
GEBRUIKSAANWIJZING

FX-3920



2

INHOUDSOPGAVE

1. NETWERKCOMPATIBILITEIT ................. 4
2. ONDERHOUD ........................................... 5

3. INSTALLATIE
3.1 Tafelstandaard ........................................... 6
3.2 Bij wandmontage ....................................... 7
3.3 Hoorn ........................................................ 8
3.4 Telefoon ..................................................... 8
 
4. TELEFONEREN
4.1 Inkomende oproepen ................................ 9
4.2 Oproep aannemen .................................... 9
4.3 Verbinding verbreken .............................. 10
4.4 Nummers kiezen ..................................... 10
4.5 Laatst gekozen nummer herhalen ........... 10
4.6 Direct geheugens kiezen ......................... 11
4.7 2-Toets geheugens kiezen ...................... 11
4.8 Gespreksvolume en -toon ....................... 12
4.9 Ruggespraak ........................................... 13
4.10 Toets * en # ............................................. 13
4.11 R-toets ..................................................... 14



3

5. NUMMERGEHEUGEN
5.1 Introductie ............................................... 15
5.2 Programmeren ........................................ 15
5.3 Kiezen ..................................................... 17
5.4 Wijzigen of wissen ................................... 17

6. WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERS-
 TIPS
6.1 Algemeen ................................................ 18
6.2 Installatie ................................................. 18
6.3 Milieu ....................................................... 19

7. GARANTIEBEWIJS ................................ 20



4

1. NETWERKCOMPATIBILITEIT

Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de 
‘openbare geschakelde telefonie netwerken 
(analoog enkellijns)’ van telefonie- en kabel-
maatschappijen in alle landen van de EU.
Per provider kan echter een ander aansluitsnoer 
met stekker benodigd zijn.

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden 
en voorzieningen zoals omschreven in de 
Europese richtlijn 1999/5/EC.

Loading factor: 50
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2. ONDERHOUD

• Het kabinet alleen reinigen met een vochti-
ge doek, nooit chemische reinigingsmiddelen 
gebruiken.

• Plaats de FX-3920 niet op met cellulose behan-
delde oppervlakken; de rubberen voetjes kun-
nen hierop sporen achterlaten.

Service

Help

Service Help

WWW.FYSIC.COM
SERVICE@FYSIC.NL

NL 073 6411 355
 (Lokaal tarief)

BE 03 238 5666
 (Lokaal tarief)
 (Tarif local)

DE 0180 503 0085
 Lokale Festnetzkosten

Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands

WWW.FYSIC.COM
SERVICE@FYSIC.NL

NL 073 6411 355

BE 03 238 5666

DE 0180 503 0085

Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,
‘s-Hertogenbosch, The Netherlands

(Lokaal tarief)
(Tarif local)

(Lokaal tarief)

(Lokale Festnetzkosten)
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3. INSTALLATIE

3.1 Tafelstandaard:
Bij gebruik van de telefoon op een tafel of bureau, 
moet eerst de tafelstandaard onder aan de tele-
foon geklikt worden.

1. haak eerst deze 
zijde van de 
standaard onder 
in de bodem van 
de telefoon (zie 1)

2. duw nu de andere zijde van de standaard  in de 
bodem totdat de 
2 lipjes vastklik-
ken (zie 2), deze 
lipjes eventueel 
iets indrukken 
(zie 3)

Als de standaard 
ooit afgenomen 
moet worden, dan 
bij 3 drukken en de 
beugel volgens 4 afnemen.

1

3

4

2

3
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3.2 Bij wandmontage:
1. boor boven elkaar en 

met een onderlinge 
afstand van 8,4cm 2 
gaten in de wand en 
plaats hierin pluggen 
en schroeven; laat de 
kop van de schroeven 
5 millimeter uitsteken

2. schuif de hoornhanglip 
uit de telefoon, draai 
deze 1800 en plaats 
deze terug in de tele-
foon; dit lipje houdt de 
hoorn vast bij han-
gend gebruik

3. hang de telefoon met de sleutelgaten over de 
schroeven en druk de telefoon naar onderen

4. het telefoonsnoer met kabelbeugeltjes aan de 
wand fixeren

Bij wandmontage wordt GEEN gebruik gemaakt 
van de tafelstandaard.

8,
4c

m
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3.3 Hoorn:
1.  de hoorn met de telefoon 

verbinden door een zijde 
van het krulsnoer onder 
in de hoorn te klikken en 
de andere zij-
de aan de lin-
kerzijde van 
de telefoon te 
klikken

2.  de stekkertjes aandrukken totdat deze vastklik-
ken

3.4 Telefoon: 
1.  het telefoonsnoer onder 

in de telefoon steken

2. de telefoonstekker in de 
telefoonwandcontactdoos 
steken

In de FX-3920 hoeven GEEN batterijen 
geplaatst te worden
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4. TELEFONEREN

4.1 Inkomende oproepen:

stel met de belvolumeschakelaar  
aan de onderzijde van de telefoon 
het belvolume in.

: hoog belvolume
: laag belvolume

: bel uit

een inkomende oproep wordt tevens 
gemeld door het oplichten van het 
bellampje, let op: dit is GEEN knopje

4.2 Oproep aannemen:

neem de hoorn op om het gesprek 
via de hoorn te voeren

of

druk kort op de luidsprekertoets om 
het gesprek handenvrij aan te nemen
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4.3 Verbinding verbreken:

leg de hoorn neer als het gesprek via 
de hoorn gevoerd werd

of

druk nogmaals op de luidspreker-
toets om de verbinding te verbreken 
als het gesprek via de luidspreker 
gevoerd werd

4.4 Nummers kiezen:

neem de hoorn op of schakel de luid-
sprekerfunctie in

toets het telefoonnummer in

het nummer wordt direct gekozen

4.5 Laatst gekozen nummer herhalen:

neem de hoorn op of schakel de luid-
sprekerfunctie in
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druk op toets  om het laatst geko-
zen nummer nogmaals te kiezen

4.6 Direct geheugens kiezen (*):

neem de hoorn op of schakel de luid-
sprekerfunctie in

druk op toets SOS of M1 of M2

dit nummer wordt gekozen

4.7 2-Toets geheugens kiezen:

neem de hoorn op of schakel de luid-
sprekerfunctie in

druk op toets 

druk op de toets waaronder het ge-
heugen is opgeslagen

dit nummer wordt gekozen

*: zie paragraaf 6,2 voor het programmeren van 
de geheugens
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4.8 Gespreksvolume en -toon:

LET OP DAT EEN TE HOOG VOLUME KAN 
LEIDEN TOT GEHOORBESCHADIGING. 
WORDT DE TELEFOON GEDEELD MET 

MEERDERE GEBRUIKERS, REGEL DAN NA ELK 
GESPREK HET VOLUME NAAR NEUTRAAL.

volume
druk op  om het volume te verho-
gen of druk op  om het volume te 
verlagen
deze volume regeling regelt zowel 
het hoornvolume als het luidspreker-
volume

versterker:
druk op toets +40dB om de verster-
ker in te schakelen, nogmaals deze 
toets indrukken om de versterker 
weer uit te schakelen
deze functie werkt alleen in combina-
tie met de telefoonhoorn

LET OP: GEVAAR VOOR ZEER LUID 
MAXIMAAL VOLUME IS AANWEZIG
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toonregeling:
druk op toets  om de hoge tonen 
extra te versterken
let op: deze functie werkt alleen in 
combinatie met een ingeschakelde 
versterker en de telefoonhoorn

4.9 Ruggespraak:

deze toets tijdens een telefoonge-
sprek indrukken en ingedrukt houden 
om de microfoon uit te schakelen 

zodra deze toets losgelaten wordt, 
wordt de microfoon weer ingescha-
keld

4.10 Toets * en #:

de toetsen  en  zijn toetsen die 
met name gebruikt worden bij tele-
bankieren:
• druk op toets  als gevraagd wordt 

om toets STERRETJE in te drukken
• druk op toets  als gevraagd wordt 

om op toets HEKJE te drukken
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4.11 R-toets:

met de R-toets (ook wel FLASH ge-
noemd) verbreekt u heel kort de tele-
foonverbinding; deze korte onderbre-
king wordt bij sommige huis- of kantoor 
centrales gebruikt om gesprekken door 
te verbinden; bij openbare centrales 
wordt deze toets gebruikt voor tele-
comfuncties, zoals voor het aannemen 
van een WisselGesprek.

Aan de onderzijde van 
de telefoon zit een klein 
schakelaartje waarmee 
de lengte van de onder-
breking kan worden inge-
steld.
• 100 = 0,1 sec, dit is de 

meest gebruikte stand 
in de Benelux

• 300 = 0,3 sec, deze instelling wordt vaak op 
bedrijfcentrales gebruikt

Neem voor meer informatie betreffende deze func-
tie contact op met de telefoonmaatschappij.
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5. NUMMERGEHEUGEN

5.1 Introductie:
De FX-3920 heeft een direct nummergeheugen 
voor 3 telefoonnummers en een 2-toets nummerge-
heugen voor 10 veelgekozen nummers. De lengte 
van elk geheugen mag maximaal 16 cijfers zijn.

Naast normale telefoonnummers kunnen ook 
nummers van mobiele telefoons geprogrammeerd 
worden.

De telefoon gebruikt de spanning van de telefoon-
aansluiting om de geheugens te bewaren. Batte-
rijen hoeven dus niet geplaatst te worden. Zorg er 
echter wel voor dat de telefoon continu aangeslo-
ten blijft. 
Een korte onderbreking, bijvoorbeeld om het toe-
stel even te verplaatsen, is toegestaan zonder dat 
de geheugens verloren raken.

5.2 Programmeren:

leg de hoorn naast de telefoon

druk 1x op toets STOR
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voer via het toetsenbord het nummer 
in

druk 1x op toets STOR

druk op een van de 3 direct geheu-
gentoetsen om het nummer als een 
direct geheugennummer op te slaan

of

druk op een van de 10 cijfertoetsen 
van het toetsenbord om het nummer 
als een 2-toets geheugen op te slaan

leg de hoorn neer

is een kiespauze in het nummer gewenst, bij-
voorbeeld omdat de telefoon achter een huis- of 
centrale aangesloten is en er eerst een 0 gekozen 
moet worden voor de buitenlijn, druk dan op die 
plaats in het telefoonnummer op toets ; bij het 
kiezen pauzeert de telefoon hier ruim 2,5 secon-
den tijdens het kiezen
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5.3 Kiezen:

neem de hoorn op of schakel de luid-
sprekerfunctie in

druk op toets SOS of M1 of M2

of 

druk op toets  gevolgd door 
de toets waaronder het geheugen is 
opgeslagen

het nummer wordt gekozen

5.4 Wijzigen of wissen:
Als een nummer moet worden gewijzigd, pro-
grammeer dan het nieuwe nummer over het oude 
nummer heen. Het oude nummer komt hiermee te 
vervallen.

Als een nummer moet worden gewist, program-
meer dan een niet bestaand nummer (bijvoorbeeld 
000) over het oude nummer heen. Het oude num-
mer komt hiermee te vervallen.
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6. WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERS-
 TIPS

6.1 Algemeen:
• Lees de gebruikershandleiding goed door, en 

volg alle aanwijzingen op.
• Bij het reinigen van de telefoon dient u de tele-

foonstekker uit de telefoonwandcontactdoos te 
nemen.

• 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 draad tot struikelen 
of vallen kan leiden.

• De telefoon nooit demonteren. Dit dient alleen 
door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

6.2 Installatie:
• Het telefoonsnoer alleen aan de telefoon aan-

sluiten of losnemen als de telefoonstekker uit 
de telefoonwandcontactdoos is genomen.

• Installeer de telefoon niet tijdens een onweers-
bui.
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• Installeer geen telefoonaansluitpunt in een 
natte of vochtige omgeving.

• Raak geen ongeïsoleerde telefoonsnoeren aan 
tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoon-
net

6.3 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 de leverancier. Zij zorgen voor een 
milieuvriendelijke verwerking.
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7. GARANTIEBEWIJS

Op de FYSIC FX-3920 telefoon heeft u een garantie 
van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen 
gedurende die periode de kosteloze herstelling van 
defecten ontstaan door materiaal- en constructiefou-
ten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de 
importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg 
dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hier-
omtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier 
van deze telefoon of de serviceafdeling van FYSIC op 
telefoonnummer 073 6411 355 (Nederland), 03 238 
5666 (België), 018 0503 0085 (Duitsland) of via inter-
net www.fysic.com

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, 
foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onder-
delen 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 en stekkers vallen niet 
onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, 
met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.
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