


Veiligheidsinformatie

Het certificaat   op dit product garandeert dat het in overeenstemming 
is met de technische regelgeving die van toepassing was op de datum 
van de overeenkomst voor gebruikersveiligheid en elektromagnetische 
storingen conform de EG-richtlijnen Nr. N°73/23/EEC, 89/336/EEC, 
91/263/EEC en 93/68/EEC.

Aansluiting op het lichtnet
Dit product vereist een elektrische voeding van eenfasige wisselstroom 
van 220-240 volt, met uitzondering van de installaties met IT-schema 
zoals omschreven in de norm EN 60-950. 

Let op:
De netspanning behoort tot de categorie “gevaarlijk”, volgens de criteria 
van de norm EN60-950.

De stroomtoevoer naar het toestel kan slechts worden onderbroken door 
de stekker uit het stopcontact te halen. De stekker moet zich daarom dicht 
bij het toestel bevinden en altijd gemakkelijk te bereiken zijn.

Om ook bij stroomstoringen oproepen te kunnen plaatsen, moet het 
toestel gebruikt worden als aanvulling op een ander toestel dat geen 
netspanning vereist. 

Veiligheidsvoorschriften
• Zorg dat het handtoestel droog blijft.
• Maak het handtoestel en het basisstation niet open. U stelt zich 

hierdoor bloot aan elektrische schokken. Neem voor alle reparaties 
contact op met een onderhoudsdienst.

• Zorg dat de contacten van de batterij niet in aanraking komen met 
geleidende materialen zoals sleutels, paperclips, ringen, 
armbanden, enz.

• Zorg dat u de batterijen met hun polen in de juiste positie plaatst.
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Inleiding

Het extra handtoestel Onis wordt geleverd met:
• een laadtoestel,
• een handtoestel,
• een netsnoer,
• 2 standaard oplaadbare batterijen AA/R6.

Deze handleiding geeft aanwijzingen voor het installeren en 
gebruiken van het extra handtoestel Onis.
Raadpleeg de overeenkomstige gebruikshandleiding  Onis voor 
infomatie over:
• het telefoonboek,
• het antwoordapparaat (uitsluitend Onis Memo en Onis Vox),
• problemen oplossen.
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Het extra handtoestel
installeren

Plaats voor het laadtoestel bepalenPlaats voor het laadtoestel bepalenPlaats voor het laadtoestel bepalenPlaats voor het laadtoestel bepalen
• Plaats het laadapparaat in de buurt van een stopcontact van 

220-240V bij 50Hz.
• Plaats het basisstation op tenminste 50 cm. afstand van andere 

elektronische apparatuur, zoals telefoons, televisie, 
beeldschermen en dergelijke. Hierdoor wordt interferentie door 
deze apparatuur zo veel mogelijke beperkt.

• Plaats het laadapparaat evenals het basisstation, op een 
horizontaal oppervlak of installeer het op de muur.

• Duidelijke obstakels zoals betonnen muren of metaalhoudende 
materialen (vensters, deurkozijnen, scheidingswanden enz.) 
hebben een nadelige werking op de kwaliteit van de 
communicatie tussen het basisstation en het handtoestel.

Het laadtoestel op een horizontaal Het laadtoestel op een horizontaal Het laadtoestel op een horizontaal Het laadtoestel op een horizontaal 
oppervlak plaatsenoppervlak plaatsenoppervlak plaatsenoppervlak plaatsen

Steek het netsnoer in het laadtoestel.

Steek het netsnoer in een stopcontact.

Plaats het handtoestel in het laadtoestel. 
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Het laadtoestel op de muur monterenHet laadtoestel op de muur monterenHet laadtoestel op de muur monterenHet laadtoestel op de muur monteren

Bevestig de schroeven (niet meegeleverd) volgens de 
onderstaande tekening.

Steek het netsnoer in het laadapparaat zoals staat 
afgebeeld op page 3.

Plaats het laadapparaat op de schroeven.

Steek het netsnoer in een stopcontact.

Plaats het handtoestel in het laadapparaat.

1

2 - 2.5 mm

8 mm

46 mm

1.5 - 2 mm

3 mm
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Het handtoestel ladenHet handtoestel ladenHet handtoestel ladenHet handtoestel laden
Het handtoestel wordt gevoed door 2 oplaadbare AA/R6 batterijen.  
Voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt, 
moet u de batterijen van het handtoestel minimaal 16 
uur laten opladen. Hiermee verlengt u de levensduur van de 
batterijen.
Plaats het handtoestel in het basisstation om de batterijen op te 
laden. Het symbool b verschijnt om aan te geven dat het 
handtoestel wordt opgeladen. 

De batterijen zijn volledig opgeladen als het symbool b verdwijnt.
Sluit het basisstation op de netvoeding aan met de bij het 
telefoontoestel meegeleverde voedingskabel.

     

De taal van het menu kiezen
Druk op R, druk dan op -totdat SETUP verschijnt. 
Druk op o.
MENU TAAL (MENU LANG) verschijnt.

Druk op o.

Druk op -of + om de taalopties door te stappen. Druk 
op o om de taal te kiezen.
Een pieptoon bevestigt dat de taal is gekozen.

Tip
Plaats het handtoestel regelmatig terug op het 
laadtoestel om een optimale oplading vervalt te 
garanderen.
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Het extra handtoestel registreren in het Het extra handtoestel registreren in het Het extra handtoestel registreren in het Het extra handtoestel registreren in het 
Onis basisstationOnis basisstationOnis basisstationOnis basisstation

Ga als volgt te werk om het extra handtoestel te registreren in het 
basisstation:

Haal de stekker van het basisstation uit het 
stopcontact en steek hem weer terug.
Een pieptoon geeft aan dat het basisstation in de registratie-
stand staat.

 

Plaats het te registreren handtoestel in de buurt van 
het basisstation en druk op R op het handtoestel om 
de menu-stand te activeren.
Druk op + SETUP verschijnt.
Druk op o.

Druk op - totdat AANMELDEN (REGISTER) 
verschijnt en druk vervolgens op o.
CODE? verschijnt.
Voer de registratiecode in (deze bevindt zich op een 
sticker met “RC” aan de onderkant van het 
basisstation).  Druk op o.
Het handtoestel zoekt naar een basisstation dat in de 
registratie-stand staat.  
Na enkele seconden, het handtoestel piept om de nieuwe 
instelling te bevestigen en AANMELDEN 
(REGISTER) verschijnt. 
Als het handtoestel geen basisstation kan vinden verschijnt  
MISLUKT (FAILED) en moet u deze procedure 
nogmaals uitvoeren.

 U kunt het basisstation ook in registratie-stand plaatsen met een 
handtoestel dat al is geregistreerd. In plaats van de bovenstaande stap 
1, gaat u dan als volgt te werk:

1. Druk op R en vervolgens op + SETUP verschijnt.
Druk op o.

2. Druk op - totdat AANM MODE (ADD HS) verschijnt.
Druk op o.

3. Voer de registratiecode in (deze bevindt zich op de sticker met “RC” 
aan de onderkant van het basisstation). Druk op o.
Een pieptoon van het handtoestel geeft aan dat het basisstation nu 
in de registratie-stand staat.
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Druk op R om de menu-modus te verlaten.

De naam van het basisstation wijzigenDe naam van het basisstation wijzigenDe naam van het basisstation wijzigenDe naam van het basisstation wijzigen
De standaardnaam van uw basisstation is “PHILIPS”. U kunt de 
naam van uw extra handtoestel als volgt wijzigen:

Druk op R en vervolgens op + om. SETUP 
verschijnt. Druk op o.

Druk op - totdat BASISNAAM (BASE NAME) 
verschijnt en druk vervolgens op o.
Als het basisstation een naam heeft zal deze nu verschijnen. 
U kunt een bestaande naam wissen met de toets +.  Als het 
basisstation geen naam heeft, verschijnt de melding 
BASISNAAM? (BASE NAME?).
Voer de nieuwe naam in (max. 8 tekens) met het 
toetsenbord.
U kunt tekens invoeren door één of meerdere malen op de 
toets voor het gewenste teken te drukken. Deze tekens zijn 
aangegeven op het toetsenbord van het handtoestel.  Als u 
twee letters wilt invoeren die zich op dezelfde nummertoets 
bevinden, moet u tussen de twee letters op de toets - 
drukken.  U verwijdert een teken met de toets +.
Als u de naam PHILIPS wilt invoeren, drukt u op de 
volgende toetsen.

Druk op o. Druk op R om de menu-stand te 
verlaten.

7 44 - 444 555 444 7 - 7777

P H I L I P S
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Het extra handtoestel 
gebruiken

Een uitgaande oproep plaatsen
Direct kiezen

Druk op t op het handtoestel.
Het symbool t verschijnt op het display en u hoort de 
kiestoon in de oortelefoon van het handtoestel.
Kies het nummer met de nummertoetsen.
Het gekozen nummer verschijnt 10 seconden nadat u de 
laatste toets heeft ingedrukt.
Als het ingevoerde nummer meer dan 10 cijfers bevat, 
verschuift de weergave van het nummer naar links om de 
laatste cijfers weer te geven.
Druk op t om op te hangen of plaats het hantoestel 
terug op het landapparaat.
De gespreksduur verschijnt gedurende 4 seconden op het 
display. 

Kiezen voordat u de lijn opent
Met deze manier van kiezen kunt u het nummer corrigeren voordat 
u het kiest.

Kies het nummer (maximaal 23 cijfers) voordat u op de 
toets t drukt.  Met de toets  +  kunt u het laatst 
ingevoerde cijfer  corrigeren.
Als het ingevoerde nummer meer dan 10 cijfers bevat, 
verschuift de weergave van het nummer naar links om de 
laatste cijfers weer te geven.
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Tip
Druk op  o als u het hele nummer weer wilt zien.  Het 
nummer schuift naar links als het uit méér dan 10 
cijfers bestaat.
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Druk op t op het handtoestel.
Het voorbereide nummer wordt automatisch gekozen. 
U kunt ook op H drukken.  De luidspreker van het 
handtoestel wordt ingeschakeld en het nummer wordt 
gekozen.
Druk op t om op te hangen of plaats het handtoestel 
terug op het laadapparaat.
De gespreksduur verschijnt 4 seconden lang op het display.

Een inkomende oproep beantwoorden
Bij een inkomende  oproep gaan het basisstation en het extra 
handtoestel over. Het symbool t op het display van het extra 
handtoestel en het groene lampje op het basisstation knipperen.

Druk op de toets t van het handtoestel.
Het symbool t knippert niet meer. Het groene lampje op 
het basisstation brandt continu om aan te geven dat de 
oproep wordt uitgevoerd.
U kunt ook op H drukken.  De luidspreker van het 
handtoestel wordt ingeschakeld en u kunt de oproep 
beantwoorden.
Druk op t om op te hangen of plaats het handtoestel 
terug op het basisstation.
De gespreksduur verschijnt 4 seconden op het display.

Een interne oproep plaatsen
Wanneer u over meer dan één handtoestel beschikt kunt u 
kosteloos interne gesprekken voeren tussen handtoestellen die op 
hetzelfde basisstation zijn geregistreerd. 

Druk op e.
U hoort de interne kiestoon en het symbool t verschijnt op 
het display.
Kies het nummer van het handtoestel dat u wil bellen, 
of druk op * als u alle handtoestellen wilt bellen.
Druk op t of plaats het handtoestel op het 
laadapparaat om de verbinding te verbreken.

Opmerking:
Als u op * drukt om alle handtoestellen op te roepen en één van 
de handtoestellen is in Babysit-modus, dan zal dit handtoestel de 
oproep opnemen.

2

3

1

2

1

2

3



Het extra handtoestel gebruiken10

Een interne oproep beantwoorden
Wanneer u wordt gebeld door een ander handtoestel, wordt de 
interne oproepmelodie gebruikt, het symbool t knippert op het 
display en het nummer van het oproepende handtoestel verschijnt.

Druk op t.
Het symbool t verschijnt. 

Druk op t of plaats het handtoestel op het 
laadapparaat om de verbinding te verbreken.

De luidspreker van het handtoestel 
gebruiken 

Het extra handtoestel is voorzien van een luidspreker, zodat 
meerdere personen tegelijkertijd het gesprek kunnen volgen.

Druk tijdens een gesprek op H.
Het geluid wordt versterkt door de luidspreker aan de 
achterkant van het handtoestel.
Regel het volume van de luidspreker met de toetsen + 
of -.
Druk nogmaals op H om de luidspreker uit te 
schakelen.

De Babysit-modus beheren
Met de Babysit-modus kunt u geluiden afluisteren van een ander 
vertrek (bijvoorbeeld de babykamer). Aangezien de 
Babysit-modus een speciaal soort interne oproep is, zijn er twee 
handtoestellen nodig (van het type Onis 6810 of 6816): één in de 
babykamer (handtoestel in babysit-modus) en één dat u bij u 
houdt (handtoestel van de ouders).
Als u de Babysit-modus wilt gebruiken, moet u eerst het 
handtoestel dat u in het af te luisteren vertrek achterlaat 
(bijvoorbeeld de babykamer) in de Babysit-modus instellen.
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Baby Sit-stand inschakelen op het 
handtoestel

Druk op R en vervolgens op - totdat  BABY SIT 
verschijnt. Druk op o. 

.   ..     
Druk op + of - om AAN (ON) te kiezen  Druk op 
o.
Het handtoestel piept om aan te geven dat de instelling is 
gewijzigd.
Druk op R om de menu-stand te verlaten.

Opmerking:
Een handtoestel in de  Baby Sit-stand gaat niet over, maar kan wel 
worden gebruikt voor het voeren en ontvangen van gesprekken.
Wanner u de functie Baby Sit in de normale stand wilt 
terugplaatsen, voert u de bovenstaande stappen nogmaals uit.  In 
stap 2 zal AAN (ON) verschijnen.  Druk op + of - om UIT 
(OFF) te kiezen.

Een handtoestel in Babysit-modus 
gebruiken

Plaats het handtoestel dat op Babysit-modus is 
ingesteld in het vertrek dat u wilt afluisteren 
(bijvoorbeeld de babykamer).

Druk op e van het handtoestel van de ouders en typ 
het nummer van het handtoestel in Babysit-modus.
Het handtoestel in Babysit-modus zal niet overgaan, maar 
de microfoon wordt actief en zal de geluiden van de 
omgeving doorgeven.

Schakel de luidspreker van het handtoestel van de 
ouders aan door op H te drukken.

Opmerking:
Als u externe oproepen ontvangt terwijl u in Babysit-modus bent, 
zullen de handtoestellen in Babysit-modus of die van de ouders 
niet overgaan. Alleen het basistoestel gaat over.
Behandel de externe oproep zoals gebruikelijk en druk eventueel 
op t.
Als u terug wilt keren naar de Babysit-modus drukt u op e en 
typt u vervolgens het nummer van het handtoestel in Babysit-
modus.
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Gesprekken doorschakelen 
U kunt een extern gesprek doorschakelen naar een ander 
handtoestel dat bij hetzelfde basisstation is aangemeld. 

Druk tijdens het gesprek op e.
Het externe gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

Kies het nummer van het handtoestel waarnaar u het 
gesprek wilt doorschakelen, of druk op * om alle 
handtoestellen op te roepen.
Het/de handtoestel(len) gaat/gaan over.

Wanneer de oproep wordt beantwoord, kunt u het 
volgende doen:
-Het gesprek doorschakelen door op t te drukken
-Schakelen tussen het andere handtoestel en het 
 externe gesprek met behulp van e.
Als het andere handtoestel het gesprek niet beantwoordt, 
keert u terug naar het externe gesprek door op e te 
drukken, u kunt ook het gesprek beëindigen door op t te 
drukken.

Een conferentieverbinding opzetten
Een conferentieverbinding bestaat uit 3 personen in een gewone 
oproep.

Wanneer er een externe oproep binnenkomt, drukt u op 
e om een ander handtoestel op te roepen.
De externe oproep wordt in wachtstand geplaatst.

Kies het nummer van het handtoestel waarmee u een 
conferentieverbinding wilt opzetten, of druk op * om 
alle handtoestellen op te roepen.
Het/de handtoestel(len) gaat/gaan over.

Wanneer het andere handtoestel antwoordt, kunt u:
- een conferentieverbinding opzetten door op o te
  drukken.
- over en weer schakelen tussen uw handtoestel en het
  externe gesprek met behulp van e.
Als het andere handtoestel niet antwoordt, kunt u 
terugkeren naar de externe oproep door op e te drukken 
of u kunt ophangen door op t te drukken.
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Het toetsenbord van het handtoestel 
vergrendelen

Om het ongewild indrukken van toetsen te voorkomen, kan het 
zijn dat u het toetsenbord van het handtoestel wenst te 
vergrendelen. Bijvoorbeeld wanneer u het handtoestel in uw zak 
meedraagt.

Druk op de R toets en dan 2 seconden lang op de * 
toets.
Het handtoestel zend een pieptoon uit om de vergrendeling 
te bevestigen en het woord BLOKKADE (LOCKED) 
verschijnt op het handtoestel. Wanneer de toetsen zijn 
vergrendeld, verschijnt bij elke druk op een toets 2 
seconden lang een help- bericht, tenzij u uw handtoestel op 
uit heeft gezet.
Om het toetsenbord van het handtoestel te 
ontgrendelen, drukt u opnieuw 2 seconden lang op de 
* toets.
Het handtoestel zendt een pieptoon uit ter bevestiging.
De toetsen van het handtoestel worden automatisch 
ontgrendeld wanneer u een oproep ontvangt of wanneer u 
het handtoestel op het basistoestel plaatst.

De spaarstand gebruiken
Schakel de spaarstand in als u van plan bent het handtoestel 
gedurende langere tijd onafhankelijk van het basisstation of het 
laadapparaat te gebruiken.

De spaarstand inschakelen

 Druk op o en houd deze toets ingedrukt totdat het 
handtoestel piept.
Het handtoestel schakelt om naar de spaarstand.

Opmerking:
In de spaarstand gaat het handtoestel niet over.  Bij een 
inkomende oproep hoort u wel het belsignaal van het basisstation.

De spaarstand uitschakelen
• Druk op een willekeurige toets om de spaarstand uit te 

schakelen.
• U kunt de spaarstand ook ultschakelen door het handtoestel op 

het basisstation te plaatsen. Het handtoestel wordt dan 
opgeladen zodra dit nodig is. 
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Onderhoud

De batterij vervangen
Het handtoestel wordt gevoed door  2 oplaadbare AA/R6 
batterijen. Gebruik bij vervanging slechts batterijen van het 
volgende, goedgekeurde type: PHILIPS A6 NC-P of Saft RC8.  
Gebruik in geen geval batterijen die niet kunnen worden 
opgeladen!  De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld als 
deze aanbevelingen niet zijn opgevolgd.

Schuif de batterijklep naar  beneden en verwijder deze.

Installeer de nieuwe batterijen zoals hieronder staat 
afgebeeld.

Schuif de batterijklep terug.
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Let op!

Het handtoestel onderhouden
Maak eerst het netsnoer en het telefoonsnoer los voordat u het 
toestel schoonmaakt. Gebruik voor het reinigen een doek of 
zeemlap die met zeepsop is bevochtigd. Droog het toestel 
vervolgens met een droge doek.  Zo blijft uw toestel er als nieuw 
uitzien.

Opmerking:
Spray nooit reinigingsmiddelen of oplosmiddelen op het toestel.
Maak de contacten van het handtoestel en het basisstation schoon 
met een droge, niet pluizende doek.

   

De oplaadbare batterijen bevatten cadmium.
Raadpleeg de lokale overheid voor inzamelpunten 
van klein chemisch afval.
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