
Waarschuwing: De handset vóór gebruik 24 uur opladen.

Motorola O2 
Models: O201, O202, O203 en O204

Digitale draadloze telefoon

IDEAAL VOOR BUITEN GEBRUIK



Welkom...
Bij uw nieuwe Motorola digitale draadloze telefoon!

• Ultra lang draadloos 360° bereik tot maximaal 1 kilometer.1 

• Robuust design en de sterke samenstelling maken uw Motorola O2 telefoon uitermate 
geschikt voor buitengebruik. 

• Stof – en waterdicht. Kan gedurende 30 minuten 1 meter diep in water worden 
ondergedompeld. Perfect voor natte omgevingen (IP67 standaard).

• Mogelijkheid voor toepassing van een riemclip of lanyard wanneer u de telefoon 
draagt.

• Het basisstation en de handset oplader kunnen op elke gewenste plaats aan de muur 
worden bevestigd.

• Letters worden tijdens het bellen groter voor verbeterde leesbaarheid.

• Inductief opladen. 

• Meld maximaal 11 handsets aan bij een basisstation en meld elke handset bij maximaal 
4 verschillende basisstations aan.

• Alle handset zijn op elke plaats binnen het bereik volledig draadloos.

• Telefoonboek voor 200 namen en nummers.

• Kopiëer telefoonboeken tussen handsets.

• Nummerweergave laat zien wie er belt. Bekijk de details van de laatste 50 bellers in de 
bellijst.2

• Voer interne gesprekken, verbind externe gesprekken door, houd 3-weg gesprekken 
tussen 2 interne en 1 externe beller.

Hulp nodig?

Indien u problemen heeft met het instellen of gebruik van uw O2 neemt u dan contact 
op met onze Klantenservice onder nummer 0800-8877700 (NL / 0800-23375 (BE). 
Mogelijk kunt u het antwoord ook vinden in het hoofdstuk “Hulp” achter in deze 
gebruiksaanwijzing.

1 Wanneer u de lange antenne gebruikt en wanneer er een ononderbroken lijn is van 
de handset naar het basisstation. Elk obstakel tussen het basisstation en de handset zal 
het bereik aanzienlijk verkorten. 

2U dient mogelijk een abonnement voor Nummerweergave bij uw telecomaanbieder 
af te sluiten voor deze functie. Zo mogelijk dient u hiervoor te betalen. 

Let u erop dat dit toestel niet bestemd is om Noodoproepen te doen wanneer er 
sprake is van stroomuitval. U dient dan van een andere telefoon gebruik te maken om 
toegang te krijgen tot de hulpdiensten.



Deze Gebruikershandleiding geeft u alle informatie die u nodig heeft om 
uw telefoon optimaal te benutten.
Voordat u de telefoon in gebruik neemt, dienen eerst enkele instellingen 
gemaakt te worden. Volg de eenvoudige aanwijzingen in hoofdstuk 
“Beginnen” te op de volgende pagina’s.
BELANGRIJK

Gebruik uitsluitend het meegeleverde telefoonsnoer.

Is alles aanwezig? 

• O2 handset met standaard antenne • 1 x Riemclip (voorgeinstalleerd)

• O2 basisstation • Telefoon kabel

• O2 oplader • 750 mAh NiMH batterij (voorgeinstalleerd)

• Adapter voor het basisstation • Lange bereik antennne

• Adapter voor de oplader • Schroeven en pluggen voor de 
muurmontage

Als u een O2 multiple pack-uitvoering hebt gekocht, dienen ook de volgende 
items aanwezig te zijn:

• O2 handset met standaard antenne • 1 x Riemclip (voorgeinstalleerd)

• O2 oplader • 750 mAh NiMH batterij (voorgeinstalleerd)

• Adapter voor de oplader • Lange bereik antennne

• Schroeven en pluggen voor de 
muurmontage

ECOMOTO: een samenspel van inspanning door marketing, design, onderzoek, 
engineering en supply chain management dat leidt tot betere producten voor 
iedereen. Een menselijke visie die zich richt op zowel de sociale en ecologische 
verantwoordelijkheid.

Een passie en gedeelde uitgangspunten van waaruit de juiste besluiten zijn genomen;

• Voldoet aan / of overtreft de EMEA milieuregelgeving.

• Eco-vriendelijke verpakking gefabriceerd uit minimaal 20% gerecycled materiaal.

• De behuizing van de telefoon is gefabriceerd uit minimaal 15% gerecyclede kunststof.

• Energie-efficiënte oplader, die aan de EU-Gedragscode voldoet.

• De ECO-modus functie, die het uitgezonden vermogen en het energieverbruik 
reduceert; zie pagina 40 voor bijzonderheden.
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1. Aan de slag
BELANGRIJK
Alhoewel de O2 handset waterdicht is raden wij u aan uw basisstation of oplader niet in 
een badkamer of andere vochtige ruimte te installeren.

Standplaats
U dient uw O2 basisstation binnen 2 meter van het stopcontact en de telefoon 
wandcontactdoos te installeren zodat de kabels kunnen worden aangesloten. Het 
stopcontact dient zich dichtbij de apparatuur te bevinden voor makkelijke bereikbaarheid

Zorg ervoor dat er een afstand van minimaal 1 meter is tot andere elektrische apparaten 
om storingen te voorkomen. Uw O2 werkt op basis van het verzenden van radio signalen 
tussen de handset en het basisstation. De sterkte van het signaal is afhankelijk van de 
locatie van het basisstation. Hoe hoger dit is opgesteld hoe sterker het signaal.

BEREIK VAN DE HANDSET
De handset beschikt over 2 antennes:

Standaard bereik antenne: Buiten bereik 600 meter1  
   Indoor bereik 50 meter1

Lange bereik antenne:  Buiten bereik 1km1  
   Indoor bereik 50 meter1

1Wanneer er een ononderbroken lijn is van de handset naar het basisstation. Elk obstakel 
tussen het basisstation en de handset zal het bereik aanzienlijk verkorten. 

Om de antennnes te verwisselen dient u eenvoudig de standaard bereik antenne tegen 
de klok in los te draaien en te vervangen door de lange bereik antenne. 

SIGNAAL STERKTE
Het  symbool geeft aan dat uw handset zich binnen het bereik van het basisstation 
bevindt. Wanneer u buiten bereik bent knippert het  symbool. Wanneer u dan in 
gesprek bent hoort u een waarschuwingssignaal. 

Schroef de antenne 
tegen de klok in los 
wanneer het 
scherm naar u toe 
gericht is.

Los schroeven

Vast draaien
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Het gesprek wordt beëindigd wanneer u buiten het bereik komt. De handset herstelt 
automatisch de verbinding wanneer u weer binnen het bereik bent. Ga daarvoor dichter 
naar het basisstation toe.

Instellen
BELANGRIJK
Het basisstation dient ten alle tijde op het stroomnetwerk aangesloten te blijven. Plaats de 
telefoonkabel pas in de muurcontactdoos wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen. 
Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter en de telefoonkabel in combinatie met dit 
product. 

Het basisstation aansluiten

1. Steek de telefoonkabel in de aansluiting die met l gemarkeerd is aan de onderzijde 
van het basisstation en steek de andere zijde in de telefooncontactdoos. 

2. Plaats de adapter in de aansluiting die met P gemarkeerd is aan de onderzijde van het 
basisstation en het andere einde in de wandcontacdoos. Het groene lampje gaat aan 
en uw hoort een bevestigingstoon.

De handset installeren en opladen
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1. Plaats de adapter in de aansluiting die met P gemarkeerd is aan de onderzijde van het 
basisstation en het andere eind in het stopcontact.

2. De 750mAh Ni-MH batterij / accu is al geïnstalleerd. Indien u deze voor de eerste keer 
oplaadt plaats de handset dan minimaal onafgebroken 24 uur in de lader.

3. Wanneer de handset volledig is opgeladen verschijnt het  symbool continue 
in het display. In het display worden de tijd en het handset nummer (bijvoorbeeld 
2) getoond om aan te geven dat deze bij het basisstation is aangemeld. Plaats nu 
het uiteinde van de telefoonkabel in de wandcontactdoos. Zorg ervoor dat de 
telefoonkabel al is aangesloten op het basisstation.

De batterij van de handset vervangen
1. Schroef de riemclip los en schroef vervolgens de 4 schroeven van de batterij deksel 

van de achterkant van de handset los (de schroeven blijven aan de batterijdeksel vast 
zitten) en plaats de meegeleverde 750mAh Ni-MH oplaadbare batterij.

2. Plaats de batterijdeksel terug en maak de schroeven weer vast. Tot slot brengt u de 
riemclip weer aan. 

BELANGRIJK
LET OP: gebruik uitsluitend de met uw O2 meegeleverde (750mAh Ni-MH oplaadbare) 
batterij. 

BIJNA LEGE BATTERIJ
Indien het  symbool verschijnt en u hoort tijdens een gesprek elke 30 seconden een 
signaal dan dient u de handset op te laden voor u deze weer kunt gebruiken. Tijdens het 
opladen loopt het  symbool door de display.
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BATTERIJ PRESTATIE
Onder ideale omstandigheden kunt u met volledig opgeladen batterijen een spreektijd 
van circa 12 uur en een standby tijd van circa 250 uur verwachten.1

Let op: nieuwe batterijen zullen haar volledige capaciteit pas na enkele dagen gebruik 
bereiken.

Om de batterijen in de beste conditie te houden raden wij u aan de handset telkens een 
paar uur niet op het basisstation te plaatsen.

Laat de batterijen minstens één keer per week helemaal leeglopen om de levensduur zo 
lang mogelijk te verlengen.

De oplaadcapaciteit van oplaadbare batterijen neemt in de tijd af en geven daarbij de 
handset minder spreek en standby tijd. Uiteindelijk zullen de batterijen vervangen dienen 
te worden – zie pagina 9.

Nadat u de handset voor de eerste keer opgeladen heeft zal de oplaadtijd ongeveer 6 – 8 
per dag zijn. De handset en de batterijen kunnen hierbij warm worden; dit is normaal.
1Alle spreek en standby tijden zijn indicatief en hangen af van de gebruikte functies en uw 
gebruikspatroon. 

Welkomsscherm
1. Het welkomsscherm verschijnt kort gevolgd door een lijst met landen.

2. Blader U of D naar uw land (centrale) en druk op OK. 
De handset en het bassistation zullen resetten en de juiste instellingen laden. Het 
standby scherm wordt dan weergegeven en uw telefoon is gereed voor gebruik.

U kunt nog gesprekken voeren en gesprekken ontvangen zonder eerst uw land of centrale 
te kiezen, echter zal het welkomsscherm pas weer verschijnen nadat u uw telefoon op de 
juiste landen instellingen hebt ingesteld.

Datum en Tijd
1. Druk op Menu, blader D naar Klok instellen en druk op OK. 

2. Datum & tijd worden weergegeven. Druk op OK.

3. Voer de datum in volgens DD/MM/YY bijvoorbeeld 04/08/15 voor 4 augustus 2015.

4. Voer de tijd in (HH:MM) en druk op Opslaan. 
Indien het tijd formaat nu 12 uur is kies dan nog AM of PM. 

5. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

Uw telefoon is nu gereed voor gebruik.
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2. Uw telefoon leren kennen
Overzicht van uw handset

A Hoornluidspreker
B Display 

Zie pagina 13 voor een overzicht van de display symbolen.
C Blader omhoog / Volume omhoog 

Blader omhoog door de lijsten en instellingen. 
Druk in tijdens een gesprek om het volume van de hoornluidspreker en het handsfree 
volume te verhogen. 
Druk in wanneer de handset rinkelt om het volume van de handset bel te verhogen.

D Menu / OK / Demping  
Het hoofdmenu openen. 
Kies de in het display aangegeven optie. 
Bevestig de menu optie – OK wordt in het scherm weergegeven. 
Schakel demping aan of uit tijdens het gesprek.

A

B

C

D
E
F

G

H

I

J
K
L
M

N
O
P

Q
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E Herhaallijst / Pauze 
Druk in tijdens de standby modus om de herhaallijst te openen. 
Druk in en houd ingedrukt om een pauze tijdens het bellen in te geven.

F Spreken / Handsfree 
Voer of beantwoordt een gesprek. 
Schakel handsfree tijdens een gesprek in of uit.

G * / Bel uitschakelen 
Druk op *. 
Druk in en houd ingedrukt om de bel van de handset in – of uit te schakelen.

H Intercom 
Druk in om een intern gesprek te voeren.

I Antenna 
Kan losgeschroefd worden en danwel een standaard antenne of een lange bereik 
antenne kan gebruikt worden. De standaard antene wordt in de tekening aangegeven.

J Telefoonboek menu / Wissen / Terug 
Druk tijdens de standby modus in om het telefoonboek menu te openen. 
Wis onjuiste invoer tijden het bewerken van tekst. 
Ga terug naar het vorige menu.

K Bellijsten 
Open de bellijsten.

L Einde / Uit / Handset Aan/Uit schakelen 
Een gesprek beëindigen. 
Wanneer u zich in een menu bevindt ga terug naar de standby modus. 
Druk tijdens de standby modus in en houd ingedrukt om de handset aan of uit te 
schakelen.

M Telefoonboek / Blader omlaag / Volume Omlaag 
Open het telefoonboek. 
Blader omlaag door de lijsten en menus. 
Druk tijdens een gesprek in om het volume van de hoornluidspreker en het handsfree 
volume te verlagen. 
Druk in wanneer de telefoon rinkelt om het volume van de handset bel te verlagen.

N Lettergrootte veranderen / Toetsen blokkeren / # 
Druk in om te wisselen tussen hoofd – en kleine letters bij het invoeren van letters. 
Druk in en houd ingedrukt om de toetsen te blokkeren. 
Druk op #.

O Opnieuw bellen 
Gebruik de opnieuw bellen functies.

P Microfoon
Q Riemclip
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Display van de handset

 DECT Signaal sterkte.

 Wordt weergegeven wanneer de Eco modus ingeschakeld is.

 Wordt weergegeven wanneer de ECO PLUS modus ingeschakeld is

 Het volume van de handset bel is uitgeschakeld.

 Wordt weergegeven in de handsfree modus.

 De wekker is ingeschakeld.

 De toetsen zijn geblokkeerd.

 Wordt weergegeven wanneer u nieuwe voicemail berichten heeft.1

 Wordt weergegeven wanneer u nieuwe gemiste oproepen en nieuwe nummers in 
uw Bellijst heeft.2

1Deze functie is afhankelijk of uw Netwerk aanbieder deze functie ondersteunt. Mogelijk 
dient u voor deze sevice te betalen.
2Om met deze functie te kunnen werken dient u een abonnement bij uw aanbieder af te 
sluiten. Mogelijk dient u hiervoor te betalen.

De laadniveaus van uw batterijen worden alsvolgt weergegeven:
 De batterij is volledig opgeladen

 De batterij is half leeg

 De batterij is bijna leeg
 De batterij is leeg
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Overzicht van het basisstation / de oplader

A Paging / Een handset zoeken
Deze functie stelt u in staat om de gebruiker van een handset te lokaliseren of een 
zoekgeraakte handset terug te vinden. 
Paging oproepen kunnen niet worden beantwoord.

1. Druk p op het basisstation. Alle bij het basisstation aangemelde handsets rinkelen 
en geven Handset zoeken weer.

2. Om het rinkelen te stoppen, druk p op het basisstation opnieuw in of druk op Stop 
of elke willekeurige knop op de handset.

B AAN / LED in gebruik 
Gaat aan wanneer het basisstation op het stroomnetwerk wordt aangesloten en 
knippert wanneer de handset in gebruik is.

C LED brandt tijdens het opladen 
Wordt aangegeven wanneer de handset correct op het basisstation/in de oplader is 
geplaatst en oplaadt.

Door de menus navigeren
De basisstappen voor het navigeren door de menus en optie schermen.

1. Druk in de standby modus op de linker zachte toets Menu. Het hoofdmenu wordt geopend.

2. Gebruik de U of D toetsen om door de menus te bladeren.

3. De zachte toets opties OK en Terug worden weergegeven. 

4. Druk de linker zachte toets OK in om een submenu te openen of een optie te 
bevestigen.

5. Druk op de rechter zachte toets Terug om naar het vorige menu terug te gaan, om een 
teken te corrigeren of om een actie te annuleren.

6. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

LET OP
Indien u gedurende 30 seconden geen enkele knop indrukt gaat het display automatisch 
terug naar de standby modus. Het gaat ook terug naar de standby modus wanneer u de 
handset op het basisstation plaatst.

A

B

C

Basisstation Oplader
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Menustructuur
Bellerslijst
Gemiste opr.
Ontvangen opr.
Gebelde nrs.
Opr. wissen

Agenda
Indien er een gebeurtenis 
is, druk op Opties.

Afspr maken
Details tonen
Afspr. wijzigen
Afspraak wis
Alle wissen

Indien de lijst leeg is:

Afspr maken

Klok instellen
Datum & tijd
Wekker
Tijdnotatie

Instellingen
Handset instell.

Belmelodie
Belvolume
Ontv.volume
Naam handset
Taal
Achtergrond
Screensaver
Time-out licht
Autom. beantw.
Toetstoon
PABX-code

Basis instellen
Belmelodie
Belvolume
Kiesmethode
Belvoorrang
Flashtijd
Pincode
Fabrieksinst.
ECO-modus

Aan-/afmelden
HS aanmelden
Basis kiezen
Afmelden

Boek
Van menu in standby 
modus:

Zoeken
Toevoegen
Boek kopiëren
Geheugenstatus
Boek wissen

Druk op D in de 
standby modus en het 
telefoonboek wordt 
getoond, druk op Opties:

Details tonen
Nr. wijzigen
Nr. kopiëren
Belmelodie
Nr. wissen
Snel bellen

Druk tijdens een 
gesprek Boek
Het telefoonboek wordt 
getoond, druk op Opties:

Toevoegen
Details tonen
Nr. wijzigen
Nr. wissen
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3. Het gebruik van de telefoon
3.1  De handset aan / uitzetten
1. Druk n in en houd ingedrukt om de handset aan / uit te zetten.

3.2  Een telefoonnummer bellen
1. Druk t in.

2. Kies het telefoonnummer.

3.3  Een nummer bellen met voorkeuzenummers
1. Voer het telefoonnummer in (maximaal 32 cijfers). Indien u een vergissing maakt, druk 

dan op Wissen.

2. Druk op t om het ingevoerde nummer te bellen.

LET OP
Indien het gekozen nummer in het telefoonboek is vermeld wordt de naam getoond.

3.4  Een nummer bellen met de sneltoetsen 
1. Druk de betreffende toets in en houd deze ingedrukt om het opgeslagen nummer 

direct te bellen. 

LET OP
Om een snelkiesnummer op te slaan, zie pagina 24.

3.5  Een handsfree gesprek voeren
1. Druk t tweemaal op.

2. Kies het telefoonnummer.

LET OP
Druk op U of D tijdens een handsfree gesprek om het volume aan te passen.

3.6  Bellen vanuit het telefoonboek
1. Druk op D. Het eerste item van het telefoonboek wordt weergegeven.

2. Blader U of D naar het nummer dat u wenst.  
Of  
Om alfabetisch te zoeken: druk op de toets met de eerste letter van de naam, 
bijvoorbeeld druk 6 twee keer op  voor de namen die beginnen met N. Indien 
gewenst blader naar het juiste nummer.

3. Druk op t om het nummer te kiezen.
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3.7  Bellen vanaf de Bellijst
LET OP
U dient een abonnement bij uw telecomaanbieder af te sluiten om de nummers van de 
Bellijst te kunnen zien.

1. Druk op Menu, het display toont Bellerslijst en druk op OK.

2. Blader U of D om de bellijsten te tonen (Gemiste opr., Ontvangen opr., Gebelde nrs., 
Opr. wissen) die u wenst.

3. Druk op OK.

4. Blader U of D naar het nummer dat u wenst.

5. Druk op t om het nummer te kiezen.

3.8  Een oproep beantwoorden
Wanneer u een externe oproep ontvangt, rinkelt de telefoon en wordt Externe oproep in 
het display weergegeven.

1. Druk op t om de oproep aan te nemen.

LET OP
Indien u, wanneer de handset in de oplader staat, eenvoudig de telefoon wilt optillen om 
het gesprek aan te nemen, dient u de Autom. beantw. functie in te schakelen, zie pagina 
36

3.9  Een oproep in de handsfree modus aannemen
Indien de handset uit de oplader is verwijderd of automatisch beantwoorden is 
uitgeschakeld druk dan t twee keer op om de oproep aan te nemen.

Indien de handset in de lader staat en automatisch beantwoorden is ingeschakeld til dan 
de handset op en druk op t.

BELANGRIJK
Wanneer de telefoon rinkelt houd dan de hoornluidspreker niet te dicht bij uw oor om 
gehoorschade te voorkomen. Het activeren van de handsfree modus kan tot plotselinge 
verhoging van het volume van de hoornluidspreker leiden. Houd de handset niet te dicht 
bij uw oor.

LET OP
Om terug te gaan naar de hoornluidspreker modus, druk dan t tijdens het gesprek 
nogmaals op.

3.10  Het volume aanpassen
1. Druk tijdens het gesprek op U of D om het volume van de hoornluidspreker of de 

speaker aan te passen. Het niveau wordt in het handset display weergegeven.
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3.11  Demping
Demp de microfoon zodat u tegen iemand anders in de ruimte kunt spreken zonder dat 
de beller u hoort.

1. Druk tijdens het gesprek op Secrec. of OK. In het display wordt Microfoon uit getoond 
en uw beller kan u niet horen.

2. Druk op Uit om naar uw beller terug te keren.

3.12  Een gesprek beëindigen
1. Druk op n of plaats de handset terug in de houder.

LET OP
Nadat u het gesprek beëindigd heeft wordt de duur van uw geprek gedurende 5 
seconden weergegeven.

3.13  Intercom
3.13.1 Een intern gesprek voeren
Indien u meer dan één handset bij uw basisstation heeft aangemeld kunt u een intern 
gesprek tussen 2 handsets voeren.

Interne oproep en Handset X worden getoond om een intern gesprek te geven.

1. Druk op I gevolgd door het nummer (1-11) van de handset die u wilt bellen. 
Druk op 0 en houd deze ingedrukt om handset 10 te bellen. Druk op 1 en houd 
deze ingedrukt om handset 11 te bellen.

2. Druk op OK.

3.13.2 Een interne oproep ontvangen
Wanneer u een interne oproep ontvangt worden Interne oproep en Handset X getoond.

1. Druk op t om de oproep aan te nemen.

3.13.3 Een gesprek doorverbinden
U kunt een extern gesprek naar een andere bij uw basisstation aangemelde handset 
doorverbinden.

Tijdens een extern gesprek:

1. Druk op I gevolgd door het handsetnummer (1-11) waar u het gesprek naar wilt 
doorverbinden. Druk op 0 en houd deze ingedrukt om handset 10 te kiezen. Druk 
op 1 en houd deze ingedrukt om handset 11 te kiezen. 

2. Druk op OK.

3. Wanneer de andere handset antwoordt druk dan op n om het doorverbinden tot 
stand te brengen.
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LET OP
Indien de andere handset niet opneemt en u wilt naar de externe beller teruggaan druk 
dan op Einde. 

U keert automatisch terug naar uw externe beller wanneer de andere handset na 100 
seconden niet heeft geantwoord.

3.13.4 Een 3-weg gesprek
U kunt een 3-weg gesprek voeren tussen 2 interne bellers en 1 externe beller.

Tijdens het gesprek met de externe beller:

1. Druk op I gevolgd door het handset nummer (1-11) waarmee u een 3-weggesprek 
wilt voeren. 
Druk op 0 en houd deze ingedrukt om handset 10 te kiezen. Druk op 1 en houd 
deze ingedrukt om handset 11 te kiezen. 

2. Druk op OK.

3. Wanneer de andere handset antwoordt druk dan op Conf. om alle bellers met elkaar te 
verbinden en een 3-weg gesprek te voeren.

4. Wanneer de andere handset niet antwoordt druk dan op Einde om naar de externe 
beller terug te keren.

5. Druk op n om het gesprek te beëindigen.

3.14  De toetsen blokkeren
U kunt de toetsen blokkeren om te voorkomen dat u bij toeval een nummer belt wanneer u 
de handset bij u draagt.

1. Druk op h en houd deze ingedrukt. Het  symbool wordt weergegeven.

2. Om de toetsen te ontgrendelen druk op Deblok.. In het display wordt Voor deblok. druk 
# weergegeven.

3. Druk op h.

LET OP
Wanneer uw toetsen geblokkeerd zijn kunt u als normaal een oproep aannemen.
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4. Telefoonboek
In het telefoonboek van de handset kunnen tot 200 namen en nummers worden 
opgeslagen.

LET OP
Nummers kunnen 24 cijfers lang zijn en namen kunnen uit 16 letters bestaan. Ingevoerde 
namen worden alfabetisch gerangschikt.

4.1  Een item uit het telefoonboek kiezen
1. Druk op D. in de standby modus. Het eerste item wordt weergegeven.

2. Blader U of D naar het item dat u wenst.  
Of  
Om alfabetisch te zoeken drukt u op de toets met de eerste letter van de naam, 
bijvoorbeeld wanneer de naam met een N begint drukt u 2 maal op 6. In het display 
wordt het eerste item dat met een N begint getoond. Indien gewenst blader U of D 
naar het juiste item.

3. Druk op t om het getoonde item te kiezen.

4.2  Invoer opslaan
1. Druk op Boek om het telefoonboek menu te openen.

2. Blader D naar Toevoegen en druk op OK.

3. Voer een naam in en druk op OK.

4. Voer een nummer in en druk op Opslaan. 

5. Blader U of D naar de ringtoon die u wenst en druk op OK. Het item is opgeslagen.

6. Naar handset wordt weergegeven en de handset biedt u direct de optie om het 
nummer naar een andere handset over te zetten. 

7. Druk op Ja en indien er 2 of meer handsets bij het basisstation zijn aangemeld wordt 
het nummer automatisch een voor een naar de andere handsets overgezet. Zodra het 
nummer is gekopieërd zal in het display van de kopierende handset Gekop. handset: 
verschijnen en de handset nummers waar naar toe gekopieërd is.

8. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

LET OP
Stop het opslaan van een nummer door op elk gewenst moment op n te drukken.

4.3  Namen invoeren
Gebruik de alfabetische toetsen om namen in het telefoonboek in te voeren.

Bijvoorbeeld de naam Paul invoeren

P  Druk eenmaal op 7
A  druk eenmaal op 2
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U  druk tweemaal op 8
L  druk driemaal op 5
Om een spatie in te voeren, druk op 0.

Druk op U of D om te wisselen tussen letters en cijfers.

Druk op Wissen om een teken te wissen, of druk en houd Wissen ingedrukt om alle tekens 
te wissen.

4.4  Letter en cijfer overzicht
Toets Letter toegewezen leestekens en symbolen
1 K / H . , - ? ! ¡ ¿ ’ @ : ; / 1 

2 K a b c 2 ä æ å à ç

H A B C 2 Ä Æ Å Ç

3 K d e f 3 è é

H D E F 3 É

4 K g h i 4 ì

H G H I 4

5 K j k l 5

H J K L 5

6 K m n o 6 ö ø ò ñ

H M N O 6 Ö Ø Ñ

7 K p q r s 7 ß

H P Q R S 7

8 K t u v 8 ù ü

H T U V 8 Ü

9 K w x y z 9

H W X Y Z 9

0 K / H Spatie 0

h K / H kort indrukken om te schakelen tussen de Abc, abc, ABC en 123 
modus

K = Kleine letter
H = Kleine letter

4.5  Een pauze invoeren
Wanneer de telefoon is aangesloten op een centrale is het mogelijk nodig dat u een 
pauze in een opgeslagen nummer invoert. Dit geeft de centrale de gelegenheid een 
buitenlijn vrij te maken. Een pauze wordt normaliter achter de centrale PBX toegangscode 
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aangebracht (bijvoorbeeld 9). Wanneer u een nummer opslaat druk dan r in en houd 
gedrukt totdat de letter P in het display verschijnt. Daarna kunt u doorgaan met het 
opslaan van het nummer.

4.6  Een nummer zoeken
1. Druk op Boek om het telefoonboekmenu te openen.

2. Zoeken wordt weergegeven. Druk op OK. Het eerste opgeslagen nummer wordt in het 
display weergegeven.

3. Voer de eerste letter in van de naam om alfabetisch te zoeken en blader vervolgens 
naar het juiste nummer.

4. Druk op t om het nummer te kiezen of druk op n om naar de standby modus terug 
te keren.

4.7  De details van een nummer inzien
1. Druk op D in de standby modus. Het eerste nummer wordt in het display 

weergegeven.

2. Voer de eerste letter in van de naam om alfabetisch te zoeken en blader U of D naar 
het juiste nummer. Druk op Opties.

3. Details tonen wordt getoond. Druk op OK. De naam, het nummer en de ringtoon bij 
het nummer worden getoond.

4. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

4.8  Een nummer bewerken
1. Druk op D in de standby modus. Het eerste opgeslagen nummer wordt 

weergegeven.

2. Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken en blader U of D naar 
het juiste nummer. Druk op Opties.

3. Blader D naar Nr. wijzigen en druk op OK. 

4. Bewerk de naam en druk op OK om te bevestigen. Druk op Wissen om een teken te 
wissen of druk op Wissen de houd ingedrukt om alle tekens wissen.

5. Bewerk het nummer en druk op Opslaan. Druk op Wissen om een teken te wissen of 
druk op Wissen en houd ingedrukt om alle tekens te wissen.

6. Blader U of D naar de ringtoon die u wenst en druk op OK. Het nummer is 
opgeslagen.

7. Naar handset wordt getoond en de handset zal u automatisch de optie geven het 
nummer naar andere handsets over te zetten. 

8. Druk op Ja en indien er twee of meer handsets bij het basisstation zijn aangemeld 
wordt het nummer automatisch een voor een naar de andere handsets overgezet..

9. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.
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4.9  Een nummer naar een andere handset kopieëren
1. Druk in de standby modus op D. Het eerste opgeslagen nummer wordt in het display 

weergegeven.

2. Voer de eerste letter in van de naam om alfabetisch te zoeken en blader vervolgens U 
of D naar het juiste nummer. Druk op Opties.

3. Blader D naar Nr. kopiëren en druk op OK. 

4. Het display toont Naar handset. Druk op OK.

5. Blader U of D naar het nummer van de handset waar u het nummer naar toe wilt 
kopieëren. Druk op OK.

6. Het kopieëren is voltooid wanneer “<Naam> Gekopieerd” in het display verschijnt.

7. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

LET OP
Wanneer een nummer met dezelfde naam al in de ontvangende handset is opgeslagen 
wordt het niet gekopieërd.

4.10  Een ringtoon toekennen
1. Druk in de standby modus op D. Het eerste opgeslagen nummer wordt in het display 

getoond.

2. Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken en blader vervolgens U 
of D naar het juiste nummer.. Druk op Opties.

3. Blader D naar Belmelodie en druk op OK. 

4. Blader U of D naar de ringtoon die u wenst en druk op OK. De ringtoon is 
opgeslagen.

5. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

4.11  Een nummer verwijderen
1. Druk op D in de standby modus. Het eerste opgeslagen nummer wordt 

weergegeven.

2. Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken en blader vervolgens U 
of D naar het juiste nummer. Druk op Opties.

3. Blader D naar Nr. wissen en druk op OK. 

4. Wissen <Naam>? Verschijnt in het display. Druk op Ja om te bevestigen.

5. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.
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4.12  Een snelkiesnummer opslaan
1. Druk op Boek om het telefoonboek menu te openen.

2. Zoeken wordt weergegeven. Druk op OK. Het eerste nummer dat is opgeslagen wordt 
getoond in het display.

3. Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken en blader vervolgens U 
of D naar het juiste nummer. Druk op Opties.

4. Blader U of D naar Snel bellen. Druk op OK om te bevestigen.

5. Blader U of D naar de toets waar u het nummer wilt opslaan, druk op OK.

6. Toewijzen wordt weergegeven. Druk op OK om te bevestigen.

7. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

LET OP
Hoe u snelkiesnummers kiest, zie pagina 16.

4.13  Een snelkiesnummer verwijderen
1. Druk op Boek om het telefoonboek menu te openen.

2. Zoeken wordt weergegeven. Druk op OK. Het eerste nummer dat is opgeslagen wordt 
in het display weergegeven.

3. Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken en blader vervolgens U 
of D naar het juiste nummer. Druk op Opties.

4. Blader U of D naar Snel bellen. Druk op OK.

5. Blader U of D naar Toets X waar het nummer is opgeslagen. Druk op OK.

6. Blader U of D naar Nr. wissen. Druk op OK om te bevestigen.

7. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

4.14  Het telefoonboek openen tijdens een gesprek
1. Druk tijdens het gesprek op Boek.

2. Druk op Opties om Toevoegen, Details tonen, Nr. wijzigen of Nr. wissen te selecteren.

4.15  Een telefoonboek naar een andere handset kopieëren
1. Druk op Boek om het telefoonboek menu te openen.

2. Blader D naar Boek kopiëren en druk op OK.

3. Het display geeft Naar handset. Druk op OK.

4. Blader U of D naar het nummer van het handset waar u het telefoonboek naar toe 
wilt kopieëren. Druk op OK. 

5. Het kopieëren is gereed wanneer het bericht “X Nummers gekopieerd” in het display 
verschijnt.

6. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.
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LET OP
Indien een nummer met hetzelfde nummer al in de ontvangende handset is opgeslagen wordt 
het niet gekopieërd.

4.16  De status van het geheugen controleren
U kunt controleren hoeveel telefoonboek geheugen u op uw telefoon heeft.

1. Druk op Boek om het telefoonboek menu te openen.

2. Blader D naar Geheugenstatus en druk op OK. Het display toont het aantal geheugen 
plaatsen die in gebruik zijn en het aantal vrije plaatsen.

3. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

4.17  Alle nummers verwijderen
1. Druk op Boek om het telefoonboek menu te openen.

2. Blader D naar Boek wissen en druk op OK.

3. In het display wordt Alle nummers wissen? Weergegeven. Druk op Ja.

4. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.
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5. Bellijsten
Indien u een abonnement op Nummerinformatie heeft en indien de beller niet anoniem 
belt wordt het nummer van de beller samen met de datum en de tijd van de oproep in het 
display weergegeven (indien door het netwerk ondersteunt).

LET OPS
Indien het nummer van de beller in uw telefoonboek is opgeslagen samen met de naam, 
dan wordt de naam ook weergegeven.

Indien het gesprek een terugbel verzoek is wordt Terugbellen weergegeven.

Informatie over binnenkomende gesprekken hangen af van het land en de 
netwerkbeheerder. Sommige netwerkbeheerders vragen mogelijk een vergoeding voor 
Nummerinformatie.

De bellijsten bevatten details van gemiste en ontvangen oproepen. Details bevatten 
de datum en de tijd van de oproep. Nummers worden in chronologische volgorde 
weergegeven met de meest recente oproep bovenaan.

Wanneer de lijst vol is en een nieuwe oproep wordt ontvangen wordt het oudste nummer 
automatisch verwijderd.

De bellijst voor ontvangen en gemiste oproepen kunnen gegevens van maximaal 50 
oproepen bevatten.

5.1  Waarschuwing voor nieuwe oproepen
Wanneer u nieuwe gemiste oproepen heeft (binnenkomende oproepen die u niet 
beantwoord heeft) wordt U hebt X nw gemiste opr in het display getoond.

1. Druk op Bekijk om de details van de oproep in te zien.

2. Indien u Terug indrukt gaat het display terug naar de standby modus en wordt het  i 
symbool weergegeven.

5.2  Gegevens van de oproep bekijken
1. Druk op Menu. Het display geeft Bellerslijst. Druk op OK of druk op C om de Bellijsten 

te openen.

2. Blader U of D om de gewenste bellijst (Gemiste opr., Ontvangen opr., Gebelde nrs., 
Opr. wissen) weer te geven .

3. Druk op OK om te bevestigen. Het recentste nummer of naam indien opgeslagen in 
het telefoonboek wordt getoond. 

4. Blader U of D naar het nummer dat u wenst en druk op Opties.
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5. In het display wordt Details tonen weergegeven. Druk op OK. 
Het nummer (of naam indien in het telefoonboek opgeslagen), de datum en de tijd 
van de oproep worden getoond.

6. Druk op Terug om naar het vorige menu niveau terug te keren of n om naar de 
standby modus terug te keren.

5.3  Een nummer van de bellijsten in het telefoonboek opslaan
1. Druk op C om de Bellerslijst te openen.

2. Blader U of D om de gewenste bellijst (Gemiste opr., Ontvangen opr., Gebelde nrs., 
Opr. wissen) weer te geven.

3. Druk op OK om te bevestigen.Het recentste nummer of naam indien opgeslagen in 
het telefoonboek wordt getoond. 

4. Blader U of Dnaar het nummer dat u wenst en druk op Opties.

5. Blader D naar Nr. opslaan en druk op OK.

6. Voer een naam in en druk op OK.

7. In het display wordt het nummer van de oproep getoond. Bewerk dit nummer indien 
gewenst en druk op Opslaan. 
Druk op Wissen om een teken te wissen of druk op Wissen en houd ingedrukt om alle 
tekens te wissen.

8. Blader U of D naar de ringtoon die u wenst en druk op OK. Het nummer is 
opgeslagen.

9. Naar handset wordt weergegeven en de handset zal u automatisch de optie geven het 
nummer naar andere handsets over te zetten. 

10. Druk op Ja en indien er meer dan 2 handsets bij uw basisstation zijn aangemeld wordt 
het nummer automatisch een voor een naar de andere handsets overgezet. Zodra het 
nummer is gekopieërd zal in het display van de kopierende handset Gekop. handset: 
verschijnen en de handset nummers waar naar toe gekopieërd is.

11. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

5.4  Een nummer uit de bellijsten verwijderen 
1. Druk op C om de Bellerslijst te openen.

2. Blader U of D om de gewenste bellijst (Gemiste opr., Ontvangen opr., Gebelde nrs., 
Opr. wissen) weer te geven.

3. Druk op OK om te bevestigen. Het recentste nummer of naam indien opgeslagen in 
het telefoonboek wordt getoond. 

4. Blader U of D naar het nummer dat u wenst en druk op Opties.

5. Blader D naar Oproep wissen en druk op OK. Het nummer wordt verwijderd.

6. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.
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5.5  Complete Bellijsten verwijderen 
1. Druk op C om de Bellerslijst te openen.

2. Blader D naar Opr. wissen en druk op OK.

3. Blader U of D om de gewenste bellijst (Gemiste opr., Ontvangen opr., Gebelde nrs. of 
Alle oproepen) weer te geven.

4. In het display wordt Alle oproepen wissen?. Druk op Ja om te bevestigen. 

5. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

5.6  Het laatste nummer opnieuw bellen
Met uw telefoon kunt u elk van de laatste 20 gebruikte nummers direct opnieuw bellen. 
Nummers kunnen tot 32 cijfers lang zijn.

1. Druk op r. Het laatste gekozen nummer wordt weergegeven. 
Wanneer het nummer in het telefoonboek is opgeslagen wordt ook de naam 
weergegeven.

2. Druk t om te kiezen.

5.7  Een nummer uit de herhaalbellijst inzien en kiezen
1. Druk op r. Het laatste gekozen nummer wordt weergegeven.

2. Blader U of D naar het nummer dat u wenst.

3. Druk op t om het nummer te kiezen of druk op Terug om naar de standby modus terug te 
keren.

5.8  Een nummer van de herhaallijst naar het telefoonboek kopieëren
1. Druk op r. Het laatste gekozen nummer wordt weergegeven.

2. Blader U of D naar het nummer dat u wenst en druk op Opties.

3. Blader D naar Nr. opslaan en druk op OK.

4. Voer een naam in en druk op OK.

5. In het display wordt het nummer van de oproep weergegeven. Bewerk het nummer 
indien nodig en druk op Opslaan. 

6. Blader U of D naar de ringtoon die u wenst en druk op OK. Het nummer is 
opgeslagen.

7. Naar handset wordt weergegeven en de handset zal u automatisch de optie geven het 
nummer naar andere handsets over te zetten. 

8. Druk op Ja en indien er meer dan 2 handsets bij uw basisstation zijn aangemeld wordt 
het nummer automatisch een voor een naar de andere handsets overgezet. Zodra het 
nummer is gekopieërd zal in het display van de kopierende handset Gekop. handset: 
verschijnen en de handset nummers waar naar toe gekopieërd is.

9. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.
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5.9  Een nummer uit de herhaallijst verwijderen
1. Druk op r. Het laatste gekozen nummer wordt weergegeven.

2. Blader U of D naar het nummer dat u wenst en druk op Opties.

3. Blader D naar Oproep wissen en druk op OK. De oproep wordt verwijderd.

4. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.
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6. Agenda
6.1  Een nieuwe gebeurtenis toevoegen
Gebruik de telefoon om u aan de details van maximaal 5 gebeurtenissen zoals 
verjaardagen, trouwdagen of afspraken te herinneren. 

Per onderwerp kunnen maximaal 24 tekens wordt ingevoerd.

1. Druk op Menu, blader Dnaar Agenda en druk op OK.

2. Indien er geen eerdere gebeurtenis is opgeslagen wordt Afspr maken weergegeven. 
Druk op OK. 
Of 
Indien er al gebeurtenissen zijn opgeslagen worden deze weergegeven. Druk op 
Opties. Afspr maken weergegeven. Druk op OK.

3. Voer het onderwerp in en druk op Opslaan.

4. Voer de datum in (DD/MM) en tijd (HH:MM) en druk op Opslaan.

5. Indien het huidige tijdformaat 12 uur is kies dan nog AM of PM. 
Blader U of D naar Stil of Wekker en druk op OK.

Indien u Wekker kiest:

• Blader U of D naar Eenmaal of Jaarlijks en druk op OK.

• Indien u Eenmaal gekozen heeft blader dan U of D om te kiezen wanneer u een 
herinnering wilt ontvangen Vlak voor afspr. of 30 min. vooraf. Druk op OK om op te 
slaan.

• Indien u Jaarlijks heeft gekozen zal het alarm afgaan op het moment van de 
gebeurtenis.

6. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

LET OP
Indien u een stille herinnering heeft gekozen wordt de gebeurtenis in uw display 
weergegeven maar hoort u geen geluid.

Wanneer het geheugen voor gebeurtenissen vol is wordt Geheugen vol getoond. U dient 
een gebeurtenis te verwijderen alvorens u een nieuwe gebeurtenis kunt invoeren.

6.2  De herinneringsbel uitschakelen
Wanneer de gebeurtenis aanstaande is wordt het onderwerp weergegeven. Indien 
de herinnering niet op Stil is ingesteld zal het alarm rinkelen en wordt het  symbool 
getoond. 

1. Druk op Bekijk om het alarm te stoppen en details van de gebeurtenis in te zien.  
Of 
Druk op Terug om het alarm te stoppen en terug te keren naar de standby modus. 
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LET OP
Indien u geen knop indrukt stopt het alarm na 1 minuut.

6.3  De details van de gebeurtenis weergeven
1. Druk op Menu, blader Dnaar Agenda en druk op OK.

2. Opgeslagen gebeurtenissen worden weergegeven. De eerste gebeurtenis wordt 
getoond in het display. Indien gewenst blader D naar de gebeurtenis die u wenst en 
druk op Opties.

3. Blader D naar Details tonen en druk op OK. De beschrijving, datum en tijd van de 
agenda worden weergegeven.

4. Druk op Terug om naar het vorige menu niveau terug te gaan of op n om naar de 
standby modus terug te keren.

6.4  Een gebeurtenis bewerken
1. Druk op Menu, blader Dnaar Agenda en druk op OK.

2. Opgeslagen gebeurtenissen worden weergegeven. De eerste gebeurtenis wordt 
getoond. Indien gewenst blader D naar de gebeurtenis die u wenst en druk op 
Opties.

3. Blader D naar Afspr. wijzigen en druk op OK. 

4. Bewerk het onderwerp en druk op Opslaan. 
Druk op Wissen om tekens te wissen of druk Wissen in en houd ingedrukt om alle 
tekens te wissen.

5. Voer de datum (DD/MM) in en de tijd (HH:MM) en druk op Opslaan. 
Indien het huidige tijdformaat 12 uur is kies dan nog voor AM of PM.

6. Blader U of D naar Stil of Wekker en druk op OK. 
Indien u voor Wekker kiest: 
Blader U of D naar Eenmaal of Jaarlijks en druk op OK.

• Indien u Eenmaal heeft gekozen blader dan U of D om te kiezen of u de hinnering 
Vlak voor afspr. of 30 min. vooraf wilt ontvangen. Druk op OK om op te slaan.

• Indien u voor Jaarlijks heeft gekozen zal het alarm rinkelen op het moment van de 
gebeurtenis.

7. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

6.5  Een gebeurtenis wissen
1. Druk op Menu, blader Dnaar Agenda en druk op OK.

2. De opgeslagen gebeurtenissen worden weergegeven. De eerste gebeurtenis wordt 
in het display getoond. Indien gewenst blader dan D naar de gebeurtenis die u wenst 
en druk op Opties.

3. Blader D naar Afspraak wis en druk op OK. 
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4. In het display verschijnt Afspraak wis ?. Druk op Ja om te bevestigen of op Nee om te 
annuleren. 

5. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

6.6  Alle gebeurtenissen wissen
1. Druk op Menu, blader Dnaar Agenda en druk op OK.

2. De opgeslagen gebeurtenissen worden weergegeven. De eerste gebeurtenis wordt 
in het display getoond. Druk op Opties.

3. Blader D naar Alle wissen en druk op OK. 

4. In het display verschijnt Alle afspraken wissen?. Druk op Ja om te bevestigen of op Nee 
om te annuleren. 

5. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.
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7. Klok & Alarm
Indien u een abonnement heeft bij uw telecomaanbieder op Nummerweergave worden de 
tijd en de datum automatisch in alle handsets gezet wanneer u uw eerste oproep ontvangt.

Indien u geen abonnement heeft kunt u de datum en de tijd handmatig ingeven.

7.1  De datum en de tijd handmatig instellen
1. Druk op Menu, blader D naar Klok instellen en druk op OK. 

2. Datum & tijd worden weergegeven. Druk op OK.

3. Voer de datum in DD/MM/YY bijvoorbeeld 04/08/15 voor 4 augustus 2015.

4. Voer de tijd in (HH:MM) en druk op Opslaan. 
Indien het huidige tijdformaat 12 uur is kies dan nog AM of PM. 

5. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

LET OP
De datum en de tijd blijven behouden bij een stroomstoring of wanneer de batterijen leeg zijn.

7.2  Het alarm instellen
Wanneer het alarm geactiveerd is verschijnt het  in het display.

U kunt voor elke handset een aparte alarmtijd instellen.

1. Druk op Menu, blader D naar Klok instellen en druk op OK. 

2. Blader D naar Wekker en druk op OK.

3. Blader U of D naar Uit of Aan en druk op OK. 
Indien het alarm is geactiveerd: 
Blader U of D naar Eenmaal, Ma t/m vr of Dagelijks en druk op OK. 
Voer de tijd in (HH:MM) en druk op Opslaan. 
Indien het huidige tijdformaat 12 uur is kies dan nog AM of PM. 

4. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

LET OPS
Indien het alarm is ingesteld op Eenmaal zal het  symbool uit het display verdwijnen 
zodra het alarm 1 keer is afgegaan.

Indien het alarm is ingesteld op Dagelijks of Ma t/m vr zal het  symbool in het display 
getoond blijven nadat het alarm is afgegaan. Wanneer het alarm afgaat druk dan op een 
willekeurige toets om het te stoppen.

7.3  Het tijd formaat instellen
1. Druk op Menu, blader D naar Klok instellen en druk op OK. 

2. Blader D naar Tijdnotatie en druk op OK.

3. Blader U of D naar 12-uurs of 24-uurs en druk op OK.

4. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.
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8. Handset instellingen
8.1  De ringtoon van de handset instellen
U kunt verschillende Belmelodieën voor externe en interne oproepen instellen.

Kies uit 20 Belmelodieën voor de handset.

U hoort een voorbeeld wanneer u door de Belmelodieën bladert.

1. Druk op Menu, blader D naar Instellingen en druk op OK. 

2. Handset instell. wordt weergegeven. Druk op OK.

3. Belmelodie wordt getoond. Druk op OK.

4. Blader U of D naar Externe oproep of Interne oproep en druk op OK.

5. Blader U of D naar de ringtoon die u wenst en druk op OK.

6. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

8.2  Het volume van de handset bel instellen
De handset beschikt over 5 volume niveaus en Uit.

Wanneer het volume op Uit is ingesteld wordt het  symbool weergegeven.

1. Druk op Menu, blader D naar Instellingen en druk op OK. 

2. Handset instell. wordt weergegeven. Druk op OK.

3. Blader D naar Belvolume en druk op OK. 

4. Blader U of D om het bel volume aan te passen en druk op OK. 

5. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

LET OPS
Wanneer de bel rinkelt kunt u Stil indrukken om het geluid van die oproep uit te zetten.

Druk op s en houd tijdens de standby modus ingedrukt om de bel uit te schakelen, druk s en houd nogmaals ingedrukt om de bel weer in te schakelen.

8.3  Het volume van de ontvanger instellen
Hiermee stelt u het standaard volume van de hoornluidspreker van de handset of van 
handsfree in. U kunt kiezen uit 8 niveaus.

1. Druk op Menu, blader D naar Instellingen en druk op OK. 

2. Handset instell. wordt weergegeven en druk op OK.

3. Blader D naar Ontv.volume en druk op OK. 

4. Blader U of D om het volume van de ontvanger aan te passen en druk op OK.

5. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.
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8.4  De handset naam wijzigen
Indien u meer handsets op een basisstation gebruikt kunt u elke handset een individuele 
naam geven om de handsets makkelijker uit elkaar te houden.

Een naam kan maximaal 10 tekens lang zijn.

1. Druk op Menu, blader D naar Instellingen en druk op OK. 

2. Handset instell. wordt weergegeven en druk op OK.

3. Blader D naar Naam handset en druk op OK. 

4. Voer de naam in en druk op Opslaan. 
Druk op Wissen om een teken te wissen en druk op Wissen en houd ingedrukt om alle 
tekens te wissen.

5. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

8.5  De taal van het display wijzigen
De beschikbare talen zijn: 
English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Nederlands, Ελληνικά, Português and 
Türkçe.

1. Druk op Menu, blader D naar Instellingen en druk op OK. 

2. Handset instell. wordt weergegeven en druk op OK.

3. Blader D naar Taal en druk op OK. 

4. Blader U of D naar de taal die u wenst en druk op OK.

5. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

8.6  De achtergrond wijzigen
1. Druk op Menu, blader D naar Instellingen en druk op OK. 

2. Handset instell. wordt weergegeven en druk op OK.

3. Blader D naar Achtergrond en druk op OK. 

4. Blader U of D naar de Achtergrond die u wenst en druk op Bekijk, en druk op Kies 
om te kiezen.

5. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

8.7  De screensaver instellen
Wanneer de screensaver op klok is ingesteld wordt een analoge klok getoond.

De screensaver verschijnt wanneer de displayverlichting uitgaat in de standby modus. Om 
de tijd voor de verlichting in te stellen zie“De lengte van de displayverlichting instellen”in 
het volgende hoofdstuk. (8.8)

1. Druk op Menu, blader D naar Instellingen en druk op OK. 

2. Handset instell. wordt weergegeven en druk op OK.
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3. Blader D naar Screensaver en druk op OK. 

4. Blader U of D naar Klok of Uit en druk op OK.

5. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

8.8  De lengte van de displayverlichting instellen
Stel de duur van de display verlichting in nadat de handset terug gaat naar de  
standby modus.

1. Druk op Menu, blader D naar Instellingen en druk op OK. 

2. Handset instell. wordt weergegeven en druk op OK.

3. Blader D naar Time-out licht en druk op OK. 

4. Blader U of D om de tijd van de verlichting die u wenst in te stellen en druk op OK.

5. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

8.9  Autom. beantw. in of uitschakelen
Wanneer Autom. beantw. is ingeschakeld kunt u een oproep eenvoudig beantwoorden 
door de handset op te nemen van het basisstation of de oplader. Indien uitgeschakeld 
dient u op t te drukken om een gesprek aan te nemen.

1. Druk op Menu, blader D naar Instellingen en druk op OK. 

2. Handset instell. wordt weergegeven en druk op OK.

3. Blader D naar Autom. beantw. en druk op OK. 

4. Blader U of D naar Uit of Aan en druk op OK.

5. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

8.10  Het toetssignaal aan - of uitschakelen
Wanneer u een toets van de handset indrukt hoort u een signaal. U kunt dit in of 
uitschakelen.

1. Druk op Menu, blader D naar Instellingen en druk op OK. 

2. Handset instell. wordt weergegeven en druk op OK.

3. Blader D naar Toetstoon en druk op OK. 

4. Blader U of D naar Uit of Aan en druk op OK.

5. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

8.11  De PBX Toegangscode instellen
Indien uw telefoon is aangesloten op een centrale dient u mogelijk een PBX 
toegangscode in te voeren wanneer u een nummer kiest om een buitenlijn te verkrijgen.

De PBX toegangscode wordt aan het begin van het nummer getoond. De code kan 4 
cijfers lang zijn.

De PBX toegangscode wordt niet gebruikt wanneer u handmatig een nummer kiest 
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(wanneer u niet uit het telefoonboek kiest). Dit stelt u in staat naar andere toestellen te 
bellen die op de centrale zijn aangesloten.

1. Druk op Menu, blader D naar Instellingen en druk op OK. 

2. Handset instell. wordt weergegeven en druk op OK.

3. Blader D naar PABX-code en druk op OK. 

4. Blader U of D naar Uit, Aan of Code instellen en druk op OK. 
Indien u Code instellen kiest voer dan de toegangscode van de centrale – bijvoorbeeld 
9 – in en druk op Opslaan.

5. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.
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9. Instellingen van het basisstation
9.1  De ringtoon van het basisstation instellen
U kunt uit 5 Belmelodieën voor het basisstation kiezen. U hoort een voorbeeld van elke 
ringtoon wanneer u door de Belmelodieën bladert.

1. Druk op Menu, blader D naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader D naar Basis instellen en druk op OK.

3. Belmelodie wordt getoond. Druk op OK.

4. Blader U of D naar de ringtoon die u wenst en druk op OK.

5. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

9.2  Het volume van de bel van het basisstation instellen
Het volume van het basisstation heeft 5 niveaus plus Uit.

1. Druk op Menu, blader D naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader D naar Basis instellen en druk op OK.

3. Blader D naar Belvolume en druk op OK.

4. Blader U of D om het volume niveau dat u wenst weer te geven en druk op OK.

5. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

9.3  De kieswijze instellen
De telefoon is standaard ingesteld op toon kiezen. Het is onwaarschijnlijk dat u deze 
instelling dient te veranderen.

1. Druk op Menu, blader D naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader D naar Basis instellen en druk op OK.

3. Blader D naar Kiesmethode en druk op OK.

4. Blader U of D naar Puls of Toon en druk op OK om te bevestigen.

5. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

9.4  De bel prioriteit instellen
Wanneer u meer dan één handsets bij het basisstation heeft aangemeld kunt u één 
handset over laten gaan voor de andere handsets. Dit stelt een handset gebruiker in staat 
alle binnenkomende oproepen eerst te beantwoorden, bijvoorbeeld van de telefoniste.

Kies All Handsets wanneer u alle handsets tegelijkertijd wilt laten overgaan of Handset 
kiezen om een handset twee keer te laten rinkelen voordat de andere handsets rinkelen.

1. Druk op Menu, blader D naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader D naar Basis instellen en druk op OK.

3. Blader D naar Belvoorrang en druk op OK.
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4. Blader U of D naar Alle handsets of Handset kiezen en druk op OK. 
Wanneer u Handset kiezen kiest worden alle beschikbare handsets getoond. 

• Blader U of D naar de handset die u wenst en druk op OK.

• Blader U of D naar het aantal keer rinkelen dat u wenst in te stellen 2, 4 of 6 en 
druk op OK.

5. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

9.5  De Herhaal modus wijzigen
Herhalen is handig om toegang te krijgen tot bepaalde netwerk diensten en PABX centrale 
diensten. 

De vaste instelling voor herhalen is geschikt voor het netwerk in uw land en zou daarom 
niet gewijzijgd hoeven te worden.

LET OP
Het gebruik van de telefoon kan niet op alle PBX worden gegarandeerd.

1. Druk op Menu, blader D naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader D naar Basis instellen en druk op OK.

3. Blader D naar Flashtijd en druk op OK.

4. Blader U of D naar 100ms of 300ms en druk op OK om te bevestigen.

5. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

9.6  De systeem pincode wijzigen
De systeem pincode is vereist om bepaalde instellingen te veranderen en voor registratie 
en afmelding. De vaste pincode is 0000. U kunt deze naar uw eigen gewenste code 
wijzigen (maximaal 8 cijfers).

Wanneer u een pincode invoert wordt deze als ******** weergegeven.

1. Druk op Menu, blader D naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader D naar Basis instellen en druk op OK.

3. Blader D naar Pincode en druk op OK.

4. Voer de oude pincode in (vaste code = 0000) en druk op OK.

5. Voer de nieuwe pin code in en druk op OK.

6. Voer de nieuwe pincode nog een keer in en druk op OK.

7. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

LET OP
Wij raden u aan een notitie van uw nieuwe pincode te maken en deze op een veilige 
plaats te bewaren. 
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9.7  De telefoon terugzetten naar fabrieksinstellingen
U kunt de telefoon terugzetten naar de vaste (originele ) instellingen.

Het terugzetten van de telefoon heeft geen invloed op het telefoonboek of de bellijsten en 
alle op het basisstation aangemelde handsets blijven behouden. Alleen de instellingen van 
de handset en het basisstation worden terug gezet.

1. Druk op Menu, blader D naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader D naar Basis instellen en druk op OK.

3. Blader D naar Fabrieksinst. en druk op OK.

4. Kies Ja om te bevestigen of Nee om te annuleren.

5. Voer de Pincode in (vaste instelling =0000) en druk op OK. In het display verschijnt 
Fabrieksinst. hersteld en de telefoon herstart automatisch.

9.8  ECO in of uitschakelen 
Uw 02 biedt een ECO functie die het uitgezonden vermogen en het energieverbruik 
vermindert wanneer deze functie is ingeschakeld. Deze functie staat uitgeschakeld.

1. Druk op Menu, blader D naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader D naar Basis instellen en druk op OK.

3. Blader D naar ECO-modus en druk op OK.

4. ECO wordt getoond, druk op OK.

5. Blader U of D om Uit of Aan weer te geven en druk dan op OK.

6. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

9.9  De ECO PLUS functie aan – of uitschakelen
Wanneer de ECO PLUS mode geactiveerd is en de telefoon is gedurende een minuut niet 
actief wordt het zendvermogen van de handset naar het basisstation gestopt. Een oproep 
of het indrukken van een willekeurige toets kan de telefoon weer activeren en weer naar 
de normale modus terug zetten.

Deze functie is standaard uitgeschakeld.

1. Druk op Menu, blader D naar Instellingen en druk op OK.

2. Blader D naar Basis instellen en druk op OK.

3. Blader D naar ECO-modus en druk op OK.

4. Druk op U of D naar ECO PLUS. Druk op OK.

5. Druk op U of D naar Uit of Aan en druk op OK.

6. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.

LET OP
Wanneer de Eco modus is ingeschakeld wordt het  symbool vervangen door het 

 symbool. Het zendvermogen van het basisstation wordt verminderd.
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Wanneer ECO PLUS is ingeschakeld wordt  weergegeven.

9.10  Fabrieksinstellingen

Handset naam HANDSET

Toetstoon Aan

Auto antw. Uit

Beltoonmelodie (EXT) Melodie 3

Beltoonmelodie (INT) Melodie 1

Belvolume 3

Volume hoornluidspreker 2

Telefoonboek Ongewijzigd

Bellijst Ongewijzigd

Herhaallijst Ongewijzigd

Master PIN 0000

Toetsenslot Uit

Tijd formaat 24-uurs

Alarm Uit

Kiesmodus Toon
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10. Aanmeldingen
Tot maximaal 11 handsets kunnen op een basisstation zijn aangemeld. Extra handsets 
dienen bij het basissation aangemeld te zijn voordat u deze kunt gebruiken.
• De instructies die hieronder beschreven worden zijn speciaal van toepassing op de 

handset van dit model. Indien u een handset van een ander fabrikaat wilt aanmelden 
kunnen deze instructies anders zijn. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van het 
andere fabrikaat.

• De systeem pincode is nodig om handsets aan of af te melden. De vaste pincode is 
0000.

10.1  Een handset aanmelden
Op het basisstation:

1. Druk p in en houd ingedrukt totdat het basisstation twee signalen geeft. Het 
basisstation blijft nu gedurende 90 seconden in de aanmeld modus.

Op de handset:

1. Indien het een nieuwe handset betreft wordt Aanmelden aub in het display 
weergegeven. Druk op Reg.

2. Het display toont: Basis vinden toets ingedr houden.

3. Druk op OK. Het display geeft Zoeken naar basisstation X. Indien de systeem pincode 
(vast) 0000 is zal de handset automatisch aanmelden. Indien u de pincode heeft 
gewijzigd voer dan de systeem pincode in en druk op OK.

4. Wanneer de aanmelding voltooid is verschijnt Handset is aangemeld. 
Of 
Indien de handset al op een ander basisstation is aangemeld verschijnt het standby 
display. Druk op Menu, blader D naar Aan-/afmelden en druk op OK.

5. HS aanmelden wordt weergegeven. Druk op OK.

6. De beschikbare basisstations worden getoond. Indien nodig blader U of D naar een 
nieuw basisstation waar u uw O2 handset op wilt aanmelden en druk op OK.

7. Indien u een basisstation dat bezet, aangeeft vervangt zal wanneer u OK indrukt 
Basisstation vervangen X? verschijnen. Druk op Ja.

8. Het display toont Zoeken naar basisstation X. Indien de systeem pincode (vast) 0000 is 
zal de handset automatisch aanmelden, indien u de pincode heeft gewijzigd voer dan 
de systeem pincode in en druk op OK.

LET OP
Indien de aanmelding de eerste keer niet succesvol verloopt herhaal de procedure dan 
als de registratie tijd van het basisstation verlopen is.

Indien er al 11 handset op het basisstation zijn aangemeld zal de aanmelding niet lukken. 
U dient dan een van de handsets af te melden alvorens u een nieuwe handset kunt 
aanmelden.
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10.2  Een basisstation kiezen
U kunt de handset op maximaal 4 basisstations aanmelden. Eenmaal aangemeld kunt u 
tussen basisstations wisselen, bijvoorbeeld het basisstation van thuis of van het werk.

1. Druk op Menu, blader D naar Aan-/afmelden en druk op OK.

2. Blader D naar Basis kiezen en druk op OK.

3. Alle basisstation nummers worden getoond.  
(bezet) wordt naast het basisstation nummer getoond waar de handset al eerder op is 
aangemeld. Blader U of D naar het basisstation dat u wenst en druk op OK.

4. In het display verschijnt Zoeken naar basisstation X. Wanneer de aanmelding voltooid is 
gaat de handset terug naar de standby modus.

10.3  Een handset afmelden
Gebruik één handset om een andere af te melden. U kunt een handset die u gebruikt niet 
afmelden.

1. Druk op Menu, blader D naar Aan-/afmelden en druk op OK.

2. Blader D naar Afmelden en druk op OK.

3. Voer de systeem pincode in en druk op OK. De vaste pincode = 0000.

4. Blader U of D naar de handset die u wilt afmelden en druk op OK.

5. Druk op Ja om te bevestigen en op Nee om te annuleren.

6. Druk op n om naar de standby modus terug te keren.
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11. Help
Het  symbool loopt niet door het display tijdens het opladen
• Slecht batterij contact. Beweeg de handset een beetje.
• Batterij is vol – u hoeft niet op te laden.

Geen kiestoon
• Geen stroom – controleer de verbindingen. Reset de telefoon: haal de stekker uit het 

stopcontact en steek de stekker weer terug in het stopcontact.
• Batterijen zijn leeg. Laad de batterijen minstens 24 uur op.
• U bevindt zich te ver van het basisstation vandaan - ga dichter naar het basisstation toe.
• Verkeerde telefoonkabel – gebruik de meegeleverde kabel.
• De lijn adapter is niet verbonden met de telefoonkabel. Verbind de adapter kabel aan 

de telefoonkabel.

Slechte geluidskwaliteit
• Het basisstation staat te dicht bij andere elektrische apparaten, dikke betonnen muren 

of metalen deuren. Plaats het basisstation naar minstens op een meter afstand van de 
elektrische apparaten.

Het  symbool knippert
• De handset is niet bij het basisstation aangemeld – meld de handset aan.
• U bevindt zich te ver van het basisstation vandaan – ga er dichter naar toe.

Geen beltoon
• U heeft de beltoon uitgeschakeld.
• Verhoog het volume.
• Uw nummerweergave dienst werkt niet.
• Controleer uw abonnement bij uw aanbieder.

Een item van het telefoon kan niet worden opgeslagen
• Het telefoonboek is vol. Verwijder een item om geheugen leeg te maken.

Geen display
• Probeer de batterijen op te laden of herplaats de batterijen.
• Probeer de stroomtoevoer naar het basisstation opnieuw aan te sluiten.
• Indien het LED lampje niet oplicht probeer dan de stroomtoevoer naar het basisstation 

opnieuw aan te sluiten.

U kunt geen andere handset aanmelden
• Het maximum van 11 handsets is bereikt.
• In het display wordt Zoekt... getoond. U dient een handset af te melden om een 

nieuwe handset aan te kunnen melden.

Geluidsstoring op uw radio of TV
• Uw basisstation staat mogelijk te dichtbij. Plaats het verder van deze apparaten vandaan.
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12. Algemene informatie
BELANGRIJK
Dit toestel kan niet gebruikt worden om alarmnummers te bellen tijdens stroomstoringen. 
Er dienen andere communicatiemogelijkheden beschikbaar te zijn om tijdens 
noodgevallen te kunnen bellen.

Dit product is ontworpen voor gebruik met analoge telefoonnetwerken en 
telefooncentrales in Nederland.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Volg deze veiligheidsaanwijzingen op bij gebruik van uw telefoon om het gevaar van 
brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of materiele schade te voorkomen:
• Voorkom dat de gleuven en openingen van de telefoon geblokkeerd worden. Plaats 

de telefoon niet op een verwarmingsapparaat of boven een radiator. Installeer het 
apparaat op een plaats met voldoende ventilatie.

• Voorkom dat het snoer bekneld raakt onder meubilair of andere voorwerpen. Plaats 
het snoer zodanig dat er niet over gestruikeld kan worden.

• Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen van het apparaat om schokken of 
brandgevaar te vermijden.

• Verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat schoon te maken. 
Gebruik geen vloeibare reinigers of aërosol producten. Gebruik een vochtige doek 
om het apparaat schoon te maken.

• Het apparaat niet demonteren. Als dit apparaat reparatie vereist, neem dan contact op 
met de helplijn van onze klantenservice aangegeven in deze Gebruiksaanwijzing.

• Stopcontacten niet overbelasten met verlengsnoeren.
• Het apparaat niet gebruiken tijdens onweer. Gebruik een overspanningbeveiliging 

om het apparaat te beschermen.
• Deze telefoon niet gebruiken om een gaslek te melden, vooral als u in de nabijheid 

bent van een gasleiding.

BELANGRIJK
Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter om het gevaar op brand te 
verminderen.

De stekker van deze draadloze telefoon direct verwijderen als:
• Het netsnoer of de stekker is beschadigd of versleten.
• Vloeistof op het apparaat is terecht gekomen.
• Het apparaat heeft blootgestaan aan regen of water. De telefoon of het basisstation 

niet hanteren totdat u de stekker uit het stopcontact hebt verwijderd. Pak het toestel 
daarna vast bij het losgekoppelde snoer.

• Het product is gevallen of de behuizing is beschadigd.
• Het product vertoont een duidelijke verandering in gedrag.

Installatieaanwijzingen
• Alle aanwijzingen in acht nemen en bewaren om later te kunnen raadplegen.
• Alle waarschuwingen en aanwijzingen op het apparaat in acht nemen.
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• Het apparaat niet in de buurt van een bad, gootsteen of douche installeren.
• Gebruik deze telefoon alleen met de voeding die op het identificatieplaatje is 

aangegeven. Raadpleeg uw leverancier als u niet zeker bent van het elektrische 
netwerk in uw huis.

• Plaats het apparaat niet op een onstabiel wagentje, stelling of tafel. Als het apparaat 
valt kan het ernstig beschadigd worden.

• Alleen de bedieningselementen gebruiken die besproken worden in de 
gebruikershandleiding. Onjuist gebruik of andere aangesloten apparatuur kan schade 
veroorzaken en vereist veelal uitgebreid onderhoud om het apparaat weer normaal te 
laten functioneren.

• Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen chemische 
reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.

• Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter.
• Omdat de telefoon van stroom afhankelijk is dient u minstens één extra telefoon in huis 

te hebben die zonder elektriciteit functioneert zodat u kunt bellen als de stroom uitvalt.
• Plaats het basisstation niet in de buurt van een tv, magnetronoven, of VCR om 

interferentie te voorkomen.

Behandeling van de batterij
• De batterij niet aan vuur blootstellen, demonteren, beschadigen of doorboren. De 

batterij bevat giftige stoffen die kunnen vrijkomen en letsel kunnen veroorzaken.

BELANGRIJK
Er bestaat explosiegevaar als de batterij vervangen wordt met een verkeerd type batterij. 
Gebruik uitsluitend de batterij die met deze telefoon werd meegeleverd of een batterij die 
door de fabrikant is aanbevolen.
• Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
• Batterijen nooit in vuur gooien omdat deze kunnen exploderen.
• De oplaadbare batterij voor dit apparaat dient op correcte wijze te worden verwerkt en dient 

mogelijk gerecycled te worden. Het batterijtype is op de batterij aangegeven. Neem contact 
op met het plaatselijke recycling center voor informatie over correcte verwijdering.

DEZE INSTRUCTIES BEWAREN
Reinigen
• Reinig de handset en het basisstation (of de oplader) met een vochtige (niet natte) 

doek of met een antistatisch doekje.
• Nooit huishoudelijke schuurmiddelen gebruiken die het product kunnen 

beschadigen. Gebruik geen droge doek omdat dit statische elektriciteit kan 
veroorzaken.

Milieu
• Het toestel niet blootstellen aan direct zonlicht.
• De handset kan warm worden als de batterijen opgeladen worden of bij langdurig 

gebruik. Dit is normaal. We raden u echter aan de handset niet op antieke meubels of 
gefineerd hout neer te leggen om beschadiging te voorkomen.

• Leg de handset niet op een tapijt of andere oppervlakken met lint en stof of op 
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plaatsen met beperkte luchtcirculatie.
• Dompel uw basisstation of oplader niet onder in water en sluit deze niet aan in 

vochtige – of klamme ruimtes zoals in badkamers.
• Het toestel niet blootstellen aan vuur, explosieven of andere gevaarlijke condities.
• Er bestaat een kleine kans dat uw telefoon beschadigd kan worden door bliksem. Wij 

raden aan het toestel los te koppelen van het stopcontact bij onweer.

Verwijdering van uw product
Aanwijzingen voor verwijdering van het product voor thuisgebruikers
Verwijder de batterijen van het toestel en lever het product in bij de plaatselijke recycling-
instantie. Neem contact op met de gemeentelijke instanties of met de verkoper waar u het 
product kocht.

Aanwijzingen voor verwijdering van het product voor zakelijke gebruikers
Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leveranciers en informatie in te 
winnen over de voorwaarden en condities van het koopcontract om er zeker van te zijn dat 
het product niet in het normale afval terecht komt.

Garantie voor consumentenproducten en - accessoires
Dank u voor de aankoop van dit Motorola merkproduct vervaardigd onder licentie door Suncorp 
Technologies Limited, 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong. (“SUNCORP”)

Wat dekt deze garantie?
SUNCORP garandeert onder voorbehoud van onderstaande uitzonderingen dat dit 
Motorola merkproduct (“Product”), of gecertificeerde accessoire (“Accessoire”) dat voor 
dit product verkocht wordt, geen defecten heeft wat betreft materiaal of vakmanschap 
bij normaal consumentengebruik gedurende de periode hieronder aangegeven. Deze 
Beperkte Garantie is uw specifieke garantie en is niet overdraagbaar.

Wie is gedekt?
Deze garantie dekt alleen de eerste aankoper van het product en is niet overdraagbaar.

Wat zal SUNCORP doen?
SUNCORP of haar geautoriseerde distributeur zal, naar eigen inzicht en binnen een 
commercieel redelijke periode, Producten of Accessories die voldoen aan de garantie 
zonder kosten vervangen of repareren. Wij kunnen eventueel gebruik maken van 
functioneel gelijkwaardige gereviseerde / gebruikte of nieuwe Producten, Accessoires of 
onderdelen.

Welke andere beperkingen zijn er?
ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, 
IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG 
BEPAALD DOEL, IS BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE, ANDERS 
IS DE REPARATIE OF VERVANGING WAAR DEZE UITDRUKKELIJK BEPERKTE GARANTIE 
IN VOORZIET HET ENIGE RECHT VAN DE CONSUMENT EN WORDT VERSTREKT IN 
PLAATS VAN ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF VERONDERSTELDE GARANTIES. 
IN GEEN GEVAL ZAL MOTOROLA OF SUNCORP AANSPRAKELIJK ZIJN, HETZIJ 

Algemene informatie
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CONTRACTUEEL HETZIJ DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) 
VOOR SCHADE DIE HOGER IS DAN DE AANSCHAFPRIJS VAN HET PRODUCT OF 
DE ACCESSOIRE, OF VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF 
GEVOLGSCHADE VAN ENIGE SOORT OF VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINSTEN, 
VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN INFORMATIE OF ANDER FINANCIEEL 
VERLIES VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET VERMOGEN OF 
ONVERMOGEN DEZE PRODUCTEN OF ACCESSOIRES TEN VOLLE TE GEBRUIKEN IN 
ZOVERRE DEZE SCHADES WETTELIJK AFGEWEZEN KUNNEN WORDEN.

Sommige rechtsgebieden staan beperking of uitsluiting van incidentele of gevolgschade 
niet toe, of hebben beperkingen op de duur van een impliciete garantie, dus de 
bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Deze 
garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die in 
verschillende rechthebbende landen verschillend kunnen zijn.

Gedekte producten Duur van de dekking

Consumentenproducten Twee (2) jaar vanaf de datum dat het 
originele product werd gekocht door de 
eerste consument die het product kocht.

Consumentenaccessoires (batterij, 
voeding, en snoeren)

Negentig (90) dagen vanaf de datum dat 
het originele accessoire werd gekocht 
door de eerste consument die het product 
kocht.

Consumentenproducten en Accessoires 
die gerepareerd of vervangen worden

De resttijd van de originele garantie of 
voor negentig (90) dagen vanaf de datum 
geretourneerd door de consument, of 
welke op dat moment de langste is.

Uitsluitingen 
Normale slijtage. Periodiek onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen door 
normale slijtage zijn uitgezonderd van de dekking.
Batterijen. Alleen batterijen waarvan de capaciteit onder 80% valt en batterijen die lekken 
zijn gedekt door deze beperkte garantie.
Misbruik & Verkeerd gebruik. Defecten of schade die het gevolg zijn van: (a) onjuist 
gebruik, opslag, misbruik of verkeerd gebruik, ongelukken of nalatigheid, zoals 
fysieke schade (scheuren, krassen, enz.) op het oppervlak van het product als gevolg 
van misbruik: (b) contact met vloeistof, water, regen, extreme vochtigheid of zware 
transpiratie, zand, vuil en dergelijke, extreme hitte, of voedsel; (c) gebruik van de 
Producten of Accessoires voor commerciële doeleinden of het Product of Accessoires 
onderwerpen aan abnormaal gebruik of omstandigheden: of (d) andere handelingen 
buiten de schuld van Motorola of SUNCORP zijn uitgesloten van de dekking.
Gebruik van Producten en Accesoires die niet van het merk Motorola zijn. Defecten of 
schade die resulteert uit het gebruik van Producten of Accesoires die niet van het merk 
Motorola zijn of niet door Motorola zijn gecertificeerd, of andere randapparatuur vallen 
niet onder de dekking.
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Onbevoegde service of wijzigingen. Defecten of schade die resulteert uit service, testen, 
wijzigingen, installatie, onderhoud, modificatie op enige wijze door iemand die niet deel 
uitmaakt van Motorola, SUNCORP of zijn erkende service centers, vallen niet onder de 
dekking.
Gewijzigde producten. Producten of accessoires met (een) serienummers of datum 
tags die zijn verwijderd, gewijzigd of gewist, (b) gebroken zegels of aanwijzingen van 
demontage; (c) niet-corresponderende board serienummers; of (d) foutieve onderdelen 
of andere onderdelen die niet van Motorola zijn, vallen niet onder de dekking.
Communicatiediensten. Defecten, schade, of storingen in Producten of Accessoires 
veroorzaakt door communicatieservices of signalen waar u op geabonneerd bent of die 
met de Producten of Accessoires gebruikt worden vallen niet onder de dekking.

Verkrijgen van Garantieservice of andere informatie
Voor service of informatie belt u naar het onderstaande nummer: 
0800-8877700 (NL) / 0800-23375 (B)

U zult aanwijzingen ontvangen voor het op eigen kosten versturen van de Producten of 
Accessoires naar SUNCORP of naar door SUNCORP erkende service bureaus. Het is de 
verantwoordelijkheid van de koper om contact op te nemen met het plaatselijke erkende 
servicecentrum /distributeur en om het product op risico van de koper naar het erkende 
servicecentrum te brengen.

Geautoriseerd servicecentrum

Om service te verkrijgen dient u de volgende gegevens te overleggen: (a) het Product 
of Accessoire; (b) origineel bewijs van aankoop (nota) met de datum, plaats en verkoper 
van het Product; (c) indien een garantiebewijs was bijgesloten in de verpakking, een 
ingevulde garantiekaart met serienummer van het Product; (d) een geschreven uitleg van 
het probleem met het product en - het belangrijkste - (e) uw adres en telefoonnummer.

Technische informatie
Hoeveel telefoons kan ik gebruiken?
Alle telefoonapparatuur heeft een aansluitfactor, welke gebruikt wordt om te berekenen 
hoeveel toestellen op een enkele telefoonlijn kunnen worden aangesloten. Uw O2 heeft 
een aansluitfactor van 25. Een totaal van 125 is toegestaan. Als het totaal van 125 wordt 
overschreden, is het mogelijk dat de telefoon niet overgaat. Wanneer verschillende 
soorten telefoons gebruikt worden is het niet gegarandeerd dat de telefoon overgaat, ook 
als de aansluitfactor minder is dan 125. 
Eventuele extra handsets en opladers die u aanmeldt hebben een aansluitfactor van 0.

Aansluiting op een telefooncentrale
Dit product is bedoeld voor gebruik binnen de Benelux voor aansluiting op het openbare 
telefoonnetwerk.

Flashtijd
Mogelijk dient u de Flash functie te gebruiken als u aangesloten bent via een huis- of 
kantoorcentrale. Neem contact op met uw leverancier voor nadere bijzonderheden.
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13. Muurbevestiging
BELANGRIJK
Voordat u uw O2 aan de muur bevestigt controleer dat u bij het boren niet een verborgen 
leiding raakt.

Voordat u boort controlleer of de telefoonkabel en de stroom kabel het gewenste 
stopcontact kunnen bereiken.

1. Gebruik de volgende sjablonen om de boorgaatjes te markeren.
• Om het basisstation en de oplader aan de uur te bevestigen dient u 2 gaatjes in de 

muur op een afstand van 4.9 cm horizontaal met een 8mm boortje te boren.
2. Plaats de pluggen indien nodig en plaats de schroeven en laat deze nog circa 5 mm 

uit de muur steken waar u de telefoon aan wilt hangen.

3. Schuif de ruimte aan de achterzijde van het basisstation over de schroefkoppen en 
trek voorzichtig aan het basisstation / oplader om deze goed op zijn plaats te brengen.
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Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products: 

Brandname: Motorola 
Type: O201, O202, O203 and O204 
Descriptions: DECT phone without telephone answering machine (O20x) and 

their multi-handset versions. 

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following 
directives of the Council of the European Communities: 

- R&TTE Directive (1999/5/EC) 
- Ecodesign Directive (2009/125/EC) 

The products are compliant with the following standards: 

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
EMC: EN301489-1 v1.9.2 and EN301489-6 v1.3.1 
RF Spectrum :  EN301406 v2.1.1 
Ecodesign : EC No 278/2009, 6 April 2009 

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited, 

Signature:     ______________________
Printed name & Position: CW Cheung – Chief Technical Officer 

Date:    November 24, 2014 
Place: 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong



Vervaardigd, gedistribueerd of verkocht 
door Suncorp Technologies Ltd, de officiële 
licentiehouder voor dit product. MOTOROLA 
en het gestileerde M-logo zijn handelsmerken 
of geregistreerde handelsmerken van Motorola 
Trademark Holdings, LLC. en worden onder 
licentie gebruikt. Alle andere handelsmerken zijn 
het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. 
© 2015 Motorola Mobility LLC. Alle rechten 
voorbehouden.
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