
 

 

 

 

 

Beste klant, 

Bedankt voor uw aankoop van de Motorola O201 longe range duo set. Deze set wordt als twee enkele sets geleverd, maar 

is gemakkelijk aan elkaar te koppelen. Hieronder vindt u het stappenplan, welke ook te vinden is in uw gebruiksaanwijzing 

op pagina 42. 

 

Installeren van de Motorola O201 Duo set 

1. Pak 1 doos van Motorola O201 uit 

2. Steek de telefoonkabel in het basisstation 

3. Steek de stroomkabel in het basisstation en plaats de andere kant in een wandcontact doos 

4. Plaats de oplader van de Motorola O201 en zet deze op stroom 

5. Plaats de O201 op de oplader, wacht tot dat u handset 1 ziet (max 5 min) 

6. De O201 zoekt nu contact en stelt daarna de telefoon naar wens in 

 

Installeren van de tweede Motorola O201 

1. Pak de andere doos van de  Motorola O201 uit 

2. U hoeft nu niets te doen met het extra basisstation, deze laat u in de doos 

3. Pak de oplader van de Motorola O201 en zet deze op stroom 

4. Pak de Motorola O201 en plaatst deze op de oplader 

 

(U kunt nu uw taal instellen kijk in uw gebruiksaanwijzing hiervoor, of doorgaan met het basisstation zoeken.) 

 

5. Druk op het basisstation op de knop tot u 2 keer een piepje hoort, het basisstation is nu gedurende 90 seconden 

klaar om een handset te koppelen 

6. Indien het een nieuwe handset betreft wordt “aanmelden a.u.b.” in het display weergegeven, druk op “reg” 

7. Het display toont “basis vinden” toets ingedrukt houden. 

8. druk op “ok” het display geeft “zoeken naar basisstation x” aan. Indien het systeem een pincode vraagt is dit 

“0000” of als deze veranderd heeft uw eigen pincode. 

9. Wanneer de aanmelding is voltooid verschijnt in het display “Handset aangemeld” 

 

 

LET OP, indien een aanmelding niet succesvol verloopt, herhaal dan de procedure als de registratie tijd verlopen is van het 

basisstation. 

 

Op bladzijde 42 van uw gebruiksaanwijzing vindt u meer informatie omtrent het koppelen van handset en basisstations. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Motorola Nederland 

 

 


