
MCS Rimini ES
Extra handset voor MCS Rimini

Extra handset voor slechthorenden

Versterking tot 27 dB
Luid belsignaal tot 80 dB
Visuele LED waarschuwing bij binnenkomend gesprek
Eenvoudig in gebruik



INHOUDSOPGAVE
              
  

       Pagina               

1.1 De extra handset uitpakken      4    

2 Handsets aanmelden/afmelden      5 

2.1 Handset aanmelden op een basisstation    5

2.2 Een handset afmelden      6

3. Een gesprek doorverbinden en Intercom tussen 2 handsets   6

3.1 Gesprek doorverbinden en groepsgesprek tijdens een externe oproep  6

3.2 Intern gesprek (intercom)      7

4. Fabrieksinstellingen terugzetten in de handset    7

5. Handset opzoeken (paging)     7

6. Technische gegevens      8

7.	 CE	verklaring	(Declaration	Of	Confirmity)		 	 	 	8



1. Inleiding

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw extra handset 
MCS Rimini.
Neem voordat u deze telefoon in gebruik neemt deze handlei-
ding door en bewaar deze als naslagwerk.

De extra handset MCS Rimini is een robuust toestel  
speciaal ontworpen voor slechthorenden. 
De MCS Rimini is voorzien van een volume regelaar en een 
extra versterking knop.
Indien u met uw hoortoestel voorzien is van ringleiding, schakelt 
de ringleiding in uw hoortoestel automatisch in (afhankelijk van 
merk	en	type	hoortoestel,	vraag	uw	audicien	naar	de	mogelijkhe-
den van uw hoortoestel).
De extra luide bel maakt het mogelijk directer gewaarschuwd te 
worden bij binnenkomende gesprekken.  Daarnaast is de MCS 
Rimini	voorzien	van	een	visueel	waarschuwingssysteem	door	de	
standaard ingebouwde LED signalering bij inkomende gesprek-
ken. 
Gebruikers die niet slechthorend zijn kunnen de MCS Rimini 
natuurlijk als een “normale” telefoon gebruiken.

Tenslotte willen wij u attenderen op het volgende:

•	De	MCS	Rimini	is	een	extra	handset	ontworpen	voor	de		 						
   MCS Rimini. De oplader van de MCS Rimini dient op
   een stevige en vlakke ondergrond geplaatst te worden.
•	Maak	het	toestel	schoon	met	enkel	een	zachte	doek.
•	Beslist	geen	agressieve/schurende	schoonmaakmiddelen		 	
   gebruiken.
•	Het	apparaat	tijdens	onweer	en	gaslekken	niet	gebruiken.
•	Tijdens	onweer	alle	elektrische	apparatuur	afsluiten	van	het		
   elektriciteit- en telefoonnet.

Inhoud verpakking:
1 x handset
1 x oplader
1 x adapter  6V -0.5A 
2 x oplaadbare batterij AAA 800 mAh NIMH
1 x handleiding 
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1.1. De extra handset uitpakken

Neem het oplader en de handset uit de doos en verwijder de plastic verpakking.
Plaats de batterijen in het batterijcompartiment van de handset (let op de polariteit, plaats de batterijen zoals 
aangegeven).

Opmerking: gebruik alleen oplaadbare batterijen in deze telefoon!
.
Sluit de adapter aan op het oplader, doe de stekker van de adapter in het stopcontact.
Plaats de handset op de oplader. De rode LED op het basis station zal branden wanneer de handset in de oplader ge-
plaatst is. Uw telefoon is klaar voor gebruik:

Let op: Alvorens de telefoon in gebruik te nemen, moeten de batterijen 12 uur geladen worden in de telefoon.
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2. Handsets aanmelden/afmelden

2.1 Handset aanmelden op een basisstation
U kunt maximaal 5 handsets aanmelden op één basisstation..
U hoeft alleen de handset aan te melden indien:
•	De	handset	aanmelding	verwijderd	is	van	het	basisstation	(bijvoorbeeld	na	herstellen	fabrieksinstellingen)
•	U	een	andere	handset	aan	dit	basisstation	wilt	toevoegen.

Houdt de <PAGE> toets op het basisstation gedurende 10 seconden ingedrukt tot de LED op het basis station snel 
knippert. Het basis station zal in aanmeld modus staan gedurende 3 minuten..

Neem de handset Druk op de <MENU/OK. toets. Gebruik de <OMHOOG> of <OMLAAG> toetsen om naar  
[AANMELDEN] te gaan en druk op <MENU/OK>. Selecteer door middel van de <OMHOOG> of <OMLAAG> 
toetsen het basisstation waar u de handset bij wilt aanmelden (1 tot 4) De handset zal zoeken naar het basisstation. 
Wanneer deze een basisstation (in aanmeld modus) gevonden heeft zal de handset om een PIN code vragen. 
Voer de code voor het basis station in <0000> (standaard). En druk op <MENU/OK>.
Indien de PIN code incorrect is, zal de handset opnieuw naar het basisstation gaan zoeken.
Wanneer de handset aangemeld is, zal het scherm weergeven [HS] gevolgd door het handset nummer.
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2.2 Een handset afmelden
U kunt een handset van een basisstation afmelden om een andere handset aan te kunnen melden. 
Druk op de <MENU> toets 
Gebruik de<OMHOOG> of <OMLAAG> toets om naar [HANDSET AFM] te gaan en druk op <MENU/OK>.      
Voer de PIN code <0000> in en druk op <MENU/OK> 
Voer het nummer van de handset in welke u wilt verwijderen (1 tot 5) en druk op <MENU/OK>.
De handset zal teruggaan naar het menu en de handset is afgemeld.
Indien het afmelden niet gelukt is, wordt u gevraagd nogmaals het handset nummer in te voeren.
Opmerking: U kunt alleen bestaande handsets afmelden en andere dan degene die u gebruikt. 
Deze functies werken alleen wanneer u meer dan 1 handset gebruikt bij het basisstation.

3. Gesprek doorverbinden en Intercom tussen twee handsets

3.1 Gesprek doorverbinden en groepsgesprek  tijdens een extern gesprek.
Tijdens een telefoongesprek, druk op de <INT> toets, gevolgd door het handsetnummer waar u nar toe wilt doorver-
binden. 
De andere handset zal overgaan.
Wanneer de andere handset opgenomen wordt kunt u intern met elkaar praten. Wanneer u ophangt, wordt het ge-
sprek overgenomen door de andere handset. 
Indien de <INT> toets gedurende 2 seconden ingedrukt houdt, kunt u tegelijk spreken met de beller en de tweede 
handset (groepsgesprek) Druk op <EIND> het gesprek te beëindigen. 
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3.2 Intern gesprek (intercom)
•	In	standby	mode,	druk	op	de	<INT>	toets,	gevolgd	door	het	nummer	van	de	andere	handset	(1-5).	
•	De	andere	handset	zal	overgaan.
•	Wanneer	de	andere	handset	het	gesprek	aanneemt	door	op	de	<BELLEN>	toets	te	drukken	kunt	u	intern	een	
   gesprek voeren.
•	Druk	op	de	<EIND>	toets	om	het	gesprek	te	beëindigen.	

4. Fabrieksinstellingen terugzetten in de handset

Deze functie maakt alle wijzigingen ongedaan welke u gedaan heft en zet de handset terug in de originele instellin-
gen (zoals de beltoon, het volume, melodie etc.)
Druk op de <MENU/OK> toets. Gebruik de <OMHOOG> of <OMLAAG> toets om naar [HANDSET] te gaan en 
druk op <MENU/OK> 
Gebruik de <OMHOOG> of <OMLAAG> toets om naar [RESET] te gaan en druk op <MENU/OK>
Voer de PIN code <0000> in en druk op <MENU/OK>. De handset zal teruggaan naar de standaard fabrieksinstel-
lingen	en	naar	standby	mode.

5. Handset opzoeken (Paging)

Wanneer u de handset niet kan vinden, druk kort op de  <PAGE> toets op de basisstation. Alle op dit basisstation 
aangemelde handsets zullen overgaan en u kunt de verdwenen handset terugvinden.
Om het geluidsignaal te stoppen kunt u op een willekeurige toets van een willekeurige handset drukken. 
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6. Technische gegevens

Additionele handset voor digitale DECT telefoon met versterking en grote toetsen

Telefoonboek:  20 nummers
Bereik telefoon:  300 meter
Standby	tijd:	 	 100	uur
Spreektijd:  10 uur
Adapter:   6V- 0,5 A
Batterij	type:	 	 AAA,	1.2V;	800mAh,	NiMH
Nummerherkenning:	 DTMF/FSK	(type	I	en	type	II)
GAP compatible:  ja
Max. aant handsets:  5
Max. aant. Basisstations:  4
Max versterking:  27 dB (+/- 3 dB)
Max volume belsignaal: 80 dB 

15. CE verklaring (Declarition of Confirmity)
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