GEBRUIKSAANWIJZING

TX-275

INSTALLATIE

aansluiting
krulsnoer

100 300mS

FLASH

aansluiting
telefoonsnoer

aansluiting
krulsnoer

TELEFOONHOORN:
Verbind de hoorn met het toestel door het krulsnoer in de modulaire
aansluitingen in de hoorn en onder in de telefoon te klikken; druk de
stekkertjes aan tot u een klik hoort.
TELEFOON AANSLUITING:
Klik het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer onder in de basis;
druk het stekkertje aan tot u een klik hoort.
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WANDMONTAGE OF BUREAUMODEL:
wandmontage:
De TX-275 is geschikt voor wandmontage:
1. boor boven elkaar en met een
onderlinge afstand van 6,5cm
twee gaten in de wand en plaats
hierin pluggen met schroeven;
laat de kop van de schroeven
enkele millimeters uitsteken
2 roteer met een platte schroevenhoornhanglip
draaier de hoornhanglip 180°,
deze lip houdt de hoorn vast bij
montage aan de wand
3. hang de set op door de uitsparingen in de
bodem van de telefoon over de schroeven
in de muur te schuiven en de telefoon licht
naar beneden te drukken
4. het telefoonsnoer met kabelbeugeltjes fixeren
100 300mS

FLASH

standaard:
In het geval u de telefoon als bureaumodel
gebruikt, klik dan de meegeleverde standaard
onder aan de telefoon.
1. klik eerst de 2 vaste nokken aan de
standaard in de openingen 1
2. klik vervolgens de flexibele nok in
opening 2
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100 300mS

FLASH

Deze standaard kunt u nadien afnemen door de flexibele nok
voorzichtig in te duwen en dan de standaard af te nemen.
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6,5CM

2

TELEFONEREN
HOORN OF LUIDSPREKERFUNCTIE:
Naar keuze kan een telefoongesprek via de hoorn of handenvrij via de
ingebouwde luidspreker en microfoon gevoerd worden.
neem de hoorn op om een gesprek via de
hoorn te voeren
druk op de luidsprekertoets om het gesprek
via de ingebouwde luidspreker en microfoon
te voeren
-

-

wordt het gesprek via de ingebouwde luidspreker gevoerd, dan
kunt u de hoorn opnemen om het gesprek aldus voort te zetten; de
luidsprekerfunctie wordt dan uitgeschakeld
wordt het gesprek via de hoorn gevoerd, druk dan op de
luidsprekertoets en leg de hoorn neer om over te schakelen naar
de luidsprekerfunctie

ONTVANGSTVOLUME:
Zowel het geluid van de hoorn als van de luidspreker kan ingesteld
worden:
hoorn:
gebruik de schuifschakelaar aan de zijkant
van de telefoonhoorn om het hoornvolume in
te stellen
luidspreker:
schakel de luidsprekerfunctie in en gebruik
de toetsen + en - om het volume in te
stellen; deze instelling blijft bewaard
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OPGEBELD WORDEN:
Een inkomende oproep wordt gemeld door het overgaan van de bel;
stel aan de onderzijde van de telefoon met
de schakelaar HI / LO /OFF het gewenste
belvolume in
neem de hoorn op of schakel de
luidsprekerfunctie in om de oproep aan te
nemen

of

GESPREK BEËINDIGEN:

of

aan het einde van het gesprek de hoorn
neerleggen of, indien het gesprek via de
ingebouwde luidspreker gevoerd werd,
nogmaals de luidsprekertoets indrukken om
de verbinding te beëindigen

NUMMER KIEZEN:
of

normaal kiezen:
neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in
voer via het toetsenbord het telefoonnummer
in

of

nummerherhaling:
neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in
druk op toets , het laatst gekozen nummer
wordt automatisch opnieuw gekozen
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AANNEMEN WISSELGESPREK: (FLASH)
druk op toets flash indien u tijdens een
telefoongesprek een wisselgesprek
binnenkrijgt
-

deze toets kan ook gebruikt worden om gesprekken door te verbinden indien u bent aangesloten op een huis- of kantoorcentrale
de verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar op 100mS en
300mS; gebruik hiervoor de FLASH schakelaar aan de onderzijde
van de telefoon
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GEHEUGEN
INTRODUCTIE:
De TX-275 heeft een geheugencapaciteit voor 13 telefoonnummers:
3 directe geheugens (m1 ~ m3) voor veel gekozen nummers en
10 geheugennummers die via toets mem gekozen kunnen worden
(zogenaamde 2-toets geheugens).
PROGRAMMEREN:
neem de hoorn op en leg deze naast de
telefoon

druk eenmaal op toets store en voer via het
toetsenbord het telefoonnummer in
(druk op toets
voor een kiespauze)

druk nogmaals op toets store

druk op een van de direct geheugentoetsen
m1 ~ m3 om het nummer als een direct
geheugennummer op te slaan
of
druk op een van de 10 toetsen van het
toetsenbord om het nummer als een 2-toets
geheugennummer op te slaan

leg de hoorn terug op de telefoon
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KIEZEN:
of

neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in

druk een van de 3 direct geheugentoetsen in
of
druk toets mem, gevolgd door een van de
10 toetsen van het toetsenbord

WISSEN OF CORRIGEREN:
Een direct of een 2-toets geheugennummer kan niet gewist of
gecorrigeerd worden. Programmeer in zo’n geval het correcte nummer
of een niet bestaand telefoonnummer over het oude nummer, dit oude
nummer komt nu te vervallen.
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TIPS EN WAARSCHUWINGEN
ALGEMEEN:
• Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
• Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte
of omgeving.
• Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
• Zorg dat het telefoonsnoer niet beschadigd raakt en voorkom dat
deze tot struikelen of vallen kunnen leiden.
• De telefoon nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd
personeel te geschieden.
INSTALLATIE:
• Het telefoonsnoer alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen
als de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
• Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
• Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige
omgeving.
• Raak geen ongeïsoleerde telefoonsnoeren aan tenzij deze zijn
losgekoppeld van het telefoonnet.
PLAATSING:
• Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubber voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
• Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van elektronische
apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen; de
uitgestraalde radiogolven van deze apparatuur kunnen het geluid
van de TX-275 beïnvloeden (brom en kraakgeluiden).
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ONDERHOUD:
• Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik
geen chemische reinigingsmiddelen.
• Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer
losgekoppeld te worden.
MILIEU:
• De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren.
Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de
telefoon adequaat verpakt kan worden.
• Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw
leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke
verwerking.
• Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw
plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal
daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi batterijen nooit
bij uw huishoudelijk afval.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen
zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.
De verklaring van conformiteit is beschikbaar
op de website WWW.PROFOON.COM
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GARANTIEBEWIJS
Naam:
Bewaar hier uw
Adres:
kassa- of aankoop
Postcode:
bon
Plaats:
Telefoon:
Serienummer:
(zie de productsticker aan de onderzijde van de TX-275)
Op de Profoon TX-275 heeft u een garantie van 24 MAANDEN na
aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze
herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten.
Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.
HOE TE HANDELEN:
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing.
Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier
van deze telefoon of de serviceafdeling van Hesdo (zie vorige pagina
van deze gebruiksaanwijzing).
DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of
verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen
of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht,
vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde
wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het
apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet
vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.
Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie.
Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele
gevolgschade, is uitgesloten.
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Service

Help

+31 (0) 73 6411 355

ver1.0
12

