dreigt te 
raken

[ Equalizer ]
Selecteer deze optie om de toonhoogte van het geluid bij te stellen:

Bas: de lage tonen worden extra versterkt
Neutraal: geen extra toonversterking
Treble: de hoge tonen worden extra versterkt

[ Boost ]
Hier kunt u de extra boostversterker als volgt instellen:

Uit: de boost versterker is uitgeschakeld; het hoornvolume kunt 
u instellen van volume-1 tot volume-5

Auto reset: de boost versterker is ingeschakeld; het hoornvo-
lume kunt u instellen van volume-1 tot volume-10; bij de volume 
standen 6-10 licht het symbool  op; deze instelling blijft NIET 
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in het geheugen bewaard, bij een volgend gesprek wordt het 
volume ingesteld op niveau-5 (gebruik deze instelling als meer-
dere personen van deze telefoon gebruik maken)

Geheugen aan: de boost versterker is ingeschakeld; het hoorn-
volume kunt u instellen van volume-1 tot volume-10; bij de vo-
lume standen 6-10 licht het symbool  op; deze instelling blijft 
in het geheugen bewaard voor een volgend telefoongesprek 
(gebruik deze instelling als alleen u van deze telefoon gebruik 
maakt)

De maximale BOOST versterking is +25dB 

[ LCD contrast ]
Stel hier het contrast van de displayweergave in; u kunt kiezen uit 6 
niveaus.

[ Handsetnaam ]
Geef hier uw draadloze handset een eigen naam van maximaal 10 
karakters. Een eventuele oude naam kunt u met toets C/R uitwissen.

[ Auto antw. ]
Als u deze functie inschakelt, dan kunt u inkomende oproepen aan-
nemen door alleen de handset uit de basis of houder/oplader op te 
nemen; als deze functie uit staat, dan moet u altijd de telefoon-aan 
toets indrukken om oproepen aan te nemen. (als de handset uit de 
basis of houder/oplader is, moet u altijd de telefoon-aan toets indruk-
ken om oproepen aan te nemen)

[ Noodoproep ]
Gebruik deze optie om de handset als een noodtelefoon te gebrui-
ken: selecteer [ Aan ], voer een (nood)telefoonnummer in en druk op 
de MENU/OK toets. Als u nu ongeacht welke toets van de handset 
indrukt (uitgezonderd toets MENU/OK), dan wordt de luidspreker-
functie ingeschakeld en wordt dit (nood)telefoonnummer gekozen. In 
rust knippert het woord [ Noodoproep ] in het display.
Een eventuele oude noodnummer kunt u met toets C/R uitwissen.
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[ Toetsslot ]
Hier kunt u instellen dat de toetsblokkering automatisch wordt inge-
steld nadat u gedurende 30 seconden geen toets meer heeft inge-
drukt. Als u wilt gaan telefoneren, druk dan gedurende ruim 2 secon-
den op toets * om de toetsblokkering uit te schakelen.

[ Taal ]
De taal waarin de diverse instructies en mededelingen in het display 
van de draadloze handset getoond worden, kan hier ingesteld wor-
den. U heeft de keuze uit Nederlands, Portugees, Spaans, Italiaans, 
Frans, Duits, Engels, Pools en Turks.

Volg de onderstaande instructies om terug te keren naar de Neder-
landse taal in het geval een onleesbare taal is ingesteld:
1. druk eerst 2x op de telefoon-uit toets om te zorgen dat de handset 

in de ruststand komt
2. druk nu achtereenvolgens: 1x MENU/OK

2x
1x MENU/OK
1x
1x MENU/OK

3. zoek nu de Nederlandse taal met de toetsen  en 
4. druk op toets MENU/OK om de taal vast te leggen
5. druk op de telefoon-uit toets om het instellen te beëindigen
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9.2 TELEFONIE INSTELLINGEN:
Bij de FX-5720: de in deze paragraaf beschreven instellingen kunnen naar 
keuze via een van de 2 handsets ingesteld worden.

druk op toets MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de optie
[ Basis instel ]

druk op toets MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de optie
[ Systeem ]

druk op toets MENU/OK

[ Flash ]
Met een Flash puls wordt de verbinding met het telefoonnet gedu-
rende een hele korte tijd onderbroken. Deze verbrekingstijd is in 
dit menu instelbaar; je hebt de keuze uit ‘Kort’ (100mS), ‘Midden’ 
(270mS) en ‘Lang’ (600mS).

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of kantoorcentrale of de 
telefoonmaatschappij met betrekking tot de gewenste verbreeksduur. 
100mS (optie ‘Kort’) is de standaard verbreeksduur en deze tijd is vanaf 
de fabriek ingesteld.

Flash
Blokkeren
SOS nummer
Afmelden
Pin wijzigen
Resetten
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[ Blokkeren ] / [ SOS nummer ]
Bij [ Blokkeren ] kunt u 4 nummers inprogrammeren die niet geko-
zen mogen worden en bij [ SOS nummers ] kunt u de uitzonderingen 
inprogrammeren, dus de nummers die weer wel gekozen mogen 
worden.

Voorbeeld:
Blokkeer nummer 1 = 06
Blokkeer nummer 1 = 00
Blokkeer nummer 1 = 0900
Blokkeer nummer 1 = 0800

dan heeft u de volgende situatie:
• Alle nummers die beginnen met 06 worden geblokkeerd behalve 

de nummers die beginnen met 06550 of 06123456
• Alle nummers die beginnen met 00 worden geblokkeerd behalve 

de nummers die beginnen met 0032
• Alle nummers die beginnen met 0900 worden geblokkeerd behal-

ve de nummers die beginnen met 0900888
• Alle nummers die beginnen met 0800 worden geblokkeerd

Een ‘blokkeer’ of een ‘SOS’ nummer mag maximaal 8 cijfers lang zijn 
(‘0’ = blokkeer alles wat met 0 begint, ‘01234567’ = blokkeer alles wat 
met 01234567 begint).

Bij het kiezen van een geblokkeerd nummer verschijnt ‘Geweigerd’ in 
het display en wordt het kiezen afgebroken.

U hoeft niet alle combinaties te benutten. U kunt ook alleen ‘00’ bij 
‘blokkeren’ programmeren zodat er niet naar het buitenland gebeld 
kan worden.

[ Afmelden ]
Deze functie staat uitgebreid beschreven in paragraaf 10.2.

SOS nummer 01 = 06550
SOS nummer 02 = 06123456
SOS nummer 03 = 0900888
SOS nummer 04 = 0032
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[ Pin wijzigen ]
Om nieuwe draadloze handsets aan de draadtelefoon aan te melden
heeft u een PIN-code nodig. Vanaf de fabriek is de PIN-code 0000 
maar in dit menu kunt u een nieuwe 4-cijferige PIN-code invoeren.
(let op, zodra het display [ PIN? ] weergeeft, kunt u de nieuwe PIN-
code invoeren, u hoeft niet eerst de oude PIN-code in te geven)

[ Resetten ]
Als u het overzicht met betrekking tot de instellingen kwijt bent, dan 
kunt u in dit menu de fabrieksinstellingen terughalen.

Draadloze handset:
Hoornvolume: niveau 3
Luidsprekervolume: niveau 3
Belvolume: niveau 3
Belritme extern: signaal 3
Belritme intern: signaal 2
Klok: 01-01  00:00
Datumformaat: DD/MM
Klokformaat: 24uur
Toetstoon: toon
Batterijtoon: aan

Telefoon functies:
Flash tijd: 100mS (kort)
PIN-code: 0000

Bereiktoon: uit
Equalizer: neutraal
Alarm/wek functie: uitgeschakeld
Boost uitgeschakeld
Display contrast: niveau 3
Handsetnaam: “Handset”
Auto antwoorden: uitgeschakeld
Taal: Nederlands
Toetsslot: uit

Geblokkeerde nummers: leeg
SOS nummers: leeg
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10 SYSTEEMUITBREIDING
Elke FX-5700 wordt geleverd met één draadloze handset, de FX-5720 
komt met 2 handsets. De telefoon is geschikt voor maximaal 6 handsets.

10.1 AANMELDEN NIEUWE HANDSETS:
Let op, de volgende instructies zijn alleen voor het aanmelden van nieuwe 
handsets of voor het opnieuw aanmelden van uw bestaande handset in 
geval van een (mogelijke) storing.

basis:
houd toets  ingedrukt totdat na ongeveer 10 
seconden de bellampjes op de basis gaan knip-
peren

(nieuwe) handset:
druk op toets MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de optie
[ Basis instel ]

druk op toets MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de optie
[ aanmelden ]

druk op toets MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de gewenste basis 
(bij het gebruik van maar één basistelefoon, is 
dit altijd [ basis-1 ]

druk op toets MENU/OK

voer via het toetsenbord de PIN-code in (0000 
of uw eigen persoonlijke code)

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0

10sec.

knippert
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druk op toets MENU/OK

Na enkele seconden heeft de handset de basis gevonden en kun u hier-
mee telefoneren.

10.2 AFMELDEN HANDSETS:
Handsets die defect of verloren zijn, moeten worden afgemeld. Let op dat 
als u afmeld vanaf een draadloze handset, u alleen andere handsets kunt 
afmelden, u kunt niet uw eigen handset afmelden.

druk op toets MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de optie
[ Basis instel ]

druk op toets MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de optie
[ Systeem ]

druk op toets MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de optie
[ Afmelden ]

druk op toets MENU/OK

zoek met de toetsen  en  de af te melden 
handset

druk op toets MENU/OK, de handset wordt 
afgemeld
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11 TIPS EN WAARSCHUWINGEN

11.1 ALGEMEEN:
• Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
• 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/of de voedingsadapter(s) en plaats deze niet direct naast een 
warmtebron.

• Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het aansluiten van 
andere typen adapter(s) kan schade aan de elektronica toebrengen.

• Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken 
en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.

• De telefoon en de adapter(s) nooit demonteren; dit mag alleen door 
gekwalificeerd personeel gebeuren. 

11.2 INSTALLATIE:
• Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de telefoon 

aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en 
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 telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij 

deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

11.3 PLAATSING:
• Bij voorkeur de telefoon niet op met cellulose behandelde 

oppervlakken plaatsen; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen 
achterlaten.

• Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons 
of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere 
gasontladingslampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en 
andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de 
apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten 
verstoren het functioneren van de telefoon.
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11.4 BEREIK:
• Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open 

veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale 
omstandigheden. Komt u buiten bereik van de basis dan gaat 
het woord [ Zoeken ] en het antennesymbool (  ) in het display 
knipperen. In deze toestand kunt u niet met de draadloze handset 
gebeld worden en kunt u zelf ook niet uitbellen.

• Ook in het geval de voedingsadapter van de basis uit het stopcontact 
genomen wordt of de lichtnetspanning wordt onderbroken, verliest de 
handset het contact met de basis en zal het antennesymbool gaan 
knipperen.

11.5 VOEDING HANDSET:
• Het display van de handset heeft een ingebouwde batterijcapaciteits-

meter (  ). Is het batterijsymbool vol, dan zijn de batterijen geladen; is 
het batterijsymbool leeg of voor de helft gevuld, dan dienen de batterijen 
opgeladen te worden. Tijdens het opladen verloopt dit symbool.

• Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere 
avond in de oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect 
voor de oplaadbare batterijen.

• Oplaadbare batterijen mogen niet blootgesteld worden aan vuur of 
extreme warmte.

• Batterijen nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en 
giftig.

11.6 HOORTOESTELLEN:
• Dragers van oudere modellen hoortoestellen moeten bij gebruik van 

DECT telefoons rekening houden met een mogelijke onaangename 
bromtoon.

11.7 MEDISCHE APPARATUUR:
• Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige 

medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer 
de telefoon in de onmiddellijke nabijheid van het medisch apparaat 
wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een 
medisch apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat.
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11.8 LICHTNETUITVAL:
• Gedurende een uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt 

worden.

11.9 AFLUISTEREN:
• Het afluisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. 

Niet alleen dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te 
bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

11.10 ONDERHOUD:
• Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen 

chemische reinigingsmiddelen.
• Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer 

losgekoppeld te worden.

11.11 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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12 MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

12.1 MEDEDELINGEN IN HET DISPLAY:
• [ NOODOPROEP ]

U heeft de functie ‘Noodoproep’ ingeschakeld waardoor u alleen 
één voorgeprogrammeerd nummer kunt kiezen. deze functie staat 
beschreven in paragraaf 9.1.

• [ GEEN LIJN ]
Dit is een melding dat de basis niet verbonden met het telefoonnet. 
Controleer of niet per ongeluk de stekker uit het telefoonstopcontact 
genomen is of dat de draad gebroken is.

• [ LIJN BEZET ] (alleen bij FX-5720)
Deze tekst verschijn in het display van de handset als er met de 
andere handset getelefoneerd wordt.

• [ GEWEIGERD ]
Dit is een melding dat u zojuist een nummer wilde kiezen dat u als 
geblokkeerd heeft ingesteld. Zie voor deze functie paragraaf 9.2.

• [ TOETS GEBLOKKEERD ] 
Het toetsenbord is geblokkeerd. Druk gedurende 2 seconden 
op toets * (sterretje) om het toetsenbord weer vrij te geven. Als 
dit continu gebeurt dan heeft u waarschijnlijk de automatische 
blokkering ingesteld. Zie hiervoor paragraaf 9.1, item ‘toetsslot’.

12.2 PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN:
• U heeft geen kiestoon.

• De buitenlijn is in gebruik door de andere handset (alleen FX-5720). 
Wacht totdat dit gesprek beëindigd is en probeer het opnieuw.

• Controleer de verbinding van de basis met uw telefoonaansluiting. 
• De voedingsspanning is weggevallen. Controleer of de adapter 

onder in de basis geplugd is en dat de voedingsadapter in een 
stopcontact zit waar 230V op staat (controleer dit door bijvoorbeeld 
een schemerlamp op dit stopcontact aan te sluiten).
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12.3 PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN:
• Inkomende oproepen worden niet gemeld:

• De bel staat uitgeschakeld; schakel deze in. (zie paragraaf 9.1)
• Controleer de verbinding van de basis met uw telefoonaansluiting.

(sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting)
• U bent continu in gesprek:

• Controleer of de andere handset (of een andere telefoon) de lijn 
heeft belegd.

• Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting en 
controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon, in uw 
telefoonaansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.

12.4 PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE:
• U ontvangt geen NummerWeergave informatie op het display.

• Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt. 
(bij sommige telefoonmaatschappijen dient u zich te abonneren op 
deze dienst)

12.5 OVERIG:
• Het display van de handset blijft blanco:

• Batterijen zijn leeg, laad deze op.
• De handset heeft geen contact met de basis:

• U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
• De basis is uitgeschakeld. Controleer en herstel dit.
• De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze 

opnieuw) aan. (zie paragraaf 10.1)

In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog niet 
verholpen is:
• neem de batterijen uit de handset(s) en neem de voedingsadapter en 

de telefoonstekker van de basis uit de respectievelijke contactdozen; 
sluit alles na enkele minuten weer aan

• u kunt ook contact opnemen met de Fysic servicedienst op 
telefoonnummer +31 (0) 73-6411355 of met de leverancier van deze 
telefoon



44

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

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

14 SPECIFICATIES
Protocol: DECT / GAP, 6 handsets 
NummerMelder: DTMF & FSK, 40 geheugens
Kiezen: TOON (DTMF)
FLASH : 100, 270 & 600mS
Geheugens: 50 (in elke handset)
Boost versterking: +25dB
Voeding handset: via oplaadbare batterijen: 2x 1.2V 500mAh NiMH
Voeding basis: via adapter type: Ten Pao, S003IV0600050
  in: 100-240VAC, 50-60Hz, 150mA
  uit: 6VDC, 500mA, 
Voeding oplader: via adapter type: Ten Pao, S003IV0600015
  in: 100-240VAC, 50-60Hz, 150mA
  uit: 6VDC, 150mA
Gebruiksduur: (bij volle batterijen)
 stand-by: > 100 uur 
 gebruik: > 10 uur
Bereik: 50m in huis, 300m buitenshuis
Aansluitfactor: 12,5 (dit komt overeen met een aansluitfactor van 0,5 
 volgens de oude methode)
Gebruiks temp.: 0°C tot 40°C
Opslag temp.: -20°C tot 60°C
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16 GARANTIEVOORWAARDEN

Op de Fysic FX-5700/FX-5720 DECT telefoon heeft u een garantie van 24
maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de
kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructie-
fouten. 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 +31 (0) 73 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, 
lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele 
onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen, 
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, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie. 
Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, 
is uitgesloten.
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