
MCS Rimini

DECT telefoon voor slechthorenden

Versterking tot 27 dB
Luid belsignaal tot 80 dB
Maximaal 5 extra handsets
Eenvoudig in gebruik
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1. Inleiding

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw DECT telefoon 
de MCS Rimini.

Neem voordat u deze telefoon in gebruik neemt deze handlei-
ding door en bewaar deze als naslagwerk.

De DECT telefoon 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 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 ontworpen voor een telecommunicatienet 
   werk met een spanning die voldoet aan klasse TNV-3 conform   
   EN 60950. De MCS Rimini zal niet functioneren indien de  
   lijncapaciteit minder is dan 18 mA. 
• Het basis station 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 basisstation
1 x adapter  6V -0.5A 
1 x telefoonlijn aansluitkabel
2 x oplaadbare batterij AAA 800 mAh N M 
1 x handleiding 
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1.1. De telefoon aansluiten

Neem het basis station 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 telefoonkabel aan op het basisstation en op de vaste telefoonaansluiting.
Sluit de adapter aan op het basisstation, doe de stekker van de adapter in het stopcontact.
Plaats de handset op het basis station. De witte LED op het basis station zal branden wanneer de handset in het 
basisstation geplaatst 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.



1.2. Handset toetsenbord overzicht
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2. LCD Display en symbolen 

Het multifunctionele display geeft in de bovenste rij 
cijfers en letter weer, de onderste rij bevat de symbo-
len. In één oogopslag kunt u zien wat de status van de 
telefoon is.

Bovenste rij:
Cijfers en letters

Onderste rij 
Symbolen van links naar rechts:
Opzij, naar links
Telefoonboek, 
Batterij indicatie, 
Belsignaal uit,
Luidspreker/boost, 
Toets vergrendeling, 
Gesprek, 
Antwoordapparaat (niet in de Rimini), 
Mute, 
Handset actief, 
Signaalsterkte, 
Handset oproep (paging), 
Opzij naar rechts,
Nieuw gemist gesprek.
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3. Batterij leeg indicatie
Wanneer de batterijen leeg zijn, werkt de handset niet meer. Wanneer de batterijen helemaal leeg zijn en u de handset 
voor korte tijd op het basisstation plaatst, zal het batterij symbool aangeven dat de batterijen volledig geladen zijn. Dit 
is niet het geval. De batterijen worden langzaam geladen. Wij adviseren u de batterijen 12 uur op de lader te laten staan, 
zodat de batterijen volledig geladen kunnen worden. 

      Volle batterij
      Lege batterij

Wanneer u in gesprek bent en de batterijen bijna leeg zijn, plaats de handset op het basisstation om op te laden.
 

4. Werking

4.1 Door het menu navigeren
Het menu system is eenvoudig te gebruiken. Elk menu leidt u naar een lijst opties. Om in het menu te komen, drukt u 
op de <MENU/OK> knop. Gebruik de <OMLAAG> of <OMHOOG> toets om in het menu te zoeken  naar de optie 
welke u wilt. Druk op de  <MENU/OK> toets om de opties te selecteren of om de instelling te bevestigen. Om terug 
te gaan in het menu, drukt u op de  <ESC> toets.
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Menustructuur
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4.2 Taal instellen
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> toetsen om naar <TAAL> te gaan en druk op 
<MENU/OK>.
Ga met de toetsen <OMHOOG> of <OMLAAG> naar de gewenste taal en druk op <MENU/OK>.

4.3 Bellen
Een telefoongesprek beginnen
Druk op de <BELLEN> toets. U hoort een kiestoon. Voer het gewenste telefoonnummer in.
Druk op de <EIND> toets om het gesprek te beëindigen. 
Bellen met nummer voorbereiding
Voer het gewenste telefoonnummer in. Een verkeerd nummer kan gecorrigeerd worden door middel van de  <MUTE> 
toets. Indien u geen toets indrukt binnen 20 seconden, zal het nummer uit de display verdwijnen en gaat de handset 
terug naar de standby mode. Druk op de <BELLEN> toets. Het nummer zal automatisch gebeld worden. Druk op de 
<EIND> toets om het gesprek te beëindigen. 
Het laatst gekozen nummer terugbellen. 
Druk op de <BELLEN> toets. U hoort een kiestoon. Druk op de <LNR> toets. Het laatst gebelde nummer word 
automatisch terug gebeld.
Een van de laatste 3 gebelde nummers terugbellen
Druk op de <LNR> toets. Het laatst gebelde nummer verschijnt in de display. Indien u een van de 3 laatst gebelde 
nummer terug wilt bellen, druk op de <OMHOOG>  of <OMLAAG> toetsen tot het gewenste nummer in het display 
verschijnt. Druk op de <BELLEN> toets. Het getoonde nummer wordt automatisch gebeld. Na beëindigen van het 
gesprek druk op <EIND> om het gesprek te stoppen. 
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4.4 Gebeld worden
Wanneer u gebeld wordt, zal de handset overgaan. Druk op de <BELLEN> toets om het gesprek aan te nemen. 

4.5 Handsfree functie aan/uitzetten
Deze functie zorgt ervoor dat u handsfree kunt communiceren in telefoongesprekken. In een gesprek, druk op de 
<BELLEN/SPK> toets, de handsfree functie wordt geactiveerd. Druk nogmaals op <BELLEN/SPK> om de handsfree 
functie uit te schakelen.

4.6 Mute functie
Het is mogelijk om in een gesprek de microfoon uit te zetten. U kunt dan openlijk praten zonder dat degene waarmee u 
telefonisch in gesprek bent u kan horen. In een gesprek druk op de <MUTE> toets. De microfoon wordt uitgeschakeld. 
Druk nogmaals op <MUTE> wanneer u verder wilt gaan met het gesprek.

4.7 Volume aanpassen
Om in een gesprek het volume harder te zetten druk op de < OMHOOG> toets, om het volume in een gesprek zachter 
te zetten druk op de <OMLAAG> toets. Het volume kan ingesteld worden tussen 1 en 5. 

4.8 Boost functie
Indien u het volume nog harder wilt zetten kunt u op de < VERSTERKING> toets drukken. Het  [     ] symbool 
knippert wanneer deze functie actief is.
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5. Handset Instellingen

5.1 Beltoonvolume en melodie instellen
U kunt de beltoon voor een binnenkomend gesprek (extern) en een intercom gesprek (intern) instellen. 

5.1.1 Handset melodie
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[BELTOON] te gaan en druk op <MENU/OK>.
Gebruik de<OMHOOG> of <OMLAAG> toets om naar[EXTERN] of [INTERN] te gaan en druk op  <MENU/OK>.
Selecteer de gewenste melodie door op de<OMHOOG> of <OMLAAG> toets te drukken en druk op <MENU/OK>.

5.1.2 Handset bel volume
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 [BELTOON] te gaan en druk op <MENU/ OK>.
Gebruik de <OMHOOG> of <OMLAAG> toets om naar [VOLUME] te gaan en druk op <MENU/ OK>.
Selecteer het door u gewenste volume door op de <OMHOOG> of <OMLAAG> toets te drukken en bevestig door 
op <MENU/OK> te drukken. 
Opmerking: wanneer het volume op 0 is ingesteld, zal de handset niet overgaan en het display geeft aan [ ].
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5.2 Toets vergrendeling (Key Lock)
Wanneer het toetsenbord vergrendeld is, zal toetsen indrukken geen effect hebben in stand-by stand (behalve wanneer 
de <LOCK> toets ingedrukt wordt). 
Houdt de <LOCK> toets ingedrukt tot het symbool [     ] verschijnt in de display. Het toetsenbord is dan vergrendeld. 
Om het toetsenbord te ontgrendelen houdt u de  <LOCK> toets ingedrukt tot het symbool uit de display verdwenen is.
Indien u gebeld wordt kunt u de telefoon gewoon opnemen door de <BELLEN> toets in te drukken. Gedurende het 
gesprek, functioneert het toetsenbord normaal. Wanneer het gesprek beëindigd is, zal het toetsenbord weer vergrendeld 
zijn.

5.3 Handset naam
De naam van de handset, welke zichtbaar is in de display in stand by mode, is aan te passen (maximaal 9 karakters).
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 [HANDSET NAAM] te gaan en druk op <MENU/ OK>.
De huidige naam van de handset is nu zichtbaar. Verwijder deze door de <MUTE> toets. Gebruik het toetsenbord om 
de nieuwe naam in te voeren. Druk op <MENU/OK> om op te slaan te bevestigen.

Opmerking:
1.U kunt het belsignaal van elke individuele handset AAN of UIT zetten door de <BELTOON UIT> toets enige 
seconden in te drukken in standby mode. U hoort een toon ter bevestiging en het display laat zien < BELTOON UIT>. 
Om de beltoon aan te zetten, houdt de <BELTOON UIT> enige seconden ingedrukt. U hoort een toon ter bevestiging.
2.Wanneer u een pauze in wilt voeren, houdt de <PAUZE> toets ingedrukt op de plaats waar u een pauze 
van 3 seconden wilt.
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5.4 Toetstonen aan/uit zetten
De handset kan een toon geven, elke keer wanneer u een toets in drukt.
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 [TOETSTOON ] te gaan en druk op <MENU/ OK>.
Gebruik de <OMHOOG> of <OMLAAG> toets om naar [AAN] of [UIT] te gaan en druk op <MENU/ OK>.

5.5 Handmatige selectie basisstation
Indien de handset is ingesteld op handmatige selectie, zal deze alleen het basisstation kiezen, welke u heeft ingesteld.
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 [KIES BASIS] te gaan en druk op <MENU/ OK>.
Gebruik de <OMHOOG> of <OMLAAG> toets om naar [MANUEEL] of [AUTO] te gaan en druk op <MENU/ OK> 
bij uw keuze.

Opmerking: wanneer u de automatische basisstation selectie geactiveerd heeft en de handset is buiten het bereik van 
het basisstation, zal de handset alleen zoeken naar het sterkste basisstation in de buurt in standby mode. 
Opmerking: Alvorens u een basisstation kan selecteren, zal de handset op dit basisstation aangemeld moeten worden 
(niet tijdens een gesprek).
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6. Het alfanumerieke toetsenbord gebruiken
Met uw telefoon kunt u ook alfanumerieke karakters invoeren. Dit is nuttig bij het invoeren van namen in het 
telefoonboek, naam geven aan de handset etc. 
Om een letter te selecteren, drukt u de corresponderende toets zo vaak in als nodig is.
Bijvoorbeeld om een [A] te selecteren, drukt u één maal op <2>, voor een [B] drukt u twee maal op <2>.
Om karakters na elkaar in te voeren selecteert u het karakter, wacht dan 2 seconden tot de cursor verspringt en 
voer dan het volgende karakter in. Om een spatie in te voeren drukt u op <1>.
De toetsenbord karakters zijn als volgt ingedeeld: 
  

1 x       2 x             3 x    4 x           5 x         indrukken
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7. Telefoonboek
U kunt 50 nummers in het telefoonboek programmeren. Namen kunnen tot 16 karakters lang zijn. Telefoonnummers 
mogen uit maximaal 24 cijfers bestaan.

7.1 Nummers toevoegen
Druk op <TELEFOONBOEK> tot het symbool [  ] verschijnt. 
Druk op de <MENU/OK> toets en [NIEUWE] verschijnt in uw display.
Druk op <MENU/OK> en voer de naam in met het alfanumerieke toetsenbord.
Druk op <MENU/OK> om de naam te bevestigen.
Voer het telefoonnummer in en druk op <MENU/OK> om te bevestigen.
Selecteer een beltoon en druk op <MENU/OK> om te bevestigen.

7.2 Nummers uit het telefoonboek bellen
Druk op de <TELEFOONBOEK> toets om naar het telefoonboek te gaan.
Voer de eerste letter van de gewenste naam in via het toetsenbord. De eerste naam in de lijst met deze letter zal 
verschijnen in de display. Gebruik de <OMHOOG> of <OMLAAG> toetsen om de naam te zoeken van degene die
 u wilt bellen. Druk op de <BELLEN> toets en het nummer wordt automatisch gebeld. Druk op <EINDE> om het 
gesprek te beëindigen.
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7.3 Naam of nummer wijzigen
Druk op de <TELEFOONBOEK> toets om naar het telefoonboek te gaan.
Druk op de <OMHOOG> of <OMLAAG> toets om de naam de zoeken welke u wilt wijzigen. 
Druk op <MENU/OK> om in het telefoonboek menu te komen. 
Druk op de <OMHOOG> of <OMLAAG> toets om <BEWERK> te kiezen en druk op <MENU/OK>. 
Verwijder de tekens door op de <MUTE> knop te drukken. Voer de nieuwe naam in via het toetsenbord. Druk op 
<MENU/OK> om te bevestigen. Voer het nummer in (of verwijder het nummer). Druk op <MENU/OK> om te 
bevestigen.
Selecteer de beltoon door middel van de <OMHOOG> of <OMLAAG> en druk op <MENU/OK> om te bevestigen.

7.4 Contact verwijderen 
Druk op de <TELEFOONBOEK> toets om in het telefoonboek komen. 
Druk op de <OMHOOG> of <OMLAAG> toets, om de naam te zoeken van degene die u wilt verwijderen.
Druk op <MENU/OK> om in het telefoonboek menu te komen.
Druk op de <OMHOOG> of <OMLAAG> toets om <WIS> te kiezen.
Druk op <MENU/OK> om te bevestigen en de handset zal om bevestiging vragen. 
Druk op <MENU/OK> om te bevestigen.

7.5 Alles verwijderen 
Druk op de <TELEFOONBOEK> toets om in het telefoonboek te komen.
Druk op de <MENU/OK> toets om in de telefoonboek opties te komen.
Druk op de <OMHOOG> of <OMLAAG> toets, om <WIS ALLES> te kiezen. 
Druk op <MENU/OK> om te bevestigen en de handset zal om bevestiging vragen. 
Druk op <MENU/OK> om te bevestigen.
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8. Nummer herkenning functies (CLIP)
Het LCD scherm kan de telefoonnummers van binnenkomende gesprekken weergeven. Deze functie is alleen 
mogelijk wanneer u de nummerherkenning weergave dienst afneemt bij uw telefoon provider. Neem contact op met u 
telefoon provider voor meer informatie over deze dienst.
Wanneer u een telefoongesprek ontvangt, worden deze nummers opgeslagen in een bellijst. Deze lijst kan tot 20 num-
mers bevatten (elk nummer kan uit maximaal 23 karakters bestaan). Indien het nummer langer is dan 14 cijfers, kunt op 
de <TELFEOONBOEK> toets drukken om de andere cijfers te bekijken.

8.1 Nieuwe gemist gesprek
Wanneer u een nieuw gemist gesprek heeft, zal het CLIP symbool knipperen en in het display ziet u  [XX GEMIST], 
waarbij [XX] staat voor het aantal gemiste gesprekken.

8.2 Gespreks lijst raadplegen
Druk op de <OMLAAG/CID>toets. Het laatst ontvangen gesprek wordt zichtbaar in het scherm. Wanneer de lijst leeg 
is, is [LEEG] zichtbaar in het scherm. Indien de lijst niet leeg is, ziet u het nummer en de datum en tijd  in het scherm. 
(opmerking: bij opgeslagen contacten in het telefoonboek is ook de naam zichtbaar). 
Wanneer u drukt op de <TELEFOONBOEK> toets wordt het volgende zichtbaar op het scherm: 
U kunt van naam, telefoonnummer, datum en tijd gaan door herhaaldelijk op <TELEFOONBOEK> te drukken. 
Gebruik de <OMHOOG> toets om het volgende gesprek te bekijken. Gebruik de <OMLAAG> toets om het vorige 
gesprek te bekijken. U kunt de gesprekslijst verlaten door op <INT> te drukken.

Wanneer het nummer overeenkomt met het nummer in het telefoonboek is bovenstaande 
zichtbaar in het scherm, wanneer u over nummerherkenning beschikt.
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Zichtbaar in het scherm, wanneer het nummer niet in uw telefoonboek staat, wanneer u over 
nummerherkenning beschikt.

* Weergave van datum en tijd wanneer het gesprek ontvangen is.

* Alleen wanneer het netwerk de datum en tijd meestuurt met het telefoonnummer. 
   Bij sommige netwerken zal de datum en tijd niet zichtbaar zijn. 

               Voor meer informatie hierover neemt u contact op met uw telefoonnetwerk provider. 

8.3 Een nummer bellen uit de gesprekslijst
Blader door de gesprekslijst tot het gewenste nummer zichtbaar is in het scherm. Druk op de <BELLEN> toets. 
Het nummer wordt automatisch gebeld. 

8.4 Een nummer uit de gesprekslijst verwijderen
Blader door de gesprekslijst tot het gewenste nummer zichtbaar is in het scherm
Druk op de <MENU/OK> toets en gebruik de <OMHOOG> of <OMLAAG> toets om [WIS] te selecteren. 
Druk op <MENU/OK> om het nummer te wissen. 

8.5 Een nummer uit de gesprekslijst opslaan in het telefoonboek
Blader door de gesprekslijst tot het gewenste nummer zichtbaar is in het scherm.
Druk op de <MENU/OK> toets, gebruik de <OMHOOG> of <OMLAAG> toetsen om [SLA NR OP] te selecteren. 
Druk op de <MENU/OK> toets
U kunt nu de naam bewerken. Druk op <MENU/OK> om de naam te bewaren, daarna kunt u het nummer bewerken
en de beltoon toevoegen.  
Druk nogmaals op de <MENU/OK> toets om te bevestigen en terug te gaan naar de gesprekslijst.
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9. Handsets aanmelden/afmelden
9.1 Handset aanmelden op een basisstation
U kunt 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> toet-
sen 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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9.2 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, om de afmelding te 
doen. Deze functies werken alleen wanneer u meer dan 1 handset gebruikt bij het basisstation.

10. Gesprek doorverbinden en Intercom tussen twee handsets
10.1 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 gesprek 
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> om het gesprek te beëindigen. 
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10.2 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. 

11. Fabrieksinstellingen terugzetten in de handset
Deze functie maakt alle wijzigingen ongedaan welke u gedaan heeft 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.

12. Basis instellingen
12.1 Kiesmode instellen
Er zijn twee types kiesmode:
DTMF/Toon kiezen (de meest gebruikte en als standaard ingesteld)
Pulse kiezen (voor oude installaties)
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Om de kiesmode in te stellen:
Druk op de <MENU/OK> toets. 
Gebruik de <OMHOOG> of <OMLAAG> toets om naar [BASIS] te gaan en druk op <MENU/OK>.
Gebruik de <OMHOOG> of <OMLAAG> toets om naar [KIESMODE] te gaan en druk op <MENU/OK>.
Gebruik de <OMHOOG> of <OMLAAG> toets om [TONEN] of [PULS] te kiezen en druk op <MENU/OK>.

12.2 Flash toets (R)
Indien u op de <R> toets drukt tijdens een gesprek (ook wel flash of recall geheten), zal de handset een lijn onderbre-
king geven van (100 ms of 300 ms). Dit geeft u de mogelijkheid om speciale services van uw telefoonprovider en/of 
gesprekken door het verbinden bij het gebruik van een telefooncentrale.
De flash tijd instellen
Druk op de <MENU/OK> toets. 
Gebruik de <OMHOOG> of <OMLAAG> toets om naar [BASIS] te gaan en druk op <MENU/OK>.
Gebruik de <OMHOOG> of <OMLAAG> toets om naar [RECALL] te gaan en druk op <MENU/OK>.
Gebruik de <OMHOOG> of <OMLAAG> toets om [LANG] of [KORT] te kiezen en druk op <MENU/OK>.

12.3 PIN code veranderen 
Bepaalde functies zijn alleen beschikbaar, indien u de PIN code van het basisstation weet. De PIN code heeft 4 cijfers.
De standaard PIN code is ‘0000’. Indien u dit wilt wijzigen in een eigen code, doet u als volgt:
Druk op de <MENU/OK> toets. 
Gebruik de <OMHOOG> of <OMLAAG> toets om naar [BASIS] te gaan en druk op <MENU/OK>.
Gebruik de <OMHOOG> of <OMLAAG> toets om naar [SYSTEEM PIN] te gaan en druk op <MENU/OK>.
Voer de oude PIN code in en druk op <MENU/OK>.
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Voer de  nieuwe PIN code in en druk op <MENU/OK>.
Voer de nieuwe PIN code nogmaals in en druk op <MENU/OK>.
Wanneer de verandering gelukt is, ziet u op het scherm [VERANDERDE].
Opmerking: Wanneer een verkeerde PIN code wordt ingevoerd ziet u [FOUT PIN].

13. Handset opzoeken (Paging)
Wanneer u de handset niet kan vinden, druk kort op de  <PAGE> toets op de basisstation. Alle op dit basisstation aan-
gemelde 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. 

14. Technische gegevens
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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