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Nederlands
1.

Omhoog / gemiste oproep

7.

# en belsignaal aan/uitPantone White

2. Linker menutoets/OK

8. Telefoonboek

3. Oproep beantwoorden

9.

4. Omlaag/opnieuw kiezen

10. Gesprek beëindigen en in-/uitschakelen

5. Opnieuw kiezen

11. Rechter menutoets/terug/interne oproep

6. * en toetsvergrendeling

R Flash-toets (PBX features)

Fomular_ Doro_ Artwork_ TAM/BUZZER_FOR

Aansluiten
Dit toestel is bedoeld voor het analoge telefoonnetwerk 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.

Aansluiten
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sluit de netstroomadapter en de telefoonkabel aan op het basisstation en de
wandcontactdozen.
Plaats de oplaadbare batterijen (accu’s, 1.2V NiMH AAA Doro 500mAh), in deze
gebruiksaanwijzing aangeduid met ‘batterijen’, conform de markeringen.
Plaats de handset in het basisstation, waarbij de toetsen naar voren wijzen, om de
batterijen op te laden (de eerste keer gedurende 24 uur).
(linker menutoets).
Druk op
Scroll { / } naar HANDSET INST/ HS SETTINGS.
Druk op OK (linker menutoets).
Scroll naar TAAL/LANGUAGE. Druk op OK.
Scroll naar de gewenste taal. Druk op OK.
om de menuschermen te verlaten.
Druk meerdere keren op L of

Let op!
Gebruik de bijgeleverde telefoonkabel, een bestaande kabel van een andere telefoon is
mogelijk niet compatibel. U moet de netstroomadapter gebruiken om het toestel los te
koppelen van het lichtnet. De wandcontactdoos moet zich dichtbij de apparatuur bevinden
en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Datum/Tijd

1. Druk op
(linker menutoets).
{
}
2. Scroll
/
naar HANDSET INST. Druk op OK.
3. Scroll naar HS DISPLAY. Druk op OK.
4. Scroll naar TIJD. Druk op OK.
5. Scroll naar DATUM & TIJD. Druk op OK.
6. Scroll naar TIJD INSTEL. Druk op OK.
7. Voer de tijd in (HH-MM). Druk op OK.
8. Scroll naar DATUM INST. Druk op OK.
9. Voer de datum in (DD-MM-YY). Druk op OK.
om de menuschermen te verlaten.
10. Druk meerdere keren op L of
De weergave van datum/tijd kan in dit menu ook worden gewijzigd, op dezelfde manier als de
andere instellingen.
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Batterijen

Zijn de batterijen relatief nieuw (jonger dan 6 maanden) en volledig opgeladen (10 uur), dan
bedraagt de standby-tijd ongeveer 100 uur en de gesprekstijd ongeveer 10 uur. De volledige
capaciteit is pas beschikbaar nadat de batterijen 4-5 keer zijn opgeladen. De batterijen kunnen
niet worden overladen of beschadigen als deze “te lang” worden opgeladen. Zijn de batterijen
volledig leeg, dan kan het enkele minuten duren voordat het display oplicht.

Waarschuwing!

Er bestaat explosiegevaar indien een batterij wordt vervangen door een onjuist type.
Gebruik uitsluitend originele batterijen. De garantie dekt geen schade ontstaan door
gebruik van verkeerde batterijen.

Let op!
Is de batterijspanning laag of is de afstand tot het basisstation te groot, dan kan de telefoon geen verbinding maken. Plaats het basisstation niet te dicht bij andere elektrische
apparatuur, in direct zonlicht of nabij andere sterke warmtebronnen! Dit om het risico op
storingen te minimaliseren. Het is normaal dat het toestel tijdens het opladen warm wordt
en dit is niet gevaarlijk. Gooi de batterijen weg volgens de aanwijzingen.

Batterij LED

Wordt de batterijspanning te laag, dan knippert dit symbool
u een waarschuwingstoon indien u net een gesprek voert.

in het display. Bovendien hoort

Tijdens het opladen knippert het volledige symbool ‘batterijspanning laag’, zodra deze eenmaal
volledig opgeladen is knippert alleen het binnenste deel.

Bereik

Het bereik van de telefoon bedraagt normaal gesproken tussen de 50 en 300 meter, afhankelijk
van het aantal obstakels. De dekking kan worden verbeterd door het hoofd zodanig te draaien
dat de handset richting basisstation wijst. De geluidskwaliteit wordt minder op de grens van het
bereik. Uiteindelijk wordt het gesprek onderbroken.
Bevindt de telefoon zich binnen het bereik, dan ziet u dit symbool 6 in het display. Dit symbool
gaat uit of gaat knipperen als deze buiten het bereik is.

Eco functionaliteit

Het label ECO FUNCTIONALITEIT geeft aan dat producten uit ons assortiment minder impact
hebben op het milieu. Voor producten met dit label geldt dat:
• zij een lager stroomverbruik hebben in zowel de stand-by- als de gebruiksstand.
• het zendvermogen afhangt van de afstand tussen telefoon en basisstation.
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Bediening
Uw telefoon is speciaal aangepast om te kunnen gebruiken in combinatie met draadloze Widex
hoortoestellen. Dit betekent dat het geluid van de telefoon direct naar uw hoortoestel(len)
wordt gezonden. Houdt u de telefoon in de buurt van één van uw hoortoestellen, dan hoort u
een “dingdong”-geluid ten teken dat deze functie is ingeschakeld. Raakt de telefoon buiten het
bereik van de hoortoestellen, dan schakelen de hoortoestellen terug naar het luisterprogramma
dat op programmaplaats 1 staat (meestal het Master-programma).
Is het geluid van de telefoon te zacht of te hard, dan kunt u dit bijstellen met de omhoog/
omlaag-toetsen van de telefoon. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met uw audicien.
Voor mensen zonder hoortoestel werkt de telefoon zoals verder beschreven in deze handleiding.

Bellen
1.

2.

Voer het betreffende telefoonnummer in. Eventuele vergissingen kunt u verwijderen met de
rechter menutoets C.
Druk op q om te bellen. Druk op L om het gesprek te beëindigen.

Een oproep beantwoorden
1.
2.

Als het oproepsignaal klinkt:
Druk op q om op te nemen. Druk op L om het gesprek te beëindigen.

Volumeregeling

Tijdens een gesprek kan het volume worden aangepast met { / }.

Een nummer herhalen

Druk op r . Scroll met behulp van { / } door de 5 laatst gekozen nummers. Hebt u het
juiste nummer gemarkeerd, druk dan op q.

Mute

Tijdens een gesprek kan de microfoon van het telefoontoestel worden in- en uitgeschakeld met
toets C (rechter menutoets).

De handset oproepen

De handset gaat rinkelen indien u op toets J van het basisstation drukt. Na een tijdje stopt dit
signaal automatisch. Ook kunt u het signaal laten stoppen door op toets L van de handset
of toets J van het basisstation te drukken.

Tijdelijk het oproepsignaal uitschakelen

Wordt u gebeld, dan kunt u door op C (rechter menutoets) te drukken het belsignaal van de
handset tijdelijk uitschakelen.
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Keuzetoetsen

De bovenste twee toetsen, vlak onder het display zijn “keuzetoetsen”. Hun functie wordt direct
boven deze toetsen, in het display, weergegeven.

Telefoonboek

U kunt 20 telefoonnummers/namen opslaan. Bent u geabonneerd op "Nummerweergave", dan
wordt de naam die in het telefoonboek is opgeslagen, getoond zodra deze persoon u belt. U
kunt verschillende beltonen kiezen voor de nummers die in het telefoonboek zijn opgeslagen
(werkt uitsluitend indien u een abonnement op Nummerweergave hebt).

Een naam/nummer opslaan in de handset
1.
2.
3.
4.
5.

Druk op b . Druk dan op .
Scroll naar TOEVOEGEN. Druk op OK.
Gebruik de overeenkomstige toetsen van de handset om, indien nodig door herhaaldelijk te
drukken, de gewenste naam in te voeren. Druk op OK.
Voer het telefoonnummer in, inclusief het netnummer. Gebruik indien nodig menutoets C
om tekens te verwijderen. Druk op OK.
Scroll naar de gewenste beltoon. Druk op OK.

Het telefoonboek gebruiken
1.
2.

Druk op b . Scroll door de ingevoerde namen met { / }. U kunt snel in het telefoonboek
zoeken door op de corresponderende nummertoets voor de eerste letter te drukken.
voor verdere opties.
Druk op q om te bellen, of druk op

Nummers bewerken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Druk op
(linker menutoets).
Scroll met { / } naar TELEFOONBOEK, druk op OK.
Scroll naar de naam die u wilt bewerken, druk op .
Scroll naar BEWERKEN, druk op OK.
Controleer of de naam juist is, druk op OK.
Het nummer verschijnt, waarbij de cursor knippert aan het eind van het nummer.
Druk op C om één of meerdere cijfers te verwijderen.
Voer het juiste nummer in, druk op OK.
Scroll naar de gewenste beltoon. Druk op OK.
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Nummer verwijderen
1.
2.
3.
4.

Druk op
Scroll met
Scroll naar
Scroll naar

(linker menutoets).
{ / } naar TELEFOONBOEK, druk op OK.
de naam die u wilt verwijderen .
VERWIJDEREN, druk op OK.

Nummerweergave van binnenkomende en gemiste oproepen

In het display ziet u wie er belt, plus de 10 meest recente gemiste oproepen. In de standbymodus wordt NW GESPREK getoond en een  voor een opgeslagen nummer duidt op een
gemist gesprek. Voor deze functie is een abonnement vereist dat u kunt afsluiten bij uw telefoonmaatschappij.

Opzoeken en kiezen
1.
2.

Druk op { . Scroll naar de gewenste gegevens met }.
voor verschillende opties (
Druk op q om te bellen, of druk op

= terug).

Verwijderen van (historie van) nieuwe oproepen
1.
2.
3.
4.

Druk op { . Scroll naar de gewenste gegevens met }
(linker menutoets).
Druk op
Scroll met } naar VERWIJDEREN, of als u alle opgeslagen oproepen wilt verwijderen,
naar ALLES VERW. Druk op OK.
Vervolgens verschijnt BEVESTIG in het scherm. Druk op OK.

Berichten bij nummerweergave
Naast de nummerweergave worden soms deze berichten getoond:
BUITEN BEREIK
Onbekend nummer, bijv. internationale oproep.
VERBORGEN Informatie over dit nummer is geblokkeerd. Nummer kan niet worden
weergegeven.
a
MSG indicatie. Afkomstig van uw netwerkbeheerder*
*Om te wissen: druk op { en houdt vervolgens de 4 ingedrukt.
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Instellingen
Functies

1. Druk op . Scroll naar HANDSET INST. Druk op OK.
2. Scroll naar de gewenste functie, bijv. TAAL en druk op OK.
3. Scroll naar de gewenste instelling. Druk op OK.
in de standby-modus.
ALARM
Is het alarm ingeschakeld, dan verschijnt dit teken
Gaat het alarm af, dan klinkt gedurende 45 sec. een signaal. Het signaal kan
worden uitgeschakeld met een willekeurige toets. Is SLUIMER geactiveerd, dan
gaat het alarm na ong. 7 minuten nogmaals af. Schakel het alarm permanent
uit via het menu, of door de toets L een paar sec. ingedrukt te houden.
Het volume wordt bepaald door het gekozen niveau van de beltoon.
BEL INSTEL
De beltoon van de handset.
INT/EXT=internal/external.

Let op!

De melodieën 2,3,4... blijven tot 8 seconden doorklinken indien het gesprek met een
andere telefoon wordt beantwoord. Wilt u dit vermijden, kies dan voor melodie 1.
TOON INSTL
Elk van deze waarschuwingstonen kan worden uitgeschakeld: TOETSTOON,
BATTERIJ BIJNA LEEG en BUITEN BEREIK.
TAAL
De taal van de teksten in het display.
NW NAAM HS De tekst die zichtbaar is in de standby-modus.
HS DISPLAY
Toon naam of tijd in de standby-modus.
AUTOM. ANTW Het gesprek wordt beantwoord zodra de handset uit het basisstation wordt
genomen.
DATUM & TIJD Instellen van datum/tijd. De opmaak van datum/tijd kan ook worden aangepast.

Systeeminstellingen

1. Druk op . Scroll naar BASIS INST. Druk op OK.
2. Scroll naar de gewenste functie. Druk op OK.
3. Voer de gewenste instelling in. Druk op OK.
HANDSET VERW Om een handset af te melden.
WAARSCHUWING: Een afgemelde handset kan niet langer met het systeem
worden gebruikt!
FLASHTIJD
Recall time.
LANG=Nieuw Zeeland. MEDIUM=Frankrijk/Portugal. KORT=overige landen,
waaronder Nederland.
PIN WIJZIG.
Bij aflevering staat de PIN op 0000. De code (bijv. 0000) kan worden
veranderd.
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Uitgebreid systeem
(twee of meer handsets)

In de standby-modus wordt bij een intern gesprek het betreffende nummer weergegeven. Het
basisstation dient centraal te worden geplaatst, zodat het bereik met alle handsets ongeveer
hetzelfde is.

Intercom / interne oproep
1.
2.

Druk op
(rechter menutoets).
Gebruikt u meer dan 2 handsets: voer het nummer 1- 5 van de gewenste handset in of
druk op 9 om alle handsets te bellen.
Komt tijdens een intern gesprek een externe oproep binnen, dan wordt een toon weergegeven.
Beëindig het interne gesprek met L en beantwoord de externe oproep met q.

Doorverbinden/telefonisch vergaderen tussen handsets
1.
2.
3.
4.

Wanneer een extern gesprek doorverbonden wordt.
Druk op . Scroll naar INTERCOM. Druk op OK.
Indien meer dan 2 handsets gebruikt worden: kies het nummer 1- 5 van de gewenste
handset of druk op 9 voor alle handsets.
Voor doorverbinden: druk op L , voor telefonisch vergaderen: houd * ingedrukt.

Extra handsets aanmelden

De handset uit deze verpakking is al aangemeld bij het basisstation. U kunt maximaal 4 extra,
GAP-compatibele handsets aanmelden.

Let op!
Dit type is GAP (Generic Access Profile) compatibel, hetgeen betekent dat de handset en
het basisstation beide kunnen worden gecombineerd met de meeste andere GAP-compatibele toestellen, ongeacht het merk. Echter: het GAP-protocol kan niet garanderen dat alle
functies toegankelijk zijn. Er zijn geen extra handsets verkrijgbaar als accessoire.
1.
2.
3.
4.

Houd toets J op het basisstation ongeveer 6 sec. ingedrukt.
Druk op . Scroll naar REGISTRATIE. Druk op OK.
Voer de PIN code (bijv. 0000) van het basisstation in. Druk op OK.
Is de REGISTRATIE succesvol verlopen, dan schakelt het basisstation binnen één minuut
weer in de standby-modus. (Deze beschrijving betreft de menustructuur van een
PHONE-DEX handset. Wilt u een ander type handset registreren, volg dan de aanwijzingen
van het betreffende menu).
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Telefoon doet niets
Controleer of de telefoonkabel onbeschadigd is en goed is bevestigd. Verwijder eventuele
andere apparatuur, verlengsnoeren en andere telefoons. Is het probleem hiermee opgelost, dan
wordt de storing veroorzaakt door andere apparatuur.
Test de apparatuur op een aansluiting die werkt (bijv. bij de buren). Werkt de apparatuur dan
wel, dan wordt de storing veroorzaakt door de telefoonlijn. Meld dit bij uw netwerkbeheerder.

Geen nummerweergave als de telefoon gaat
• Voor deze functie hebt u een abonnement op nummerweergave nodig bij uw
telefoonmaatschappij.

Waarschuwingstoon/niet zelf kunnen bellen
• Misschien zijn de batterijen (bijna) leeg. Plaats de handset in het basisstation om de
batterijen op te laden.
• Misschien bevindt de handset zich buiten het bereik van een basisstation. Verklein de afstand
tot het basisstation.

De telefoon werkt niet
•
•
•
•

Controleer of de adapter en de telefoonkabel correct zijn aangesloten.
Controleer of u Toon oproep heeft geselecteerd, zie Systeeminstellingen.
Controleer de oplaadstatus van de batterijen.
Sluit een andere, functionerende, telefoon aan op deze telefoonlijn en controleer of de lijn
goed functioneert.

De telefoon blijft rinkelen
• Sommige beltonen volgen niet het signaal van de lijn, hetgeen betekent dat het signaal nog
tot 8 sec. kan doorgaan nadat de telefoon is opgenomen.
Werkt de telefoon nog steeds niet, neem dan contact op met de leverancier van de telefoon.
Vergeet hierbij niet uw aankoopbewijs mee te nemen.
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Garantie en overige informatie
Specific Absorption Rate (SAR)

Dit apparaat voldoet aan de internationale veiligheidseisen omtrent de blootstelling aan radiogolven die
hierop van toepassing zijn. De limiet volgens de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) bedraagt 2W/kg (per
10g weefsel). De waarde voor deze telefoon bedraagt 0,04 W/kg (per 10g weefsel). Dichtbij het basisstation, d.w.z. binnen 20% van het maximale bereik, wordt de SAR-waarde gereduceerd tot 0,02 W/kg (per
10g weefsel).

Conformiteitsverklaring

Doro verklaart hierbij dat het product PHONE-DEX voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante
regelgeving, zoals vastgelegd in de richtlijnen 1999/5/EC (R&TTE), 2002/95/EC (ROHS). Een kopie van de
declaratie van de fabrikant is beschikbaar op www.doro.com/dofc

Garantie

Op dit product is een garantietermijn van 24 maanden van toepassing, gerekend vanaf de aankoopdatum.
Mochten zich problemen voordoen, neem dan contact op met uw leverancier. Voor het verkrijgen van service of ondersteuning tijdens de garantieperiode is een aankoopbewijs noodzakelijk. Deze garantie is niet
van toepassing op defecten die worden veroorzaakt door een ongeluk of vergelijkbaar voorval of beschadiging, door het binnendringen van vloeistof, verwaarlozing, abnormaal gebruik, nalatig onderhoud of andere
omstandigheden die de gebruiker kunnen worden verweten. Verder is deze garantie niet van toepassing op
schade die wordt veroorzaakt door blikseminslag of andere spanningsschommelingen. Als voorzorgsmaatregel adviseren we u om het apparaat bij onweer los te koppelen. Batterijen zijn verbruiksartikelen en vallen
niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien andere batterijen zijn gebruikt dan de originele, door DORO geleverde, batterijen.
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Symbolen

LES SYMBOLES

Symboles communément utilisés par Widex A/S pour l'étiquetage
des dispositifs médicaux (étiquettes, instructions d'utilisation,
etc.)
Symbole Titre/Description
Fabricant
Le produit est fabriqué par le fabricant dont le nom et
l'adresse sont mentionnés à côté du symbole. Le cas
échéant, la date de fabrication est également mentionnée.
Date de fabrication
La date à laquelle le produit a été fabriqué.
Date limite d'utilisation
La date après laquelle le produit ne doit pas être utilisé.
Numéro de lot
Le numéro de lot du produit (identification du lot).
Référence
La référence du produit.
Numéro de série
Le numéro de série du produit.*
Ne pas exposer au rayonnement solaire
Le produit doit être conservé à l'abri de la lumière et/ou
Symbole Titre/Description
le produit ne doit pas être exposé à la chaleur.
Tenir au sec
Le produit doit être conservé à l'abri de toute humidité et/
ou le produit ne doit pas être exposé à la pluie.
Température inférieure limite
La température la plus2 basse à laquelle le produit peut être
exposé sans risque.
Température supérieure limite
La température la plus élevée à laquelle le produit peut
être exposé sans risque.
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Limites de températures
Les températures les plus basses et les plus élevées aux-

ou le produit ne doit pas être exposé à la pluie.
Température inférieure limite
La température la plus basse à laquelle le produit peut être
exposé sans risque.
Température supérieure limite
La température la plus élevée à laquelle le produit peut
être exposé sans risque.
Limites de températures
Les températures les plus basses et les plus élevées auxquelles le produit peut être exposé sans risque.
Consulter le mode d’emploi
Le mode d'emploi comprend d'importantes informations
(avertissements/précautions) qui doivent être lues avant
d'utiliser le produit.
Mise en garde/Avertissement
Les textes indiqués par un symbole d'avertissement/mise
en garde doivent être lus avant d'utiliser le produit.
Marquage DEEE
"Ne pas jeter avec les ordures ménagères ordinaires"
Lorsque vous devez jeter le produit, il doit être envoyé
dans un point de collecte officiel afin d'être recyclé et
Symbole Titre/Description
valorisé.
Marquage CE
Le produit est conforme aux exigences définies dans les
directives européennes sur le marquage CE.
Alerte
Le produit est identifié
3 par la directive RTTE 1999/5/CE
comme un équipement de Classe 2 avec quelques restrictions d'utilisation dans certains pays membres de la CE.
Marque C-Tick
Le produit est conforme aux exigences réglementaires
relatives à la CME et au spectre radioélectrique pour les
produits destinés au marché australien ou néozélandais.
Interférence
Il peut se produire des interférences électromagnétiques à
proximité du produit.
*Les six ou sept chiffres indiqués sur le produit correspondent au
numéro de série. Les numéros de série ne sont pas toujours précédés de
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