
2 INSTALLATIE

2.1 Telefoon:
Telefoon als tafelmodel of hangend gebruiken:
De montagevoet kan op 2 verschillende manieren 
onder aan de telefoon geklikt worden, een voor 
bij gebruik als wandtelefoon en een voor gebruik 
als tafelmodel.

Om de hoorn vast te houden bij hangend gebruik, 
draai dan de hoornhanglip 
rond zodat het woordje 
‘WALL’ leesbaar is. Bij 
gebruik als tafelmodel moet 
het woordje ‘DESK’ leesbaar 
zijn. U kunt deze hoorn-
hanglip met een schroeven-
draaier ronddraaien.

Telefoonhoorn:
Verbind de telefoonhoorn met de telefoon door 
het meegeleverde krulsnoer aan een zijde in 
de telefoonhoorn te klikken en de andere zijde 
linksonder in de telefoon.

toetsen VOL+ en VOL-. U kunt aparte volumes 
instellen voor het normale telefoneren en het tele-
foneren via de luidspreker. Deze volumes blijven 
in het geheugen bewaard todat u ze weer wijzigt.

Opgebeld worden:
De display verlichting gaat aan en u hoort de bel-
toon. Bij de telefoon licht ook het lampje op onder 
toets . Neem de hoorn op of druk op toets  of  

 om de oproep aan te nemen.

Belvolume:
Als de telefoon in rust is, kunt u met de toetsen 
VOL+ en VOL- het belvolume van de telefoon in-
stellen. U kunt niet de belmelodie van de telefoon 
instellen.
Zie paragraaf 7.1 om het belsignaal van de hand-
set in te stellen.

Nummers kiezen:
Voer via het toetsenbord het nummer in (een fou-
tieve invoer kunt u met toets ) wissen en neem 
de hoorn op of druk op toets  om dit nummer te 
kiezen.

R-toets:
De R-toets is een toets waarbij functies die door 
de telefoonmaatschappij worden aangeboden 
kunnen worden bediend. Een voorbeeld hiervan 
is ‘wisselgesprek’. Raadpleeg hiervoor de tele-
foonmaatschappij. Deze R-toets is instelbaar, zie 
paragraaf 7.2, systeeminstellingen.

3.2.1 Intercom:
Bij één handset:
Druk op toets INT. De bel van het andere appa-
raat gaat over. Neem op de normale wijze de 
oproep aan.

Inkomende oproep tijdens een intercomgesprek:
Als u tijdens een intercomgesprek van buiten af 
opgebeld wordt, dan hoort u een beeptoontje in 
het geluid. Beeindig het intercomgesprek, wacht 
todat de bel overgaat en neem de oproep op de 
normale wijze aan. 

Bij multi-handset:
Bij een oproep vanaf de telefoon gaan de bellen 
van alle handsets over. De handset die het eerste 
reageert, komt in verbinding met de telefoon.

Bij een oproep vanaf een van de handsets: druk 
eerst op toets INT en dan op toets 0 voor de 
telefoon, op toets 1, 2, 3 of 4 voor de handset 
die u wilt bellen of op toets * (sterretje) voor alle 
handsets.

In hoofdstuk 8 wordt beschreven hoe u meerdere 
handsets aan de FX-5555 kunt koppelen.

3.2.2 doorverbinden:
Start, tijdens het gesprek met de buitenlijn, een 
intercomgesprek zoals hiervoor is beschreven 
en verbreek de verbinding zodra de andere partij 
opneemt, De buitenlijn wordt nu doorverbonden.

3.2.3 conferentie:
Start, tijdens het gesprek met de buitenlijn, een 
intercomgesprek zoals hiervoor is beschreven.
Houd, zodra de andere partij opneemt, toets INT 
gedurende 2 seconden ingedrukt om de buitenlijn 
bij het intercomgesprek te schakelen.

4 GEHEUGENS
De telefoon heeft een geheugen voor 30 telefoon-
nummers.De handset heeft een geheugen voor 
50 nummers met naam. Deze geheugens zijn niet 
gekoppeld aan elkaar en dienen apart ingepro-
grammeerd en bewerkt te worden.

4.1 Telefoon
Inprogrammeren:
1. toets  3 seconden ingedrukt houden totdat 

het symbool  oplicht
2. via het toetsenbord het nummer invoeren 

(max. 24 cijfers)
3. op toets OK drukken

kiezen:
1. kort op toets  drukken
2. met  en  het gewenste nummer opzoeken 

(de nummers zijn op volgorde van inprogram-
meren bewaard)

3. de hoorn opnemen of op toets  drukken 
om het nummer te kiezen

Wijzigen:
1. kort op toets  drukken
2. met  en  het gewenste nummer opzoeken
3. toets  3 seconden ingedrukt houden
4. met toets  het oude nummer uitwissen 

en via het toetsenbord het nieuwe nummer 
invoeren

5. op toets OK drukken

Wissen:
1. kort op toets  drukken
2. met  en  het gewenste nummer opzoeken
3. kort op toets  drukken
4. op toets OK drukken

4.2 Handset.
Inprogrammeren:
1. druk op toets MENU en op toets OK
2. druk op toets OK en voer via het toetsenbord 

de naam in (max. 14 karakters)
3. druk op toets OK en voer via het toetsenbord 

het telefoonnummer in (max. 24 cijfers)
druk gedurende 2 seconden op toets # om 
een kiespauze in te voegen
bij voorkeur het nummer inclusief netnum-
mer invoeren

4. druk op toets OK

kiezen:
1. kort op toets  drukken
2. met  en  het gewenste nummer opzoe-

ken (de geheugens worden op alfabetische 
volgorde bewaard)

3. op toets  drukken om het nummer te kiezen

Corrigeren:
1. druk op toets MENU
2. druk op toets OK en selecteer met  en  

BEWERK GEGEV
3. druk op de OK-toets en zoek het gewenste 

contact
4. druk op toets OK en op toets  om de naam 

te wissen
5. voer via het toetsenbord de nieuwe naam in 

en druk op toets OK
6. herhaal dit voor het nummer en druk op toets 

OK

Wissen:
1. druk op toets MENU
2. druk op toets OK en selecteer met  en 

WISSEN (alleen dit nummer wissen) of AL-
LES WISSEN

3. druk op de OK-toets en zoek het gewenste 
contact

4. druk 2x op toets OK om dit contact of alle 
contacten te wissen

5 NUMMERHERHALING
De telefoon en de handset hebben ieder een 
eigen laatste nummer geheugen: de telefoon ont-
houdt de 5 laatst gekozen nummer, de handset 
onthoudt de 10 laatst gekozen nummers.

kiezen: (zowel telefoon als handset)
1. druk op toets  en zoek met de toetsen  en 

 het gewenste laatst gekozen nummer
2. neem de hoorn op of druk op toets  om dit 

nummer opnieuw te kiezen

Bewaren:
Telefoon:
1. druk op toets 
2. zoek met de toetsen  en  het gewenste 

laatst gekozen nummer
3. 3 seconden op toets  drukken
4. op toets OK drukken

Handset:
1. druk op toets 
2. zoek met de toetsen  en  het gewenste 

laatst gekozen nummer
3. 2x toets OK drukken, naam toevoegen en 

nogmaals 2x op OK drukken

Wissen:
Telefoon:
1. druk op toets 
2. met  en  het gewenste nummer opzoeken
3. kort op toets  drukken
4. op toets OK drukken

Handset:
1. druk op toets 
2. met  en  het gewenste nummer opzoeken
3. druk op toets OK en selecteer met  en 

WISSEN (alleen dit nummer wissen) of ALLES 
WISSEN

4. druk 2x op toets OK om dit of alle laatst geko-
zen nummers

GEBRUIKSAANWIJZING

1 INTRODUCTIE
De FX-5555 is een combinatie van een draadge-
bonden telefoon en  een draadloze handset. In de 
draadgebonden telefoon zit de zender en ontvan-
ger waarmee de draadloze handset verbinding 
heeft. U  kunt op de draadgebonden telefoon 
meer draadloze handsets aan sluiten; zie hiervoor 
hoofdstuk 8. 

ZEER BELANGRIJK:
Gedurende een spanningsuitval kunt u 
alleen nog via de hoorn van de telefoon 
telefoneren. De draadloze handset en de 

luidsprekerfunctie van de telefoon kunnen niet meer 
gebruikt worden en ook het geheugen is niet  
toegankelijk (de geheugens blijven wel bewaard). 
Inkomende oproepen worden gedurende een span-
ningsuitval alleen op de telefoon gemeld. De bel van 
de draadloze handset zal in dit geval niet overgaan.
 

BENAMING:
In deze gebruiksaanwijzing wordt dit toestel als 
volgt benoemd:

het basistoestel, met telefoonhoorn
en krulsnoer is de ‘telefoon’

de draadloze handset
wordt ‘handset’ genoemd

2.2 Handset:
Batterijen:
Schuif de batterijdeksel naar onder en plaats de 2 
meegeleverde batterijen. Let op de + en -. Schuif 
de batterijdeksel terug op de handset.

Opladen:
Doe de adapter van de oplader in een 230V stop-
contact en plaats de handet op de oplader om de 
batterijen op te laden. Laat de batterijen geduren-
de 15 uur onafgebroken opladen.

3 GEBRUIKEN

3.1 Telefoneren:
Normaal of handenvrij:
Neem bij de telefoon de hoorn op om normaal te 
telefoneren of druk op toets  om de luidspre-
kerfunctie in te schakelen. De hoorn neerleggen 
of nogmaals op toets  drukken om de verbin-
ding te verbreken.

Bij de handset 1x op toets  drukken om normaal 
te telefoneren of nogmaals op  drukken om de 
luidsprekerfunctie in te schakelen. Op toets  
drukken om de verbinding te verbreken (of plaats 
de handset terug op de lader).

Gespreksvolume:
Alleen tijdens het gesprek kan het volume van het 
geluid geregeld woden. Gebruik bij de handset 
hiervoor de toetsen  en  en bij de telefoon de 

Telefoonsnoer:
Doe het telefoonsnoer achter in de telefoon in 
aansluiting TEL.LINE en doe de telefoonstekker 
in een telefoon wandcontactdoos.

Voedingsadapter
Doe het adapterstekkertje achter in de telefoon in 
aansluiting POWER 6VDC en doe de adapter in 
een 230V stopcontact.
Het adaptersnoertje kunt u achter een nokje laten 
lopen zodat deze niet per ongeluk uit de telefoon 
kan worden getrokken.

2.2 Instellen klok: (op de telefoon)
1. 3 seconden toets  ingedrukt houden,

--:-- --D/--M verschijnt in het display
2. voer nu achtereenvolgens via het toetsenbord 

in: (gebruik 2 cijfers per invoer)
• de uren
• de minuten
• de dag 
• de maand

3. druk op toets OK

De tijd wordt automatisch door de handset over-
genomen.

U kunt ook de tijd en datum in de handset pro-
grammeren, deze wordt dan door de telefoon 
overgenomen.

FX-5555

als tafelmodel als wandmodel
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Bewaren:
Telefoon:
1. druk op toets 
2. zoek met de toetsen  en  het gewenste 

laatst gekozen nummer
3. 3 seconden op toets  drukken
4. op toets OK drukken

Handset:
1. druk op toets 
2. zoek met de toetsen  en  het gewenste 

laatst gekozen nummer
3. 2x toets OK drukken, naam toevoegen en 

nogmaals 2x op OK drukken

Wissen:
Telefoon:
1. druk op toets 
2. met  en  het gewenste nummer opzoeken
3. kort op toets  drukken
4. op toets OK drukken

Handset:
1. druk op toets 
2. met  en  het gewenste nummer opzoeken
3. druk op toets OK en selecteer met  en 

WISSEN (alleen dit nummer wissen) of ALLES 
WISSEN

4. druk 2x op toets OK om het wissen te beves-
tigen

[ AANMELDEN ]
Deze functie staat uitgebreid beschreven in 
hoofdstuk 8.1.

[ AFMELDEN ]
U kunt hier verloren of defecte handsets afmel-
den. 

[ RESETTEN ]
Indien u het overzicht met betrekking tot de instel-
lingen kwijt bent, of u bent de PIN-code kwijt of 
vergeten, dan kunt u hier de fabrieksinstellingen 
terughalen. Let op dat behalve het terugzetten 
van de instellingen naar de fabrieksinstellingen, 
ook de PIN-code nu weer 0000 is en dat het 
NummerWeergavegeheugen en het laatstenum-
mergeheugen leeg zijn. Het telefoonboekgeheu-
gen wordt niet gewist.

[ FLASHDUUR ]
De verbreeksduur van de R/FLASH-puls kunt 
u hier instellen op KORT (100mS), MIDDEL 
(270mS) of LANG (600mS).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- 
of kantoorcentrale of uw telefoonmaatschappij 
met betrekking tot de gewenste verbreeksduur. 
100mS is de gestandaardiseerde verbreeksduur 
in de Benelux en deze tijd is vanaf de fabriek al 
ingesteld.

7.3 Klok & Alarm:
1. druk op de handset op toets MENU
2. blader met  en  naar [ KLOK & ALARM ]
3. druk op toets OK
4. selecteer nu met  en  naar een van de 

volgende instellingen en druk op OK

[ DATUM/TIJD ] om de datum en de tijd in te 
stellen (de tijd en de datum worden overgenomen 
door de telefoon)

[ FORMAAT INST ] om de tijd in een 12 of 24-uur 
formaat in te stellen en om de datumnotatie in te 
stellen in dag/maand of maand/dag (deze instel-
ling is apart voor de handset)

[ ALARM ] om een alafrmtijd in te programmeren 
en aan te geven of die slechts eenmaal of dage-
lijks moet klinken. Ook kan hier de alarm-melodie 
worden ingesteld.

8 MULTIHANDSET

8.1 Aanmelden nieuwe handsets:
Tot maximaal 4 handsets kunnen aan de FX-5555 
gekoppeld worden. Meld als volgt nieuwe hand-
sets aan:

telefoon:
1. houd op de telefoon toets INT gedurende 5 

seconden ingedrukt

nieuwe handset:
1. open het menu en selecteer de optie

[ GEAVANC INST ]
2. druk op toets OK en selecteer de optie

[ AANMELDEN ]
3. druk op toets OK en voer via het toetsenbord 

de PIN-code in (de fabriekscode 0000 of uw 
persoonlijke code)

4. druk op toets OK, de handset gaat nu op 
zoek naar de basis

Na enkele seconden heeft de handset 
de basis gevonden en wordt rechts in 
het display het interne handsetnummer 
weergegeven

8.2 Afmelden handsets:
Handsets die kwijt of defect zijn of die niet meer 
worden gebruikt, moeten afgemeld worden.
Selecteer hiervoor de optie [ AFMELDEN ] in het 
menu [ GEAVANC INST ].

9 OVERZICHT DISPLAY

9.1 Handset
continu opgelicht indien binnen bereik 
van de telefoon; uit indien buiten bereik 
van de telefoon

knippert als u nieuwe oproepen heeft 
ontvangen, dit symbool dooft als het 
Nummermeldergeheugen van die hand-
set is uitgelezen

licht op tijdens het uitlezen van het num-
mermeldergeheugen 

licht op bij het uitlezen van het laatste 
nummergeheugen

knippert tijdens een inkomende oproep; 
licht continu op tijdens een telefoonge-
sprek

licht op als de luidsprekerfunctie is 
ingeschakeld

licht op als de bel van de handset is 
uitgeschakeld

knippert als u een nieuw voicemail-
bericht heeft ontvangen

batterij-indicatie:
: batterij is vol
: batterij nog voor 2/3 vol
: batterij nog maar voor 1/3 vol, 

opladen wordt geadviseerd
: batterij bijna leeg, de handset kan 

elk moment uitschakelen

licht op als u met de toetsen  /  
meer mogelijkheden of geheugens op 
het display laten verschijnen

licht op als het nummer langer is dan 
in het display kan worden weergege-
ven, druk op toets # om de rest van het 
nummer te zien

9.2 Telefoon
licht op tijdens een telefoongesprek

knippert als u nieuwe oproepen heeft 
ontvangen, dit symbool dooft als het 
Nummermeldergeheugen van de tele-
foon is uitgelezen

licht op bij gebruik van het geheugen

licht op als de bel van de telefoon is 
uitgeschakeld

knippert als u een nieuw voicemail-
bericht heeft ontvangen

10 SPECIFICATIES

Protocol: DECT
 GAP, 4 handsets 
NummerMelder: DTMF & FSK,
 auto selectie
 20 geheugens
Kiezen: TOON
FLASH: 100, 270 & 600mS
Geheugens: Telefoon: 30
 Handset: 50
Voeding telefoon: voedingsadapter 
 6VDC, 500mA 
 
Voeding handset: 2x 1.2V 400mAh 
 NiMH batterij
 formaat AAA
Voeding oplader: voedingsadapter 
 6VDC, 150mA
Bereik: 50m in huis
 300m buitenshuis
Gebruiksduur handset (bij volle batterijen):
 stand-by: > 100 uur 
 gebruik: > 10 uur
Aansluitfactor: ETSI 50
Gebruikstemperatuur: 0°C tot 40°C
Opslag temperatuur: -20°C tot 60°C

6 NUMMERHERKENNING
Als uw telefoonmaatschappij de functie Nummer-
weergave ondersteunt, dan verschijnt het num-
mer van de opbeller in het display van uw tele-
foon en handset. Bij de handset wordt dan tevens 
de naam getoond als deze in het geheugen van 
de handset is opgeslagen.
De telefoon en de handset hebben ieder een 
eigen geheugen voor 20 oproepen. Let op dat u 
beide geheugens apart moet uitlezen en wissen.

Indicatie Nieuwe Oproep:
Als u een oproep gemist heeft dan knippert bij de 
telefoon het symbool . Bij de handset knippert het 
symbool  en verschijnt de tekst NW. GESPR.

Geheugen lezen: (zowel telefoon als handset)
Druk op toets  en blader met de toetsen  en   
door het geheugen. Als de naam van de opbeller 
in het geheugen van de handset is geprogram-
meerd, dan wordt de naam weergegeven, anders 
alleen het nummer. Bij de telefoon worden alleen 
de telefoonnummers getoond.
Naast de naam of het nummer wordt tevens de 
tijd en de datum van de oproep in het display 
getoond.

terugbellen: (zowel telefoon als handset)
1. druk op toets  en zoek met de toetsen  en 

 de gewenste oproep op
2. neem de hoorn op of druk op toets  om dit 

nummer opnieuw te kiezen

In het geval u een vreemde taal heeft ingesteld 
en niet meer weet hoe u moet terugkeren naar de 
Nederlandse taal, handel dan als volgt:
1. 3x telefoon-uit toets drukken
2. 1x toets MENU drukken
3. 1x toets  drukken
4. 1x toets OK drukken
5. 2x toets  drukken
6. 1x toets OK drukken
7. selecteer met de toetsen  /  de Neder-

landse taal en druk op toets OK om deze taal 
te bevestigen

8. 1x telefoon-uit toets drukken

7.2 Systeeminstellingen:
Open als volgt het menu:
1. druk op de handset op toets MENU
2. blader met  en  naar [ GEAVANC INST ]
3. druk op toets OK
4. blader nu met  en  naar de gewenste 

instelling en druk op OK

[ VERANDER PIN ]
Voor het aan- en afmelden van extra handsets en 
voor sommige instellingen heeft u een PIN-code 
nodig. Vanaf de fabriek is deze PIN-code 0000 
maar in deze menu-optie kunt u deze code in een 
persoonlijke code wijzigen.
Zie item [ RESETTEN ] als u de PIN-code kwijt 
bent.

7 INSTELLEN

7.1 handsetinstellingen:
Open als volgt het menu:
1. druk op de handset op toets MENU
2. blader met  en  naar [ PERS INSTEL ]
3. druk op toets OK
4. blader nu met  en  naar de gewenste 

instelling en druk op OK

[ HANDSETNAAM ]
U kunt de handset een eigen naam geven. Als de 
handset in rust is, kan deze naam op het display 
van de handset weergegeven worden.

[ GELUIDEN ]
Hier kunt u de beltoon en het belvolume instellen 
en of u een toontje wilt horen telkens als u een 
van de toetsen indrukt

[ TAAL ]
De diverse instructies op het display kunnen in 
verschillende talen worden weergegeven. U kunt 
hier de taal instellen.

v1.0


