
TX-650

GEBRUIKSAANWIJZING



1 OVERZICHT TELEFOON

2

lampje ‘in gebruik’
+ bellampjes (2x)

verbreek contact

ophanglip voor 
de hoorn in het 
geval de telefoon 
aan de wand 
gehangen wordt

ingebouwde 
luidspreker voor 
het belsignaal
en voor de luid-
sprekerfunctie

m1 ~ m4 direct geheugens 1~4
store om de geheugens te 
 programmeren
mem geheugentoets voor 
 de 2-toets geheugens
fl ash telecom functietoets 
 (doorverbinden,
 aannemen Wissel-
 gesprek, e.d.)

m5 ~ m8 direct geheugens 5~8
vol+ en volume-insteltoetsen
vol- voor de hoorn en de 
 luidsprekerfunctie
rd/p herhaaltoets laatst 
 gekozen nummer, 
 tevens om kiespauze
 toe te voegen

set tijd-insteltoets
pr/c programmeer en correctie toets

 /  om door de geheugens en instellingen te bladeren
 om het telefoonboekgeheugen te openen

ok om een instelling te bevestigen
mute uitschakelen microfoon (wachtstand)

in/uitschakeltoets
luidsprekerfunctie

indicatie ‘nieuwe oproep’
(alleen bij NummerWeergave)
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2 INSTALLATIE
2.1 BATTERIJEN:

Let op dat bij het plaatsen en vervangen van de batterijen,
de telefoon losgekoppeld moet zijn van het telefoonnet.

Om in geval van het uitvallen van het lichtnet toch te kunnen telefone-
ren, kunnen aan de onderzijde van de telefoon 4 batterijen geplaatst 
worden. Verwijder de batterijdeksel aan de onderzijde van de telefoon
en plaats 4 batterijen (formaat AA penlite, 1,5V) zoals in het batterij-
compartiment staat aangegeven. Batterijen zijn niet meegeleverd.
Tip: deze batterijen verzorgen ook het vasthouden van het Nummer-
Weergave-geheugen bij het verplaatsen van de telefoon of bij een 
verhuizing. (de normale nummergeheugens blijven ook zonder 
batterijen en adapter bewaard)

2.2 KRULSNOER, TELEFOONSNOER & VOEDINGSADAPTER:
ATTENTIE: Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de telefoon 
aansluiten of los koppelen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de 

telefoonstekker uit de telefoon wandcontactdoos zijn genomen.

De aansluiting voor het krulsnoer zit aan de linkerzijde van de telefoon. 
De aansluitingen voor het telefoonsnoer en voor de voedingsadapter 
zitten aan de achterzijde van de telefoon. Druk de stekkertjes goed aan.

Nadat de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos en de 
voedingsadapter in een 230 Volt stopcontact gestoken is, is de 
telefoon gebruiksklaar.

2.3 BUREAU STANDAARD / WANDMONTAGE:
Om de telefoon op een bureau iets naar u toe te richten of om de 
telefoon aan de wand te hangen, wordt een standaard meegeleverd. 
Deze standaard kunt u aan de onderzijde van de telefoon in het kabi-
net klikken. Deze standaard kunt u afnemen door de nokjes aan een 
zijde iets in te drukken en dan de standaard los te nemen.
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3 TELEFONEREN
3.1 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

3.2 ONTVANGSTVOLUME:
Zowel het geluid van de hoorn als van de luidspreker kan ingesteld 
worden:

 neem de hoorn op of schakel de 
 luidsprekerfunctie in

 gebruik de toetsen vol+ en vol- om het 
 volume in te stellen

 het ingestelde niveau wordt op het display 
 weergegeven

het hoornvolume en het luidsprekervolume zijn los van elkaar instelbaar en de 
ingestelde niveaus blijven in het geheugen bewaard

of
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3.3 OPGEBELD WORDEN:
Een inkomende oproep wordt gemeld door het overgaan van de bel; 
tevens wordt het nummer en/of de naam van de abonnee op het 
display getoond(*).

 stel aan de onderzijde van de telefoon met 
 de schakelaar HI LO het gewenste bel-
 volume in

 neem de hoorn op of schakel de 
 luidsprekerfunctie in om de oproep aan te 
 nemen

*: zie paragraaf 6 met betrekking tot het weergeven van het nummer 
en/of de naam

3.4 GESPREK BEËINDIGEN:

 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

3.5 NUMMER KIEZEN:

 Blokkiezen
 laat de hoorn op de telefoon liggen en 
 voer het gehele telefoonnummer in via het 
 toetsenbord, een fout kan gecorrigeerd 
 worden met behulp van toets pr/c

 neem de hoorn op of schakel de luidspreker-
 functie in, na enkele seconden wordt het 
 nummer gekozen

of

of

HI    LO

of



6

 Normaal kiezen
 neem de hoorn op of schakel de luidspreker-
 functie in

 voer het nummer in via het toetsenbord; dit 
 nummer wordt direct gekozen

 Kiespauze
 druk tijdens het intoetsen van het telefoon-
 nummer op toets rd./p om een kiespauze 
 toe te voegen  

 Nummerherhaling
 neem de hoorn op of schakel de luidspreker-
 functie in

 druk op toets rd./p, het laatst gekozen 
 nummer wordt automatisch opnieuw 
 gekozen

voor het kiezen van een van de 10 laatst gekozen nummers en 
voor het kiezen uit het geheugen svp de hoofdstukken 4 (laatste 10 
gekozen nummers) en 5 (geheugen) raadplegen

3.6 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 verbin-
 den indien u bent aangesloten op een huis- of kantoorcentrale
- de verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor 
 paragraaf 7.7.

of

of
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3.7 MUTE: (wachtstand)

 druk tijdens het gesprek op toets mute om 
 de microfoon uit te schakelen, in het display 
 verschijnt [MICROFOON UIT]

 nogmaals op toets mute drukken om de 
 microfoon weer in te schakelen

- in de wachtstand kunt u nog wel uw gesprekspartner horen, deze 
 kan u echter niet meer horen
- deze functie kan ook tijdens handenvrij telefoneren ingeschakeld 
 worden

3.8 GESPREKSTIMER:

 gedurende het gesprek geeft het display de 
 verlopen gespreksduur weer

 druk op toets pr/c om de timer te stoppen

 nogmaals op toets pr/c drukken om de timer 
 opnieuw vanaf 00-00 te starten

direct aan het einde van het gesprek dooft deze weergave en is niet 
meer op te vragen
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4 LAATSTE 10 GEKOZEN NUMMERS
4.1 KIJKEN:

 laat de hoorn op de telefoon liggen en druk 
 op toets rd./p, het laatst gekozen nummer 
 komt in het display

 gebruik de toetsen  en  om het nummer 
 op te zoeken

4.2 UITKIEZEN:

 zoek het nummer op en neem de hoorn op 
 of schakel de luidsprekerfunctie in, na 
 enkele seconden wordt het nummer 
 gekozen

4.3 TOEVOEGEN AAN HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN:

 zoek het nummer op en houd toets  inge-
 drukt totdat na ongeveer 4 seconden de 
 cursor linksonder gaat knipperen

 voer via het toetsenbord de naam in zoals
 beschreven staat in paragraaf 8 en druk op
 toets  ter bevestiging

 neem de hoorn even op om de invoer te 
 beëindigen

4.4 WISSEN:

 zoek het nummer op en druk 2x kort op toets 
 pr/c, om het nummer te wissen

of

4 sec.

2x
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5 GEHEUGEN
5.1 INTRODUCTIE:
De TX-650 heeft een geheugencapaciteit voor 70 nummers met 
naam. Dit telefoonboekgeheugen is tevens gekoppeld aan de 
NummerMelder; komt er een oproep binnen van een abonnee wiens 
telefoonnummer in het telefoonboekgeheugen staat geprogrammeerd, 
dan wordt de erbij geprogrammeerde naam op het display getoond.

Daarnaast heeft de TX-650 nog 8 directe geheugens (m1 ~ m8) voor 
veel gekozen nummers en 10 geheugennummers die via toets mem 
gekozen kunnen worden (zogenaamde 2-toets geheugens)

5.2 DIRECTE EN 2-TOETS GEHEUGENS:

 toevoegen
 druk eenmaal op toets store en voer via het 
 toetsenbord het telefoonnummer in

 druk nogmaals op toets store

 druk op een van de direct geheugentoetsen 
 m1 ~ m8 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

 neem de hoorn even op om de invoer te 
 beëindigen



10

 kiezen
 druk een van de 8 direct geheugentoetsen in

 of

 druk toets mem, gevolgd door een van de 
 10 toetsen van het toetsenbord

 het nummer komt in het display

 neem de hoorn op of schakel de luidspreker-
 functie in, na enkele seconden wordt het 
 nummer gekozen

u kunt ook eerst de hoorn opnemen of de luidsprekerfunctie inscha-
kelen en dan het geheugennummer opvragen; dit nummer wordt dan 
direct gekozen

wissen
een direct of een 2-toets geheugennummer kan alleen gewist worden 
door een nieuw nummer over het oude nummer te programmeren, het 
oude nummer komt dan te vervallen

of
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5.3 TELEFOONBOEKGEHEUGEN:

 toevoegen
 druk 2x kort achtereen op toets pr/c, het 
 display geeft [PHONE BOOK], druk toets ok

 selecteer de optie [ADD] en druk toets ok

 voer via het toetsenbord het nummer in en 
 druk op toets  ter bevestiging

 voer via het toetsenbord de naam in 
 zoals beschreven staat in paragraaf 8 en 
 druk op toets  ter bevestiging

 geef het volgende nummer in of neem de 
 hoorn even op om de invoer te beëindigen

- de maximale lengte voor elk telefoonnummer bedraagt 20 cijfers, 
 overschrijdt u dit aantal dan verschijnt op het  display de melding 
 [NUMMER TE LANG] (neem de hoorn even op om het 
 programmeren te beëindigen en begin opnieuw)
- de maximale lengte voor elke naam bedraagt 16 karakters, 
 inclusief spaties en leestekens
- druk toets rd/p om een pauze in het nummer mee te programmeren, 
 in het display verschijnt een [P]
- de geheugens worden NIET op alfabetische volgorde opgeslagen 
 maar in de volgorde waarin u ze programmeert
- als het geheugen vol is verschijnt [GEHEUGEN VOL] in het display

2x
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 kiezen
 druk 2x kort achtereen op toets pr/c, het 
 display geeft [PHONE BOOK]

 druk 2x op toets ok

 gebruik de toetsen  en  om de gewenste 
 naam/nummer combinatie op te zoeken

 neem de hoorn op of schakel de luidspreker-
 functie in, na enkele seconden wordt het 
 nummer gekozen

u kunt ook één van de toetsen op het toetsenbord indrukken om op 
deze wijze direct naar een bepaalde naam te gaan en met de toetsen 

 en  desgewenst verder te zoeken

 wissen
 druk 2x kort achtereen op toets pr/c, het 
 display geeft [PHONE BOOK]

 druk 2x op toets ok

 gebruik de toetsen  en  om de te wissen 
 naam/nummer combinatie op te zoeken

 druk toets pr/c, het display geeft [WISSEN?]

 druk nogmaals toets pr/c om het wissen te 
 bevestigen (druk toets ok om het wissen te 
 annuleren)

2x

2x

of

2x

2x
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6 NUMMERWEERGAVE
6.1 INTRODUCTIE
Bij elke oproep verschijnt op het display van de TX-650 het telefoon-
nummer van de persoon die naar u opbelt. 
Indien het netwerk dit ondersteunt of indien u dit nummer samen 
met een naam in het telefoonboekgeheugen van de telefoon heeft 
geprogrammeerd, dan wordt ook deze naam op het display getoond.
De geheugencapaciteit van de NummerMelder bedraagt 75 tot 99 
oproepen, afhankelijk van de lengte van de (ontvangen) namen. Is het 
geheugen vol, dan zal bij elke volgende oproep, de oudste oproep uit 
het geheugen worden verwijderd.
Let op: Bij sommige telecom-providers dient u zich te abonneren op
de dienst NummerWeergave. Informeer hiervoor bij uw telefoon-
maatschappij of bij de leverancier van deze telefoon.

6.2 NIEUWE OPROEP:

 zodra een nieuwe oproep door de telefoon 
 is ontvangen en u heeft deze oproep niet 
 beantwoordt, dan gaat het lampje midden 
 boven op de telefoon knipperen

 rechtsboven in het display staat achter het 
 woordje ‘NEW’ het aantal door u niet 
 beantwoorde oproepen

6.3 GEHEUGEN LEZEN:

 laat de hoorn liggen en gebruik de toetsen  
 en  om door het NummerMeldergeheugen 
 te bladeren

 neem de hoorn even op om het lezen te 
 beëindigen
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6.4 TERUGBELLEN:

 laat de hoorn liggen en zoek de gewenste 
 oproep op

 neem de hoorn op of schakel de luidspreker-
 functie in, na enkele seconden wordt het 
 nummer gekozen

6.5 WISSEN:

 per oproep
 laat de hoorn liggen en zoek de gewenste 
 oproep op

 druk toets pr/c, het display geeft [WISSEN?]; 

 druk nogmaals toets pr/c om het wissen te 
 bevestigen (druk toets ok om het wissen te 
 annuleren)

 alles wissen
 laat de hoorn liggen en druk op toets  en  
 om een willekeurige oproep in het display te 
 halen

 druk gedurende ruim 5 seconden op toets 
 pr/c totdat het display weergeeft [ALLES 
 WISSEN?];

 druk nogmaals toets pr/c om het wissen te
 bevestigen

of

5 sec.
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6.6 KOPIËREN NAAR TELEFOONBOEKGEHEUGEN:

 laat de hoorn liggen en zoek de gewenste 
 oproep op

 druk gedurende 5 seconden op toets  
 totdat de cursor links onder gaat knipperen

 voer de naam in zoals beschreven staat in 
 paragraaf 8 (indien het netwerk al een naam 
 heeft meegestuurd, dan kunt u direct op 
 toets  drukken om deze naam te 
 gebruiken)

 druk toets  ter bevestiging

 neem de hoorn even op om de invoer te 
 beëindigen

6.7 MELDINGEN OP HET DISPLAY:
Bij NummerWeergave kunnen de volgende meldingen op het display 
verschijnen:

in rust

 1: achter [NEW] staat het aantal 
  nieuw ontvangen oproepen

 2: achter [AANTAL OPR.] of 
  [TOTAAL] staat het totaal aantal 
  oproepen dat in het geheugen 
  is opgeslagen, bovenin staat de 
  actuele tijd en datum

5 sec.
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tijdens lezen

  1: achter ‘CALL#” wordt het volg-
   nummer van de oproep weer-
   gegeven

  2: ‘NEW’ geeft aan dat het nummer
   dat nu op het display staat, 
   nieuw is (nog niet door u 
   gelezen)

3: ‘REPEAT’ geeft aan dat dit nummer herhaaldelijk gebeld heeft (om 
 geheugenruimte te sparen, wordt alleen de tijd en de datum van de 
 laatste oproep bewaard)

4: bovenin staat de tijd en datum van de betreffende oproep

5: in het midden staat het telefoonnummer

6: linksonder staat de naam (indien ondersteund door het netwerk of 
 indien geprogrammeerd in het geheugen van de telefoon

Overige weergaven
•  indien de abonnee het meesturen van zijn nummer geblokkeerd 
 heeft of het nummer is om een andere reden onbekend bij de 
 telefoonmaatschappij:
  [0000000000], [PRIVE] of [ONBEKEND]
•  bij het begin en bij het einde van de lijst:
  [EINDE V/D LIJST
• weergave als het NummerMeldergeheugen leeg is:
  [GEEN OPROEP]
• weergave als het nummer onvolledig ontvangen is:
  [FOUT SITUATIE]
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7 INSTELLINGEN
ATTENTIE: bij het instellen van de diverse functies van de TX-650 
moet de telefoon op het telefoonnet zijn aangesloten EN moet de 
voedingsadapter zijn aangesloten of moeten batterijen zijn geplaatst!

7.1 TIJD EN DATUM:
In rust staat de tijd en de datum op het display en bij de ontvangst 
van inkomende oproepen wordt de tijd en de datum geregistreerd. Als 
volgt dient u de tijd en de datum in te stellen:

 houd toets set ingedrukt totdat na ruim 2 
 seconden het display [TIJD INSTELLEN] 
 weergeeft

 stel met de toetsen  en  achtereenvolgens in:

 1. de uren
 2. de tientallen minuten
 3. de minuten
 4. de maand
 5. de dag
 6. de tientallen jaren
 7. het jaar
 8. de dagweergave (bijvoorbeeld ‘[VRIJ]’ op 
  het display) (indien links een cijfer 
  knippert, is dagweergave ingeschakeld, 
  knippert er alleen een streepje, dan is 
  dagweergave uitgeschakeld)

 bevestig elke invoer door op de OK-toets te 
 drukken

 neem de hoorn even op om de invoer te 
 beëindigen

2 sec.
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7.2 FORMAAT TIJDWEERGAVE:
U kunt aangeven of de tijd in een 12 uur of in een 24 uur notatie 
weergegeven moet worden:

 druk 2x kort achtereen op toets pr/c, het 
 display geeft [PHONE BOOK]

 selecteer de optie [HOUR FORMAT] en druk 
 toets ok

 gebruik de toetsen  en  om te wisselen 
 tussen [12 HOUR] en [24 HOUR] en druk 
 toets ok ter bevestiging

 neem de hoorn even op om de keuze te 
 bevestigen

12 uur weergave: kwart voor vier ‘s middags: 03:45PM
24 uur weergave: kwart voor vier ‘s middags: 15:45

7.3 FORMAAT DATUMWEERGAVE:
U kunt kiezen tussen datumweergave mm-dd of dd-mm. 

 druk 2x kort achtereen op toets pr/c, het 
 display geeft [PHONE BOOK]

 selecteer de optie [DATE FORMAT] en druk 
 ok

 gebruik de toetsen  en  om te wisselen 
 tussen [MM-DD] en [DD-MM] en druk toets 
 ok ter bevestiging

 neem de hoorn even op om de keuze te 
 bevestigen

2x

2x
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7.4 DISPLAY TAAL:
De diverse meldingen op het display kunnen in meerdere talen 
weergegeven worden. Als volgt stelt u de gewenste taal in:

 druk 2x kort achtereen op toets pr/c, het 
 display geeft [PHONE BOOK]

 selecteer de optie [SET LANGUAGE] en 
 druk toets ok

 gebruik de toetsen  en  om de gewenste 
 taal te selecteren en druk toets ok om de 
 keuze vast te leggen

7.5 CONTRAST:
Als volgt kunt u het contrast van het display instellen:

 druk 2x kort achtereen op toets pr/c, het 
 display geeft [PHONE BOOK]

 selecteer de optie [LCD CONTRAST] en 
 druk toets ok

 gebruik de toetsen  en  om te wisselen 
 tussen [CONTRAST LAAG] en [CONTRAST 
 HOOG] en druk toets ok ter bevestiging

7.6 BELVOLUME:

 het belvolume is instelbaar aan de
 onderzijde van de telefoon in de standen
 luid (HI) en normaal (LO)

2x

2x

HI    LO
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7.7 FLASH VERBREKINGSTIJD:
De verbrekingstijd van de FLASH-functie zoals beschreven in para-
graaf 5.7) kunt u instellen op 100, 120, 300 of 600ms (milliseconden). 
Als volgt kunt u deze instellen:

 druk 2x kort achtereen op toets pr/c, het 
 display geeft [PHONE BOOK]

 selecteer de optie [SET FLASH] en druk 
 toets ok

 gebruik de toetsen  en  om te kiezen uit 
 [FLASH 100MS], [FLASH 120MS], 
 [FLASH 300MS] en [FLASH 600MS]

 druk toets ok ter bevestiging

 neem de hoorn even op om de keuze te 
 bevestigen

- de standaard flash-verbrekingstijd voor gebruik in Nederland en in 
 België is 120ms.
- raadpleeg bij twijfel uw telefoonmaatschappij of, bij aansluiting 
 op een kantoor- of huiscentrale, de gebruiksaanwijzing hiervan of 
 de leverancier

2x
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8 INVOEREN VAN NAMEN
Het toevoegen van een naam bij een telefoonnummer geschiedt 
middels de toetsen 0 - 9 van het toetsenbord.
De volgende karakters kunnen gebruikt worden:

toets: bijbehorende karakters na ..x indrukken:

 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 

 1 . , ? ! - “ ‘ ( ) 
 
 A B C a b c 2 Å Ä Æ

 D E F d e f 3

 G H I g h i 4

 J K L j k l 5 

 M N O m n o 6 Ö Ø Ñ

 P Q R S p q r s 7

 T U V t u v 8 Ü

 W X Y Z w  x y z 9

 0 + & @ / $ %

• druk de betreffende cijfertoets herhaaldelijk in om het gewenste 
 karakter te selecteren
• indien 2x hetzelfde karakter achter elkaar gewenst is (bijvoorbeeld 
 ‘AA’), druk dan na de eerste A op toets ok om de cursor een plaats 
 naar rechts te verplaatsen en voer dan de 2e A in
• druk op toets pr/c om het voorgaande karakter uit te wissen
• druk 2x op toets ok om een spatie in te voegen
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9 VOICEMAIL INDICATIE
 heeft u een VoiceMail bericht ontvangen, 
 dan wordt dit kenbaar gemaakt door het kort 
 oplichten van de tekst [VOICEMAIL] en het 
 continu oplichten van het woordje [MSG] 
 (‘message’) in het display

 nadat u dit bericht heeft afgeluisterd, zal het
  netwerk ervoor zorgen dat deze melding op
 het display dooft. (de tekst [VOICEMAIL UIT] 
 komt kort op het display en het woordje 
 ‘MSG’ dooft)

let op: deze melding werkt alleen op FSK gebaseerde systemen en 
onder de voorwaarde dat het netwerk deze service ondersteunt

10 TIPS EN WAARSCHUWINGEN
10.1 ALGEMEEN:
• Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwij-
 zingen 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 tele-
 foon en/of de voedingsadapter en plaats deze niet direct naast 
 een warmtebron.
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter; het aansluiten van
 een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
• Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd 
 raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen 
 leiden.
• De telefoon en de adapter nooit demonteren; dit dient alleen door 
 gekwalificeerd personeel te geschieden.
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10.2 INSTALLATIE:
• Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de telefoon
 aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stop-
 contact en 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 telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij 
 deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

10.3 BATTERIJEN:
De batterijen hebben als functie het vasthouden van het Nummer-
Weergavegeheugen en het kunnen telefoneren in het geval de adap-
tervoeding uitvalt, bijvoorbeeld gedurende een stroomonderbreking of 
in het geval u de telefoon wilt verplaatsen (verhuizing).

Bijna lege of niet geplaatste batterijen worden aangegeven door het 
knipperen van het batterij icoontje LOW in het display. Vervang in dat 
geval de batterijen.

Vervang altijd alle batterijen tegelijk en gebruik bij voorkeur alkaline 
batterijen van hetzelfde type. Oplaadbare batterijen kunnen ook 
geplaatst worden echter deze dienen in een externe lader opgeladen 
te worden.

Attentie:
- neem, tijdens het plaatsen of vervangen van de batterijen, de 
 voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de 
 telefoonwandcontactdoos, dit om schokgevaar bij hoge spanningen 
 op het lichtnet of het telefoonnet te voorkomen
- het NummerWeergave geheugen en de tijd/datum blijven tijdens 
 het vervangen van de batterijen ruim een minuut bewaard, vervang 
 dus binnen deze periode de batterijen (het telefoonboekgeheugen 
 blijft, ook zonder voeding, bewaard)
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10.4 PLAATSING:
• Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde opper-
 vlakken plaatsen; de rubber voetjes kunnen hierop sporen achter-
 laten.
• 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-650 beïnvloeden (brom en kraakgeluiden).

10.5 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.

10.6 STORING:
In het geval van een mogelijke storing:
1. Neem de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos en de 
 voedingsadapter uit het stopcontact en neem de 4 batterijen uit de 
 telefoon.
2. wacht nu enkele minuten.
3. Plaats nu eerst de batterijen terug en sluit dan de telefoonlijn en de 
 voedingsadapter weer aan.
Let op dat hiermee de laatste nummer geheugens en de Nummer-
Weergave geheugens gewist worden. Het telefoonboekgeheugen blijft 
wel bewaard.

In het geval hiermee de storing niet is verholpen, neem dan contact op 
met de Profoon servicedienst op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355 
of met de leverancier van deze telefoon.
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10.7 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.

11 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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13 GARANTIEBEWIJS
Naam:      Bewaar hier uw 
Adres:      kassa- of aankoop
Postcode:      bon
Plaats:
Telefoon:
Serienummer:
(zie productsticker aan de onderzijde van de TX-650)

Op de Profoon TX-650 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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