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Nederlands
1. Geluidsniveau, microfoon
2. Aanvullende

waarschuwingsapparatuur
3. Telefoonboek
4. Alarmtoets
5. Krachtige versterking
6. Toonregeling
7. Volumeregeling
8. Draadloze hanger
9. Flash-toets/Flashtijd
10. Menutoets

11. Wissen/terug
12. Handsfreefunctie
13. Sneltoetsen
14. Oproeplogboek
15. Toetsen voor schuiven
16. Bevestigen/0
17. Display
18. Indicator, gemiste oproep
19. Voeding
20. Aansluiting voor

telefoonkabel
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Installatie
Dit product is geschikt voor analoge telefoon aansluitingen in AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.

Aansluiting
1. Sluit het krulsnoer aan op de handset en op de aansluiting met de

markeringq op het toestel.
2. Sluit de netadapter aan op een wandcontactdoos en op de aanslui-

ting DC 9V/300mA op het toestel.
3. Sluit het telefoonsnoer aan op een telefoonwandcontactdoos en op

de aansluitingK op het toestel.
4. Til de handset op en luister of u een kiestoon hoort.
5. Leg de snoeren in de groeven op de onderkant van het toestel.

NB Gebruik het bijgeleverde telefoonsnoer; een bestaand telefoonsnoer
van een vorig toestel werkt mogelijk niet met deze telefoon.

Batterijen
Het apparaat wordt gevoed met de meegeleverde netadapter en heeft
batterijen als backup in het geval van een stroomonderbreking. Als er 4
AA-alkalinebatterijen zijn geplaatst, biedt het toestel de volledige functio-
naliteit bij een stroomonderbreking. Typische backup tijd, 15 uur met
nieuwe batterijen. Wanneer wordt weergegeven, vervangt u best alle
4 de batterijen. Gebruik uitsluitend AA-alkalinebatterijen van goede kwali-
teit (niet meegeleverd).

NB Zorg dat de telefoon niet op de contactdoos is aangesloten als u
batterijen plaatst of vervangt.
1. Verwijder het batterijdeksel en plaats de batterijen met de juiste

polariteit.
2. Plaats het batterijdeksel terug en sluit het telefoonsnoer weer aan.

Draadloze hanger
Het bereik van de draadloze hanger is afhankelijk van de omgeving waar-
in de hanger wordt gebruikt. Het contact tussen de hanger en de telefoon
kan door muren, vloeren, meubilair en andere obstakels worden beperkt.
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Controleer of de hanger altijd contact maakt met de telefoon door het
alarm op verschillende plaatsen binnen het gebouw te activeren.

Zie HANGER, p.3 voor het registreren (koppelen) van een hanger.

Batterijen in de draadloze hanger vervangen
Als de draadloze hanger niet meer werkt, moet u de batterijen vervangen.
Gebruik uitsluitend 1 x 12 V-alkalinebatterijen (A23, LR23) van goede
kwaliteit.
1. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroeven op de ach-

terkant los te halen en de delen voorzichtig uit elkaar te halen.
2. Plaats de batterij en let daarbij goed op de markeringen voor plus

en min.
3. Zet de delen weer in elkaar en schroef ze vast.

Basisinstellingen
Als u de telefoon voor het eerst gebruikt, moet u de volgende basisinstel-
lingen eerst instellen.
U kunt het menu voor de instellingen openen door opW te drukken (on-
der het deksel). Als u een instelling met0 bevestigt, wordt de volgende
instelling automatisch weergegeven. Als u naar de volgende instelling wilt
gaan, druk dan opv/V.
De telefoon gaat terug naar stand-by als er 30 seconden niets wordt ge-
daan of als u op drukt.

Druk opW om het menu met instellingen te openen.

TIJD/DATUM
1. Gebruikv/V om naar TIJD/DATUM te gaan. Druk op0.
2. Ga naar het gewenste uur (00-23) metv/V. Druk op0.
3. Ga naar de gewenste minuten metv/V. Druk op0.
4. Ga naar de gewenste dag metv/V. Druk op0.
5. Ga naar de gewenste maand metv/V. Druk op0.

TAAL
1. Ga naar LANGUE//TAAL. Druk op0.
2. Kies de gewenste taal voor het display en de spraakfunctie, en be-

vestig met0.
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BEWAREN
Contactpersonen in het telefoonboek opslaan. Zie Telefoonboek, p.10
voor instructies.

NAAM OPNEM
Neem de naam op die hardop moet worden uitgesproken. Zie Telefoon-
boek, p.10 voor instructies.

HANGER

(draadloze alarmtoets)
De draadloze alarmhanger kan worden gebruikt om een inkomende op-
roep te beantwoorden of om een noodoproep te maken. De telefoon
wordt geleverd met 2 draadloze hangers, die al zijn gekoppeld. Test of de
hangers met de telefoon in de ruststand werken door de alarmtoets inge-
drukt te houden; de telefoon piept om aan te geven dat het koppelen is
gelukt.
Een draadloze alarmhanger koppelen
1. Ga naar HANGER. Druk op0.
2. Selecteer REG.. Druk op0.
3. Houd de toets op de hanger ingedrukt totdat OK wordt weergegeven.
Herhaal de stappen als er meer hangers moeten worden gekoppeld.

5 hangers kunnen tegelijkertijd met de telefoon worden gekoppeld.

Als u een nieuwe hanger probeert te koppelen terwijl er al 5 hangers zijn
gekoppeld, wordt VOL weergegeven.

NB Als u een nieuw eenheid toevoegt (terwijl er al 5 hangers zijn
gekoppeld, VOL), moet u eerst alle gekoppelde eenheden verwijderen en
ze daarna één voor één koppelen (u kunt gekoppelde eenheden niet
apart verwijderen).
Gekoppelde hangers verwijderen
1. Ga naar HANGER. Druk op0.
2. SelecteerWIS?. Druk op0.
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STEM
Als AAN is geselecteerd, wordt er een opgenomen stem afgespeeld met
drukken op de toetsen en waarschuwingsberichten.

Stel de spraakfunctie AAN/UIT in en bevestig daarna met0.

BELMELODIE
Kies de gewenste belmelodie en bevestig daarna met0.

BELVOLUME
Kies het gewenste belvolume en bevestig daarna met0.

VERST RES
De krachtige versterking (boost) is standaard ingesteld om UIT te gaan
na elke oproep; dit kan worden veranderd zodat de versterking AAN blijft.

VOORZICHTIG
VERST RES = AAN moet alleen worden geactiveerd als alle gebruikers
gehoorproblemen hebben en een krachtige versterking van het geluid
nodig hebben.

ALARM OPR.
De alarmfunctie belt dan de contactpersonen die als 'contactpersonen
voor noodgevallen' in het telefoonboek zijn opgeslagen en speelt een op-
genomen alarmbericht af als u op de alarmtoets op de telefoon of op
de alarmtoets op de draadloze hanger drukt. Zie ook Alarmfunctie, p.14.

Gebruikv/V om de functie voor een noodoproep AAN of UIT in te stel-
len en bevestig met0.

STIL ALARM
In de stille alarmmodus hoort u geen stem of toonsignaal als de alarmop-
roep wordt gemaakt (zie hierboven). Zie ook Alarmfunctie, p.14.

Gebruikv/V om de alarmmodus in te stellen op stil (AAN) of normaal
(UIT) en bevestig met0.
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AL.BERICHT
Neem het alarmbericht op dat wordt afgespeeld voor de contactpersonen
die als 'contactpersonen voor noodgevallen' in het telefoonboek zijn op-
geslagen als de alarmfunctie wordt geactiveerd.

NB In het alarmbericht moeten uw naam, adres en hoe de
luidsprekerfunctie kan worden geactiveerd worden vermeld.
Voorbeeld: "Dit is een noodoproep van Jan Smit op Langestraat 10 in
Huizen. Ik heb onmiddellijk hulp nodig. Druk op de nultoets om deze
oproep door te verbinden."
1. Ga naar AL.BERICHT.
2. Houd0 ingedrukt om een nieuw alarmbericht op te nemen (max.

30 seconden). Begin na de piep met opnemen en laat0 los als u
klaar bent. Spreek duidelijk ongeveer 15–20 cm van het
toetsenbord.
U kunt ook druk kort op0 om het opgenomen alarmbericht af te
spelen.

3. Druk op0 om te bevestigen en verder te gaan.
Zie ook Alarmfunctie, p.14.

BEL-LICHT
U kunt voor inkomende oproepen worden gewaarschuwd door middel
van een knipperend lampje, dat wordt geactiveerd als de telefoon
overgaat.

Selecteer AAN/UIT en bevestig met0.

CONTRAST
Kies een geschikte contrastinstelling voor het display (1–4) en bevestig
met0.

TOETSTOON
De toetstonen in-/uitschakelen.

Selecteer AAN/UIT en bevestig met0.

FLASHTIJD
Gebruik de flashtoetstijd (100/300/600 ms) en bevestig met0.
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De standaardinstelling is 100 voor de meeste landen, 300 voor Frank-
rijk/Portugal, 600 voor Nieuw-Zeeland.

N.OPR.LED
Het LED-lampje voor nieuwe oproepen in- of uitschakelen.

Selecteer AAN/UIT en bevestig met0. Zie Nummerweergave en oproe-
plogboek, p.13.

TOON/PULS
Selecteer de kiesmodus TOON of PULS en bevestig met0.

NB Als u niet zeker weet welke modus u moet gebruiken, kies dan TOON
omdat dit in de meeste landen werkt.

SERVICES
Toets1 en2 kunnen worden geprogrammeerd met het nummer van
het servicecentrum.
1. Ga naar SERVICES. Druk op0.
2. Kies1 of2. Druk op0.
3. Voer het gewenste nummer in en bevestig met0.

Als u wilt bellen, houd1 of2 ingedrukt en druk op of pak de handset
op.

Wandmontage
De telefoon kan aan de muur worden gemonteerd met de bijgeleverde
wandsteun en twee schroeven (niet meegeleverd).

WAARSCHUWING
Zorg dat er geen kabels, waterleidingen of gasleidingen in de muur
liggen voordat u begin met boren.

1. Boor twee gaten in de muur, verticaal 83 mm uit elkaar.
2. Plaats de schroeven en laat ze ongeveer 5 mm uit de muur steken.
3. Haal de stekker van de handset los en verwijder de handset.
4. Plaats de geleidingslipjes op de steun in de sleuven op de achter-

kant van de telefoon en schuif de steun omhoog totdat deze op zijn
plaats klikt.
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5. Plaats de telefoon zodanig dat de schroeven op de muur precies in
de sleuven in de steun passen en schuif de telefoon daarna omlaag
totdat deze aan de schroeven hangt.

6. Sluit de handset opnieuw aan en plaats de handset in de houder.

Bediening

Een oproep maken
Normaal kiezen
1. Pak de handset op.
2. Voer het gewenste nummer in.

Handsfree
Met de handsfreefunctie kunt u een oproep maken zonder de handset te
gebruiken.

1. Druk op om de luidspreker te activeren. De LED in de toets gaat
branden.

2. Kies het gewenste nummer met het toetsenbord. Druk nog een keer
op om de oproep te beëindigen.

NB U kunt ook schakelen tussen de handset en de handsfreemodus
door op te drukken of door de handset op te pakken. Houd er rekening
mee dat slechts één persoon tegelijkertijd kan spreken in de
handsfreemodus.

Voorkiesfunctie
Hiermee kunt u een telefoonnummer invoeren en wijzigen voordat het
nummer wordt gekozen.
1. Voer het gewenste telefoonnummer in. U kunt ingevoerde tekens

wissen door op te drukken.
2. Pak de handset op en druk op0 of op om het nummer te kiezen.

3. Plaats de handset terug in de houder of druk op om de oproep te
beëindigen.

Nummers uit het oproeplogboek kiezen
1. Druk op om de meest recente oproep te zien.
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2. Gebruikv/V om de laatste 15 inkomende en uitgaande oproepen
te bekijken.

= inkomende oproep
= uitgaande oproep

3. Pak de handset op of druk op0 of op om het weergegeven num-
mer te kiezen.

Snelkiezen
1. Druk op een van de sneltoetsenA-G. Het opgeslagen telefoon-

nummer wordt weergegeven.

2. Pak de handset op of druk op0 of op om het nummer te kiezen.
Zie Snelkiezen, p.12.

Nummers uit het telefoonboek kiezen
1. Druk opb om het telefoonboek te openen.
2. Gebruikv/V om door het telefoonboek te bladeren of voer de

eerste letter van de naam in om snel te zoeken (zie Tekens toetsen-
bord, p.9).

3. Pak de handset op of druk op om te kiezen.
Of druk op0 om het nummer automatisch in de handsfreemodus
te kiezen.

Een oproep beantwoorden
Pak de handset op om een inkomende oproep te beantwoorden of druk
op .
U kunt een oproep ook in de handsfreemodus beantwoorden door op de
toets op de draadloze hanger te drukken.

Oproeptimer
Als de telefoon in stand-by staat, wordt de huidige tijd op het display
weergegeven. Tijdens een oproep wordt er een oproeptimer op het dis-
play weergegeven die de duur van de oproep aangeeft. De duur van de
oproep wordt 5 seconden lang nadat de oproep is beëindigd,
weergegeven.
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Volumeregeling
Bij dit product kan het geluid met de toetsen op verschillende manieren
worden aangepast:

Normale volumeregeling voor de handset.
Pas het frequentiebereik/geluidsniveau en kwaliteit van de
toon aan.
LET OP! Dit werkt alleen als de krachtige versterking actief is.
Druk op de toets om de krachtige versterking te activeren.
De versterking wordt na beëindiging van een oproep altijd
uitgeschakeld om beschadiging bij mensen met een nor-
maal gehoorvermogen te voorkomen. Deze veiligheidsfunc-
tie kan worden aangepast, zie VERST RES, p.4.

v /V Volumeregeling voor de handsfreefunctie.

WAARSCHUWING
Het volume van de handset kan zeer luid zijn. De krachtige versterking
mag alleen worden gebruikt door mensen met een verminderd
gehoorvermogen.

De microfoon aanpassen
Het geluidsniveau van de microfoon kan worden aangepast.

0 standaardinstelling
+ 4 hoger geluid bij verzenden
– 4 lager geluid bij verzenden

NB 0 is standaard en mag alleen worden aangepast bij speciale
behoeften.

Kussenvibrator
Op de aansluiting kan een kussenvibrator, bijvoorbeeld de Doro
HearPlus 55v, worden aangesloten.

Tekens toetsenbord
Toets Letters/symbolen

1 [Spatie] + & - / X 1

2 A B C Å Ä Æ æ å ä ß 2
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3 D E F ë 3

4 G H I ï 4

5 J K L 5

6 M N O Ñ ñ Ö ö 6

7 P Q R S 7

8 T U V Ü ü 8

9 W X Y Z 9

* ` @ ( ) * < >

0 , . : ? = 0

# $ _ % ! ; #

Telefoonboek
99 telefoonnummers (max. 22 cijfers) met namen (max. 10 letters) kun-
nen in het telefoonboek worden opgeslagen. Als het geheugen vol is,
wordt VOL weergegeven. Als u op de dienst Nummerweergave bent ge-
abonneerd, wordt de naam die u voor het nummer in het telefoonboek
hebt opgegeven weergegeven bij een inkomende oproep. U kunt ook een
naam (NAAM OPNEM) opnemen die hardop wordt voorgelezen bij de in-
voer in het telefoonboek (in plaats van het telefoonnummer van de beller,
als STEM=AAN).

Contactpersonen opslaan
1. Druk opW en gebruikv/V om naar BEWAREN te gaan. Druk op
0.

2. Voer een telefoonnummer in. Gebruikv/V om de cursor te ver-
plaatsen en om waar nodig te wissen. Gebruik# om een on-
derbreking in het nummer in te voegen.

3. Druk op0 om te bevestigen. Er wordt een knipperende cursor op
de tweede regel van het display weergegeven.

4. Voer een naam in voor de contactpersoon (zie Tekens toetsenbord,
p.9).

5. Druk op0 om te bevestigen.
6. Kies ALARM AAN of ALARM UIT. Druk op0 om te bevestigen.
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BELANGRIJK
Kies ALARM AAN als de contactpersoon is opgeslagen als een
'contactpersoon voor noodgevallen'. Zie Alarmfunctie, p.14.

7. Als ALARM AAN is gekozen, wordt AL.POSITIE weergegeven. Kies de
gewenste locatie (1-30) door opv/V te drukken. Druk op0 om
te bevestigen.

NB AL.POSITIE hiermee wordt de kiesvolgorde van een alarmoproep
ingesteld.

8. OPGESLAGEN wordt weergegeven en daarna NAAM OPNEM. U kunt
nu een naam opnemen die hardop moet worden voorgelezen bij de
invoer.
Als u een naam wilt opnemen, houd0 ingedrukt totdat u een piep
hoort; zeg de naam en laat daarna de toets los (of het toestel stopt
na 4 seconden vanzelf). Spreek duidelijk en ongeveer 15–20 cm
van de telefoon af.
Als u ALARM UIT kiest, druk op0, OPGESLAGEN wordt weergege-
ven en daarna NAAM OPNEM.

9. Herhaal stappen 2-9 om een andere contactpersoon op te slaan of
houd ingedrukt om af te sluiten.

NB Het kiezen van de locatie is zeer belangrijk (AL.POSITIE) omdat
hierdoor de chronologische volgorde wordt bepaald van de
telefoonnummers die in een noodgeval worden gebeld. Locatie 1 wordt
eerst gebeld, daarna 2, daarna 3, etc. Als u een locatie wilt overschrijven,
wordt het eerder opgeslagen nummer op een locatie ingesteld na de
locatie die u als laatste hebt ingesteld.

Contactpersonen bewerken
1. Druk opb.
2. Gebruikv/V om de gewenste contactpersoon te selecteren.
3. HoudW twee seconden ingedrukt. Er wordt een knipperende cursor

in het eerste cijfer van het geselecteerde nummer weergegeven.
4. Gebruikv/V om de cursor te verplaatsen en om waar no-

dig te wissen. Gebruik# om een onderbreking in het nummer in te
voegen.
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5. Druk op0 om te bevestigen. Er wordt een knipperende cursor in de
eerste letter van de naam weergegeven.

6. Gebruikv/V om de cursor te verplaatsen en om waar no-
dig te wissen.

7. Voer een naam voor de contactpersoon in (zie Tekens toetsenbord,
p.9).

8. Druk op0 om te bevestigen.
9. Zie Contactpersonen opslaan, p.10 voor het voltooien van de

contactpersoon.

NB Als u een contactpersoon bewerkt, wordt de huidige naamopname
gewist.

Uit het telefoonboek verwijderen
1. Druk opb.
2. Gebruikv/V om de gewenste contactpersoon te selecteren.

• Als u afzonderlijke contactpersonen wilt verwijderen, druk op
.WIS? wordt weergegeven. Houd twee seconden

ingedrukt. De contactpersoon wordt verwijderd en de volgende
contactpersoon in het telefoonboek wordt weergegeven.

• Als u alle contactpersonen in het telefoonboek wilt verwijderen,
houd ingedrukt totdatWIS LIJST? wordt weergegeven.
Houd 2 seconden ingedrukt.

Snelkiezen
De telefoon heeft 7 sneltoetsen (A –G) die kunnen worden gebruikt
voor nummers die vaak worden gebeld.

Nummers voor de sneltoetsen opslaan
1. Voer een telefoonnummer in (maximaal 22 cijfers) met het

toetsenbord.
2. Houd een van de sneltoetsenA –G ingedrukt totdat OPGESLA-

GEN wordt weergegeven.
3. Herhaal stappen 1-2 voor de andere sneltoetsen.
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Nummers voor de sneltoetsen verwijderen
Nummers voor sneltoetsen kunnen niet worden verwijderd, ze kunnen al-
leen worden vervangen door een ander nummer.

Nummerweergave en oproeplogboek
Met nummerweergave kunt u zien wie er belt voordat u de telefoon aan-
neemt en u kunt zien wie er heeft gebeld toen u er niet was. Als het num-
mer in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam ook weergegeven.

NB Voor de functie Nummerweergave moet u een abonnement hebben.
Neem contact op met uw telefoonaanbieder voor meer informatie.

In het oproeplogboek worden de laatste 15 inkomende en 15 uitgaande
oproepen opgeslagen. Op het display worden inkomende (beantwoorde
en onbeantwoorde) oproepen aangegeven met en uitgaande oproe-
pen met . Ontvangen oproepen worden chronologisch opgeslagen. Als
het geheugen vol is, wordt het oudste nummer automatisch verwijderd
als er een nieuwe oproep wordt opgeslagen. Het nummer en de tijd van
elke oproep worden weergegeven. Bij gesprekken die langer dan 24 uur
geleden zijn gemaakt, wordt de datum van de oproep weergegeven, niet
de tijd.

Als de functie Oproepindicator N.OPR.LED = AAN, geeft een rood knippe-
rend lampje aan dat u een onbeantwoorde oproep hebt ontvangen sinds
de laatste keer dat u het oproeplogboek hebt gecontroleerd.

Berichten
Naast de telefoonnummers kan het volgende op het display worden
weergegeven:

GEEN NR. Geen informatie ontvangen, bijvoorbeeld bij een op-
roep vanuit het buitenland.

GEBLOK.NR. De oproep komt van een geheim nummer of een PBX.
T Nieuw nummer (gemiste oproep) ontvangen.

Berichtindicatie (verzonden van uw netwerkoperator)*.

*Een berichtindicatie kan handmatig worden verwijderd door en-
kele seconden in te drukken in de stand-bymodus.
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Nummers uit het oproeplogboek verwijderen
1. Druk op .
2. Gebruikv/V om het gewenste nummer te selecteren.
3. U kunt afzonderlijke contactpersonen verwijderen door op te

drukken.WIS? wordt weergegeven. Druk twee seconden op .
4. U kunt alle contactpersonen in het telefoonboek verwijderen door

ingedrukt te houden totdatWIS LIJST? wordt weergegeven.
5. Druk op totdat (twee seconden) LEEG wordt weergegeven.

NB Het geheugen voor nummerweergave wordt gewist, niet het
telefoonboekgeheugen.

Nummers naar het telefoonboek kopiëren
1. Druk op .
2. Gebruikv/V om het gewenste nummer te selecteren.
3. HoudW twee seconden ingedrukt. Er wordt een knipperende cursor

in het eerste cijfer van het geselecteerde nummer weergegeven.
4. Gebruikv/V om de cursor te verplaatsen en om een ver-

keerde invoer te wissen. Gebruik# om een onderbreking in het
nummer in te voegen.

5. Druk op0 om te bevestigen. Er wordt een knipperende cursor in de
eerste letter van de naam weergegeven.

6. Gebruikv/V om de cursor te verplaatsen en om een ver-
keerde invoer te wissen.

7. Voer een naam in voor het nummer dat moet worden opgeslagen
(zie Tekens toetsenbord, p.9).

8. Druk op0 om te bevestigen.
9. Zie Contactpersonen opslaan, p.10 voor het voltooien van het

contactpersoon.

Alarmfunctie
Met de alarmfunctie krijgt u meteen hulp van contactpersonen die als
'contactpersonen voor noodgevallen' in het telefoonboek zijn opgeslagen.
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BELANGRIJK
Er moet minstens één contactpersoon voor noodgevallen (ALARM AAN)
in het telefoonboek worden opgeslagen.
Laat deze mensen altijd weten dat u ze aan de lijst voor
contactpersonen in noodgevallen hebt toegevoegd en dat er contact
met ze kan worden opgenomen als er zich een noodgeval voordoet.
Een alarmoproep is alleen mogelijk als de telefoon op het stroomnet is
aangesloten of door de reservebatterijen wordt gevoed.

Alarmbericht

(AL.BERICHT)
Er is een standaardbericht 'Dit is een noodoproep, om deze oproep te ac-
cepteren oproep, drukt u op nul.' opgenomen. Dit bericht wordt gebruikt
totdat u uw eigen opname hebt ingesteld.

In het alarmbericht moeten uw naam, adres en hoe de luidsprekerfunctie
kan worden geactiveerd worden vermeld.

Voorbeeld van een alarmbericht:
"Dit is een noodoproep van Jan Smit op Langestraat 10 in Huizen. Ik heb
onmiddellijk hulp nodig. Druk op de nultoets om deze oproep door te ver-
binden." Zie AL.BERICHT, p.5 voor het opnemen van uw eigen bericht.

Het alarm activeren
1. Als de alarmtoets op de draadloze hanger (of de alarmtoets op

de telefoon) langer dan één seconde wordt ingedrukt, knippert de
toets op de telefoon continu. De telefoon piept dan hard gedurende
15 seconden. In die tijd kunt u de procedure stoppen door een van
de alarmtoetsen meer dan drie seconden in te drukken.
Anders wordt de alarmprocedure gestart.

2. De telefoon kiest het eerste noodnummer. De contactpersonen voor
noodgevallen worden achter elkaar gebeld en de ontvangers horen
het opgenomen alarmbericht. Het belangrijkste nummer moet op de
eerste alarmpositie worden gezet (AL.POSITIE).

3. Als de ontvanger de oproep beantwoordt en de oproep binnen 60
seconden accepteert door op0 (nul) te drukken, wordt de oproep
doorverbonden (in de handsfreemodus) en stopt de alarmprocedure.
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Als de oproep niet binnen 60 seconden wordt beantwoord en geac-
cepteerd, wordt het volgende nummer gebeld.

4. De telefoon blijft in de handsfreemodus, tenzij de gebruiker op de
handsfreetoets of de draadloze alarmtoets drukt.

BELANGRIJK

• De alarmprocedure stopt pas als de ontvanger de oproep binnen
60 seconden accepteert door op0 (nul) te drukken of als alle
noodnummers zijn gebeld.

• De ontvanger van de noodoproep, de contactpersoon voor
noodgevallen, kan de oproep meteen beëindigen door op12 te
drukken nadat de oproep is geaccepteerd met0.

• Automatische oproepen naar de politie, brandweer, etc. zijn
gewoonlijk niet toegestaan. Programmeer deze nummers daarom
nooit als contactpersonen voor noodgevallen. Sommige
beveiligingsbedrijven accepteren automatische oproepen van hun
klanten. Neem altijd eerst contact op met het beveiligingsbedrijf
voordat u het nummer van het bedrijf in uw telefoon
programmeert.

• Controleer regelmatig of de alarmoproep goed is ingesteld en
goed werkt.

Overig

Problemen oplossen
Controleer of het telefoonsnoer onbeschadigd is en correct is aangesloten. Koppel alle
overige apparatuur, verlengsnoeren en andere telefoons los. Als het probleem is opge-
lost, zit het probleem in andere apparatuur.
Test de apparatuur op een lijn waarvan bekend is dat deze goed werkt (bijvoorbeeld bij
de buren). Als de apparatuur daar wel werkt, is er waarschijnlijk een probleem met uw
telefoonlijn. Meld dit bij uw netwerkoperator.

Verzorging en onderhoud
VOORZICHTIG

Gebruik alleen de batterijen, lader en accessoires die voor dit specifieke model zijn
goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de
conformiteit en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen. De
netadapter fungeert als afschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet.
Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en gemakkelijk
toegankelijk zijn.
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Uw toestel is een technisch geavanceerd product dat uiterst zorgvuldig moet worden be-
handeld. Bij nalatigheid kan de garantie komen te vervallen.
• Bescherm het toestel tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle andere vloeistof-

fen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits gaan roesten. Als het
toestel nat wordt, moet u de batterij verwijderen en het toestel volledig laten dro-
gen voordat u de batterij weer terugplaatst.

• Gebruik en bewaar het toestel niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen
de bewegende en elektronische onderdelen van het toestel worden beschadigd.

• Bewaar het toestel niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de le-
vensduur van elektronische apparatuur worden verkort, kunnen batterijen bescha-
digd raken en kunnen bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.

• Bewaar het toestel niet op een koude plek. Wanneer het toestel vervolgens weer
op temperatuur komt, kan er inwendig condensvorming optreden, waardoor de
elektronische circuits kunnen worden beschadigd.

• Probeer het toestel niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze
gebruiksaanwijzing.

• Laat het toestel niet vallen. Voorkom stoten en schud het toestel ook niet. Door
een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.

• Gebruik geen sterke chemicaliën om het toestel te reinigen.
• De netadapter fungeert als afschakelapparaat tussen het product en het elektrici-

teitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en gemakke-
lijk toegankelijk zijn.

Het bovenstaande advies geldt voor het product, de batterij en eventuele accessoires.
Als de telefoon niet naar behoren werkt, neemt u contact op met de plaats van aan-
schaf voor reparatie. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

Garantie
Voor dit product geldt een garantietermijn van 24 maanden vanaf de aankoopdatum.
Als zich binnen deze termijn onverhoopt een storing mocht voordoen, moet u contact
opnemen met uw leverancier. Er is een aankoopbewijs nodig voor service of ondersteu-
ning tijdens de garantieperiode.
Deze garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door een ongeval of een soortgelijk
incident of schade, binnendringen van vloeistoffen, onvoorzichtigheid, abnormaal ge-
bruik, nalaten van onderhoud of andere door de gebruiker veroorzaakte omstandighe-
den. Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door
onweer of andere spanningsschommelingen. Wij raden u aan de lader tijdens onweer
uit voorzorg los te koppelen van het elektriciteitsnet.
Batterijen zijn verbruiksartikelen en vallen niet onder de garantie.
Let wel dat dit een vrijwillige garantie van de fabrikant is, die rechten biedt in aanvulling
op en zonder invloed op de wettelijke rechten van eindgebruikers.
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Specificaties
Afmetingen: 220 mm x 200 mm x 85 mm
Gewicht: 950 g
Batterijen: 4 x 1,5 V-alkalinebatterijen (AA, LR6) (telefoon)

1 x 12 V-alkalinebatterij (A23, LR23) (draadloze afstandsbediening)

Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Doro dat het type apparatuur Doro Secure 350 voldoet aan de vol-
gende richtlijnen: 2014/53/EU en 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformi-
teitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: www.doro.com/dofc.
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