


Veiligheidsinformatie

Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de 
bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is 
herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde van het laadstation.
Het certificaat  op dit product garandeert dat dit product in 
overeenstemming is met de technische normen die van toepassing waren 
op de datum van de overeenkomst voor gebruiksveiligheid en 
elektromagnetische storingen, conform de EU-richtlijn N°91/263/EEC.

Aansluiting op het lichtnet
Voeding door 230 volts netspanning met eenfasige wisselstroom, met 
uitzondering van de installaties met IT-schema zoals omschreven in de 
norm EN 60-950. 

Let op:
De netspanning behoort tot de categorie “zeer hoge spanning” volgens de 
criteria van de norm EN41-003.
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 gemakkelijk toegankelijk zijn.
Dit toestel moet bij voorkeur worden gebruikt naast een toestel met draad 
dat niet is aangesloten op het openbaar elektriciteitsnet.

Aansluiting op het telefoonnet
De op dit net aanwezige spanning is van de categorie TNV (spanning 
telefoonnet volgens de norm EN 41-003).

Veiligheidsvoorschriften
•Zorg dat het handtoestel droog blijft.
•Maak het handtoestel of het laadstation niet open. U kunt hierdoor 

worden blootgesteld aan elektrische schokken. Neem voor alle 
reparaties contact op met een onderhoudsdienst.

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

De Xalio 6800 is een extra handtoestel voor de Xalio digitale 
draadloze telefoon.

De Xalio 6820 is een extra handtoestel voor de Xalio en de Xalio 
Plus digitale draadloze telefoons.

De Xalio 6850 is een extra handtoestel voor de Xalio Vox digitale 
draadloze telefoon met antwoordapparaat.

Onderdelen van de Xalio 6800/6820/6850:

• een laadstation

• een handtoestel

• een netsnoer

In deze handleiding wordt aangegeven hoe u het extra Xalio 
handtoestel installeert en gebruikt.

Raadpleeg de bijbehorende Xalio gebruikershandleiding voor 
informatie over:

• gebruik van het geheugen

• instellen van het alarmnummer

• gebruik van het antwoordapparaat (alleen Xalio Vox)

• problemen oplossen
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Het extra handtoestel
installeren

Plaats voor het laadstation bepalen
• Plaats het laadstation bij een aansluiting van 230V/50Hz.

• Om interferentie met andere elektronische apparaten, zoals 
andere telefoons, televisies, beeldschermen en dergelijke 
zoveel mogelijk te beperken, dient u het laadstation niet binnen 
50 cm van andere elektronische apparatuur te plaatsen.

• Plaats het laadstation op een horizontaal oppervlak, zoals het 
basisstation of bevestig het aan de wand.

• Duidelijke obstakels zoals muren of metaalhoudende 
materialen (vensters, kozijnen, tussenwanden, enzovoort) 
hebben een ongunstige invloed op de kwaliteit van de 
communicatie tussen het basisstation en het handtoestel.

Het laadstation installeren op een 
horizontaal oppervlak

Sluit het netsnoer aan op het laadstation.  1
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Sluit het netsnoer aan op de netspanning.  

Plaats het handtoestel op het laadstation. 

2
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Het laadstation bevestigen aan een wand
Bevestig de schroeven (niet meegeleverd) zoals wordt 
weergegeven in de afbeelding.

Sluit het netsnoer aan op het laadstation zoals 
weergegeven op pagina 3.

Plaats het laadstation op de schroeven.

Sluit het netsnoer aan op de netspanning zoals 
weergegeven op pagina 4.

Plaats het handtoestel op het laadstation.

1

2 - 2.5 mm

8 mm

46 mm

1.5 - 2 mm

3 mm
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De batterij van het handtoestel opladen
Het handtoestel wordt gevoed door een oplaadbare batterij.

Voordat u het handtoestel de eerste keer gebruikt, 
moet u de batterij tenminste 12 uur laten opladen. 
Hiermee verlengt u de levensduur van de batterij.

U laadt de batterij op door het handtoestel op het laadstation te 
plaatsen. Het symbool b verschijnt om aan te geven dat het 
handtoestel wordt opgeladen. 

De batterij is volledig geladen als het symbool b verdwijnt.

Het laadstation moet op de netvoeding worden aangesloten met 
de voedingskabel die bij het handtoestel wordt geleverd.

     

Tip
Plaats het handtoestel regelmatig terug op het laadstation om 
een optimale onafhankelijke bedrijfsduur te garanderen.
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Het handtoestel aanmelden bij het Xalio 
basisstation

Voordat u het handtoestel kunt gebruiken, moet u het aanmelden 
bij het basisstation.

Druk gedurende 10 seconden op  op het 
basisstation.
Het basisstation piept om aan te geven dat de 
aanmeldingsmodus actief is.

Zorg dat u met het handtoestel in de buurt van het 
basisstation bent en druk op R om de menu-modus 
te activeren.

Druk op - totdat AANMELDEN (SUBSCRIBE) wordt 
weergegeven.

Druk op o.
Het handtoestel zoekt naar een basisstation in de 
aanmeldingsmodus. 
Na enkele seconden wordt de naam en het ID-nummer van het 
basisstation weergegeven. Ga verder met de volgende stap.
Als geen basisstation wordt gevonden, verschijnt GEEN 
BASIS (NO BASE) op het display en moet u het opnieuw 
proberen.

Druk nogmaals op o.
Op het display verschijnt CODE?.

Voer de aanmeldingscode (1590) in met het 
toetsenbord van het handtoestel.
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Druk op o.
Als het basisstation een naam heeft, wordt deze 
weergegeven. Wanneer u de telefoon in gebruik neemt, is 
de naam van het basisstation PHILIPS. U kunt de huidige 
naam verwijderen met de toets -. Als het basisstation 
geen naam heeft, verschijnt BASISNAAM? (BASE 
NAME?) op het display.

Typ een naam (maximaal 8 tekens) met het 
toetsenbord van het handtoestel.
Als u geen naam invoert, blijft de huidige naam behouden.
U kunt tekens invoeren door eenmaal of verschillende malen 
op de toets met 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 toets 
bevinden, moet u tussen de twee letters op de toets + 
drukken. U verwijdert een teken met de toets -.
De naam PHILIPS 1 voert u bijvoorbeeld als volgt in.    

Druk op o.

Het handtoestel piept om de aanmelding te bevestigen.

Druk op R om de menu-modus te verlaten.
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De Xalio gebruiken

Een extern nummer kiezen

Direct kiezen

Druk op t op het handtoestel.

Voer het nummer in met de cijfertoetsen.

Als u wilt ophangen, drukt u op t of plaatst u het 
handtoestel terug op het basisstation of laadstation.

Kiezen voordat u de lijn opent

Kies het nummer voordat u op de toets t drukt. Druk 
op de toets - om het laatst ingevoerde cijfer te 
corrigeren.

Druk op t op het handtoestel.

Als u wilt ophangen, drukt u op t of plaatst u het 
handtoestel terug op het basisstation of laadstation.

Een extern gesprek beantwoorden

Druk op t op het handtoestel of neem het handtoestel 
van het basisstation of laadstation.

Als u wilt ophangen, drukt u op t of plaatst u het 
handtoestel terug op het basisstation of laadstation.
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Een intern gesprek voeren
Als u over meerdere handtoestellen beschikt, kunt u kosteloos 
interne gesprekken voeren tussen handtoestellen die zijn 
aangemeld bij hetzelfde basisstation. 

Druk op e.

Kies het nummer van het handtoestel dat u wilt bellen.
Dit is een nummer van 1 cijfer dat op het display verschijnt.

Als u wilt ophangen, drukt u op t (of e) of plaatst u 
het handtoestel terug op het basisstation of laadstation.

Een intern gesprek beantwoorden
Wanneer u wordt gebeld door een ander handtoestel, hoort u de 
beltoon voor interne gesprekken, knippert het symbool e en 
verschijnt het nummer van het handtoestel dat u belt.

Druk op t (of e) of neem het handtoestel van het 
basisstation of laadstation.

Als u wilt ophangen, drukt op t (of e) of plaatst u 
het handtoestel terug op het basisstation of laadstation.

Luidspreker van het handtoestel gebruiken 
(Alleen Xalio 6820 & 6850)

Uw handtoestel is uitgerust met een luidspreker, zodat meerdere 
personen naar het gesprek kunnen luisteren.

Druk tijdens het gesprek op H.
Het geluid wordt versterkt door middel van de luidspreker 
aan de achterkant van het handtoestel.

U kunt de geluidssterkte van de luidspreker aanpassen 
met de toetsen + of -.

Schakel de luidspreker uit door weer op H te drukken.
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Baby Sit instellen (Alleen Xalio 6820 & 6850)

Met de functie Baby Sit kunt u de geluiden in een andere kamer 
(zoals een kinderkamer)  beluisteren. Voor dit speciale type intern 
gesprek, hebt u twee handtoestellen nodig (van type Xalio 6820 of 
Xalio 6850). Eén handtoestel plaatst u in de kinderkamer en één 
handtoestel houdt u bij u.

Modus Baby Sit inschakelen op het handtoestel

Als u de functie Baby Sit wilt gebruiken, plaatst u eerst het 
handtoestel in de kinderkamer in de modus Baby Sit.

 
Druk op R om de menu-modus te activeren.

Druk op - totdat INST TOEST (HS SETUP) 
verschijnt.

Druk op o totdat INTERCOM verschijnt.

Druk op + of - om BABY SIT te selecteren. 

Druk op o.
Het handtoestel piept om aan te geven dat de instelling is 
gewijzigd.

Druk op R om de menu-modus te verlaten.

Opmerking:
Een handtoestel in de modus Baby Sit gaat niet over, maar kan wel 
worden gebruikt voor het voeren en ontvangen van gesprekken.

Om het handtoestel van de modus Baby Sit terug in de normale 
modus te plaatsen, voert u de bouenstaande procedure opnieuw 
uit. In stap 3 verschÿnt , BABY SIT en in stap 4 selecteert u 
INTERCOM.
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De functie Baby Sit gebruiken

Plaats het handtoestel in de kinderkamer in de modus 
Baby Sit.

Druk op het handtoestel dat u bij u houdt op e en 
kies het nummer van het andere handtoestel.

Schakel de luidspreker in van het handtoestel dat u bij 
u houdt door op H te drukken.

Opmerking:
Als u een extern gesprek ontvangt terwijl de modus Baby Sit is 
geactiveerd, gaat noch het handtoestel in de modus Baby Sit, noch 
het handtoestel dat u bij u houdt over. U hoort echter wel de bel van 
het basisstation en een wachttoon op het handtoestel dat u bij u 
hebt. U beantwoordt het gesprek door op het handtoestel op e 
en t te drukken, of door tweemaal op t te drukken.

U schakelt Baby Sit weer in door op    t te drukken om het gesprek 
te beëindigen en vervolgens op e,, , , gevolgd door het nummer 
van het handtoestel in de modus Baby Sit.

Gesprekken doorschakelen 
U kunt een extern gesprek doorschakelen naar een ander 
handtoestel dat bij hetzelfde basisstation is aangemeld. 

Druk tijdens het gesprek op e.

Kies het nummer van het handtoestel waarnaar u het 
gesprek wilt doorschakelen.

Wanneer het gesprek wordt beantwoord, kunt u:
- Het gesprek doorschakelen door op t              te drukken.
- Schakelen tussen het andere handtoestel en het 

externe gesprek met behulp van e.
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De spaarstand gebruiken

Schakel de spaarstand in als u van plan bent het handtoestel 
langere tijd onafhankelijk van het basisstation of het laadstation te 
gebruiken (maximaal een week).

Druk gedurende 5 seconden op o. 
Het handtoestel piept als de spaarstand is ingeschakeld.

Op de 6820 drukt u gedurende meer dan 1 seconde op  a.

Opmerking:
In de spaarstand gaat het handtoestel niet over. Bij een inkomend 
gesprek hoort u wel de bel van het basisstation.

De spaarstand uitschakelen

• De spaarstand wordt uitgeschakeld zodra u op een toets drukt.

• Als u een gesprek wilt beantwoorden terwijl de spaarstand is 
ingeschakeld, drukt u gedurende één seconde op t en wacht 
u enkele seconden op verbinding.

• De spaarstand wordt ook uitgeschakeld als u het handtoestel 
op het basisstation of het laadstation plaatst. Het handtoestel 
wordt opgeladen indien dit nodig is. 
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 Onderhoud

De batterij vervangen

Van tijd tot tijd moet u de batterij van het handtoestel vervangen.

Neem contact op met uw Philips-leverancier voor de aanschaf van 
een nieuwe batterij. 

Let op!

Schuif de batterijklep naar beneden zoals 
wordt weergegeven in de afbeelding.

Maak de batterij los.

Plaats de nieuwe batterij en sluit deze aan.  

Schuif de batterijklep omhoog totdat deze 
vastklikt.

.

De batterij bevat cadmium.
Raadpleeg de lokale overheid voor inzamelpunten 
van klein chemisch afval.
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Het handtoestel onderhouden

Maak het netsnoer los voordat u het handtoestel en het laadstation 
reinigt. Gebruik voor het reinigen een met water en wat zeep 
bevochtigde doek of zeem. Droog het toestel vervolgens met een 
droge doek.

Opmerking:
Spuit nooit reinigingsmiddelen of oplosmiddelen op het 
handtoestel of het laadstation.

Reinig de laadcontacten van het handtoestel en het basisstation 
regelmatig met een droge, niet pluizende doek.
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