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Afdekkapje batterijvakje

Twee NiMH
AAA 750mAh
batterijen

Handset aanmeldenA

Door het aanmelden wordt een
verbinding tussen het basisstation en
de handset(s) tot stand gebracht.
Wanneer de handset niet op het
basisstation is aangemeld, kan er niet
worden getelefoneerd en de meeste
functies van de telefoon kunnen niet
worden gebruikt.
1. Druk op . Aanmelden dient

gemarkeerd te verschijnen.
2. Voer de PIN-code in (standaard:

0000). Fouten kunnen met
worden verwijderd.

3. Druk op om te
bevestigen.
● De handset zoekt naar het

basisstation.
4. Houd de -toets op het basis-

station ingedrukt, totdat de beide
LED-indicaties doven.
● Wanneer het aanmelden gelukt is,

licht het reikwijdtesymbool 
continu op.

INVOER
WISSEN

REG.

Oplader aansluiten
Netadapter
oplader

Bedieningshandleiding

● Steek de stekker van de netadapter
(voor de oplader) in de bus aan de
onderzijde van de oplader.

● Sluit de netadapter op een
wandcontactdoos aan.

Het reikwijdtesymbool geeft aan,
dat er tussen het basisstation en de
handset een verbinding bestaat.
Reikwijdtesymbool : Er bestaat
een verbinding tussen de handset en
het basisstation. Beide toestellen
kunnen met elkaar communiceren.
Buiten reiktwijdte : De handset
heeft geen verbinding meer met het
basisstation. Beide toestellen kunnen
niet meer met elkaar communiceren.
Ga met de handset dichter naar het
basisstation toe, zodat de verbinding
weer tot stand kan komen.
Wanneer u tijdens een telefoon-
gesprek te ver van het basisstation
verwijderd bent, geeft de telefoon
waarschuwingssignalen om u erop
attent te maken, dat u zich buiten
reikwijdte bevindt en er geen
verbinding meer met het basisstation
bestaat. Ga dan dichter naar het
basisstation toe, anders kan het
gesprek kort na het klinken van de
waarschuwingssignalen worden
afgebroken.

Batterijen plaatsen
B

● Plaats de twee oplaadbare NiMH
AAA batterijen in het batterijvakje
van de handset. Let op de juiste
polariteit.

● Plaats het afdekkapje op het
batterijvakje en sluit het.

A

Handset opladen

14

● Alvorens de handset voor de
eerste keer te gebruiken, dient
deze in de lader te worden
geplaatst en ten minste 14 uur te
worden opgeladen.

C

Tip:
Wanneer het aanmelden mislukt
is, herhaalt u de bedienings-
stappen voor het aanmelden.

Let op:
Op het basisstation kunnen
maximaal 4 handsets worden
aangemeld, dan is de capaciteit
van het basisstation volledig
verbruikt. Wanneer u probeert
meer handsets aan te melden
wordt de aanmeldprocedure
afgebroken.

Reikwijdte controlerenB

Let op:
Wanneer de handset zich buiten
reikwijdte van het basisstation
bevindt, kunt u geen telefoon-
nummers kiezen en ook niet
worden gebeld. De meeste tele-
foonfuncties kunnen eveneens
niet meer worden gebruikt.
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Conferentiegesprek
D

Een conferentiegesprek kan met
twee handsets die op hetzelfde
basisstation zijn aangemeld en een
externe gespreksdeelnemer tot
stand worden gebracht.
1. Druk tijdens het gesprek met een

externe beller op .
2. Scroll naar de handset die u wilt

bellen.
3. Druk op .

● Wacht totdat de andere handset
het gesprek heeft aangenomen.

4. Druk op .
● Het groepsgesprek is nu tot stand

gekomen.
5. Druk op om het conferen-

tiegesprek te beëindigen.

CONF.

BEL

3 Telefoneren

Een andere handset bellen
A

1. Druk op .
2. Scroll naar de handset die u wilt

bellen.
3. Druk op .

● Wacht totdat de andere handset
het gesprek heeft aangenomen.

4. Druk op om het interne
gesprek te beëindigen of af te
breken.

BEL

Tijdens een intern gesprek een Skype-gesprek / gesprek
via het vaste net aannemenB

C
Doorverbinden

U kunt een extern gesprek door-
verbinden naar een andere handset.
1. Druk op tijdens een bestaan-

de verbinding.
2. Scroll naar de handset die u wilt

bellen.
3. Druk op .
4. Druk op nadat de andere

beller het gesprek heeft aan-
genomen.
● Het externe gesprek is nu door-

verbonden naar de andere hand-
set.

BEL

LET OP!
Gebruik nooit batterijen die niet
oplaadbaar zijn.

1. Druk op om het
Skype-gesprek aan te nemen.
● Het interne gesprek wordt

automatisch beëindigd.
2. Druk op of op om

het Skype-gesprek te beëindigen.
EIND

BEANTW.

BEANTW.
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