
Telefoonversterkers voor vaste telefoons 
 

1. Voeding: 
De hoornversterker werkt op 2 AAA batterijen 
Plaats de batterijen in de hoornversterker voor u deze in gebruik neemt of aansluit. 
Belangrijk: 
A) Koppel de hoornversterker altijd los voordat u de batterijen vervangt. 
B) Wanneer de batterijen leeg zijn zal er een lampje op de hoonversterker branden. De hoorn van uw 
telefoon zal niet werken tot u deze batterijen vervangt.  
 

2. Installatie:  
A) plaats de AAA batterijen in het batterijcompartiment van de hoornversterker 
B) koppel de kabel die aan de hoorn bevestigd zit los van de telefoon. De kabel kunt u wel aan de 
hoorn laten zitten. Bevestig de losgekoppelde kabel aan de onderzijde van de hoornversterker (waar 
‘’handset’’ staat vermeld) 
C) Bevestig de meegeleverde kabel aan de bovenzijde van de hoornversterker (waar ‘’telephone’’ 
staat vermeld) 
D) bevestig de andere zijde van de meegeleverde kabel in de telefoon waar u in stap B de hoornkabel 
heeft losgekoppeld. 
 

3. Aan/uit schakelen (ON/OFF schakelaar aan de rechter onderzijde): 
Met behulp van de aan/uit knop linksonder op de hoornversterker kunt u deze in- en uitschakelen. 
Wanneer deze aanstaat, zal het lampje linksboven op de hoornversterker branden.  
Door op de aan/uit knop te drukken tijdens het bellen, schakelt u de hoornversterker uit. Het lampje 
stopt nu met branden.  
2 minuten nadat u een gesprek heeft beëindigd zal de hoornversterker automatisch uitschakelen.  
 

4. Volume aanpassen van de hoornversterker: 
Op de hoornversterker ziet u op de bovenzijde een schuifschakelaar. Deze schakelaar bedient de 
mate waarin het volume wordt versterkt. Door de schuif omhoog te schuiven zet u het volume 
harder.  
De hoornversterker versterkt het geluid standaard met 15dB. Door de hoornversterker in te 
schakelen kan deze het geluid versterken met 30dB. 
 

5. ‘’Switch schakelaars’’ 
Aan de linker zijkant van de hoornversterker zijn twee schakelaars bevestigd. Deze staan standaard 
naar links geschoven. Op deze stand werkt de hoornversterker bij nagenoeg alle telefoons. Mocht u 
een telefoon hebben waar de hoornversterker niet standaard bij werkt, dan kunt u met behulp van 
de schakelaars de instellingen van de hoornversterker aanpassen zodat deze wel werkt. De juiste 
stand van beide schakelaars verschilt per telefoon.  
 
 
 
Wij wensen u veel gemak van uw nieuwe hoornversterker. Voor vragen kunt u altijd contact met ons 

opnemen via: info@stelcomfortshop.nl of bellen naar 088-4000206 
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