GEBRUIKSAANWIJZING

FM-2950
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1		BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

De volgende waarschuwingen moeten in acht worden
genomen om mogelijk letsel van de gebruiker of derden te
voorkomen.
• In verschillende landen kunnen uiteenlopende voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons gelden.
Neem de wetgeving voor het gebruik van de mobiele
telefoon in acht die geldt in uw land. Schakel het toestel uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als er
gevaarlijke situaties of storingen kunnen ontstaan.
• Gebruik het toestel alleen waarvoor deze bedoeld
is en alleen op plaatsen waar u zonder gevaar kunt
telefoneren.
• Medische apparaten kunnen in hun werking worden
beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een
minimale afstand van 20 cm tussen de toestellen als de
telefoon is ingeschakeld.
• Indien u het vermoeden hebt dat er een storing is ontstaan tussen de telefoon en een medisch apparaat,
raadpleeg dan eerst een arts voordat u deze telefoon
verder gebruikt.
• De telefoon mag alleen worden geopend om de SIMkaart te wisselen. Het is niet toegestaan om het toestel
te wijzigen. Dit leidt tot verval van garantie.
• Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen,
radio’s en andere elektronische apparaten storingen
veroorzaken.
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2		LEVERINGSOMVANG
•
•
•
•
•

Bureau GSM, Fysic FM-2950
Voedingsadapter
Gebruikershandleiding
Telefoonhoorn
Krulsnoer
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3 FUNCTIEBESCHRIJVING
3.1		 Telefoon:
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1. Telefoonhoorn
2. Display
3. Lamp: Gaat aan als er ongelezen SMS berichten zijn.
4. Aansluiting voor het krulsnoer
5. Microfoon voor de luidsprekerfunctie
6. Aansluiting voor de SIM-kaart
7. Aansluiting voor de voedingsadapter
8. Aansluiting voor het krulsnoer
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3.2		 Druktoetsen:
Linker softtoets / Rechter softtoets:
In menu: Voeren de functie uit die boven deze
toets op het scherm wordt weergegeven.
Navigatie-toets:
Om tijdens het programmeren en instellen door de
instellingen te bladeren.
Vanuit
Bepaal
volume (toets
en
).
DEFhet DEF
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M1 M2 M
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ABC
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Herhaal-toets:
7 8+
Om het laatst gekozen nummer te herhalen.
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SMS-toets:
Vanuit
rust: Het SMS-menu openen.
TUV
WXYZ
SIM

62 2475
87456
A 01724

Telefoonboek-toets:
Vanuit rust: Het telefoonboek openen.
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Handenvrij-toets:
In rust: Start met handenvrij bellen na het intoetsen van
een nummer.
Bij opstellen nummers: Bel het opgestelde nummer
handenvrij.
Tijdens een gesprek: Wissel van bellen met de
telefoonhoorn naar handenvrij bellen. Een pieptoon klinkt
en de rode LED verlicht. U kunt nu de hoorn op de haak
leggen om een gesprek via de luidspreker te horen.
Neem de hoorn van de haak wanneer u handenvrij wilt
uitschakelen.

8

4		INSTALLEREN

4.1		SIM kaart, accu, telefoonhoorn en antenne:
1. Verwijder de schroef en neem de deksel aan de onderzijde van de telefoon los.
2. Open het dekseltje binnen in dit vak
OPEN
door deze naar achter te schuiven.
OPEN
OPEN

3. Klap het dekseltje nu omhoog.
OPEN
OPEN
OPEN

4. Schuif de SIM-kaart - met de goudkleurige contacten naar voren en het schuine
hoekje rechtsboven - in het dekseltje.
Let erop dat deze in de plastic uitsparing
geschoven wordt.
Let op: Vaak wordt de SIM-kaart geleverd als een
‘credit card’, voor plaatsing dient u de kleinere
kaart uit deze credit-card te drukken.

OPEN
OPEN
OPEN
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5. Klap het deurtje met de hier ingeschoven SIM-kaart omlaag.

OPEN
OPEN

6. Schuif het deurtje naar voren om het
klapmechanisme te vergrendelen.
Waarschuwing: Het is niet nodig of
mogelijk om batterijen te plaatsen.

OPEN
OPEN

Waarschuwing: Plaats de SIM-kaart
enkel zolang de adapter niet aangesloten is.
7. Plaats de deksel terug op de telefoon en plaats eventueel de schroef.
8. Sluit de adapter aan op de telefoon (zie 3.1, punt 7)
en steek de adapter in het stopcontact.
9. Verbind de hoorn met de telefoon door één zijde van
het krulsnoer onder in de hoorn te klikken en de andere
zijde aan de onderzijde van de telefoon te klikken (zie
3.1, punt 8). Druk de stekkertjes aan totdat deze vastklikken.
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10. Plaats de tafelstandaard door deze op de onderzijde te klikken.
11. De telefoon gaat automatisch aan. Dit kan enige tijd
duren.
Deze telefoon is geschikt voor tafelgebruik.
Wandmontage is niet mogelijk.
4.2		 SIM-kaart:
Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIMkaart te worden geplaatst (niet meegeleverd).
Deze handleiding gaat ervan uit dat u de SIM-kaart al
geplaatst heeft.
4.3		 Netwerk zoeken:
Zodra u de telefoon heeft ingeschakeld gaat deze naar
het netwerk van uw provider zoeken. Zodra deze gevonden is wordt in het display de naam van uw provider
getoond.
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5 WERKING

5.1		 Nummer kiezen:
Neem de hoorn op.
Voer via het toetsenbord het telefoonnummer in dat u
wilt kiezen. Met de rechter softtoets [Wissen] kunt u
een foutieve invoer wissen.
Druk op de linker softtoets om het nummer te kiezen.
U kunt ook eerst het nummer invoeren, en daarna de
hoorn opnemen om dit nummer te bellen.
5.2 Uit geheugen kiezen:
Druk op de Telefoonboek-toets.
Selecteer het gewenste geheugen met de omhoog/
omlaagtoets.
Druk op softtoets [Kies] of neem de hoorn op, dit
nummer wordt nu direct gekozen.
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5.3		 Nummerherhaling:
Neem de hoorn op.
Druk op herhaal-toets om het laatst gekozen nummer
nogmaals te kiezen.
5.4		 Ontvangstvolume:
Gebruik de navigatietoets omhoog en omlaag om
tijdens het gesprek het geluid in te stellen; het ingestelde niveau wordt op het scherm weergegeven.
5.5Functies tijdens telefoneren:
Tijdens een telefoongesprek heeft u met de linker
softtoets de beschikking over de volgende functies :
In de wacht / Terugnemen:
Kies deze optie tijdens het gesprek om het gesprek
in de wachtstand te zetten. Via hetzelfde menu kunt
u het gesprek ook weer hervatten.
Telefoonboek:
Opent het telefoonboek tijdens het gesprek.
Oproepgeschiedenis:
Opent het overzicht van de gesprekshistorie.
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SMS:
Opent het berichten-menu tijdens het gesprek.
Geluidsrecorder:
Niet ondersteund voor deze productversie
Dempen:
Schakel hiermee uw microfoon uit, zodat degene met
wie een gesprek wordt gevoerd niets hoort. U ziet
hier de huidige status, gebruik de softtoets [Aan] of
[Uit] om de status te wijzigen.
Geluidssterkte:
Pas het gespreksvolume aan.
Verbinding verbreken:
Door de hoorn op de haak te leggen kunt u op ieder
moment het gesprek beëindigen en terugkeren naar
het hoofdscherm.
5.6		 Menu openen:
Door op de softtoets [Menu] te drukken terwijl de
telefoon in de ruststand staat, opent u het menu. Met
de navigatie-toets kunt u een menu kiezen, met de
softtoets [OK] kunt u het geselecteerde menu openen.
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6		MENU

In het menu vind u 6 hoofdopties om uw telefoon naar
wens in te stellen en aan te passen.
Telefoonboek: Hier kunt u uw op de SIM of telefoon
opgeslagen contacten bekijken, direct bellen, een bericht sturen en verwijderen.
Hier vind u ook met de optie Telefoonboekinstellingen
de volgende drie opties:
- Snelkiezen: Stel hier tot 9 nummers in als snelkiesnummer. Als deze optie is ingeschakeld wordt het nummer gebeld als de ingestelde cijfertoets ingedrukt wordt
gehouden vanuit de ruststand.
- Extra nummer: Hier vind u de optie ‘Vast kiezen’. Door
‘Vast kiezen’ in te schakelen, zorgt u ervoor dat bij deze
optie alléén de in dit menu ingeprogrammeerde nummers gebeld of gesms’d mogen worden.
Centrale: Bij de optie ‘Oproepgeschiedenis’, kunt u
een overzicht van gemiste, gebelde en opgenomen
gesprekken zien. Ook kunt u vanuit dit menu direct een
nummer terugbellen of een bericht sturen.
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Bij de optie ‘Belinstellingen’ staan diverse opties. Deze
opties verschillen afhankelijk van uw netwerkprovider
en kunnen mogelijk niet worden ondersteund.
Dit betreft functies als het doorsturen van binnenkomende gesprekken naar een ander nummer (omleiden)
of het activeren van de mogelijkheid een wisselgesprek
aan te nemen.
Verder kunt u er hier voor kiezen een gesprek aan te
nemen door een knop in te drukken, in plaats van de
handenvrij-toets of door het opnemen van de hoorn.
SMS:
Hier kunt u een nieuw bericht schrijven, om deze naar
een ander mobiel nummer te sturen.
In Postvak IN vind u verder alle berichten die u heeft
ontvangen, in concepten berichten die u niet verzonden
heeft - maar enkel opgeslagen en in Postvak UIT berichten waarvan het zenden mislukt is.
In het instellingen-menu kunt u bepalen of u verzonden
berichten wel of niet wilt opslaan in het menu Verzonden berichten.
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Hulpmiddelen:
Hier vind u een kalender, waar u de dag, de maand en
het weeknummer kunt inzien, een wekkerfunctie en een
rekenmachine.
Instellingen:
Hier vind u vier opties.
Telefooninstellingen: Hier bepaalt u de tijd, de weergavetaal, invoer voor SMS berichten, de afbeelding in de
ruststand, of de tijd door het mobiele netwerk ingesteld
mag worden en diverse opties om de weergave aan te
passen.
Netwerkinstellingen: Hier kunt u een ander mobiel
netwerk kiezen om mee te verbinden en bepalen of er
enkel een dataverbinding moet plaatsvinden tijdens een
SMS, of dat deze altijd gebruikt mag worden.
Verbindingen: Hier kunt u een account instellen voor de
ontvangst van MMS berichten. De benodigde gegevens
kunt u opvragen bij uw provider.
Deze telefoon ondersteunt het verzenden van MMS
berichten niet.
Instellingen herstellen: Om de telefoon terug te zetten
naar de standaard instellingen. Als u deze optie kiest
vraagt de telefoon een wachtwoord. Voer hier ‘1122’ in.
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Gebruikersprofielen:
Hier kun u uit vier profielen kiezen.
Deze profielen kunt u ook aanpassen. De volgende
opties zijn hier beschikbaar:
Type waarschuwing: Om diverse belmethoden te kiezen. Deze telefoon ondersteunt enkel ‘Bellen’.
Belsignaal: Om te kiezen tussen eenmalig rinkelen, of
blijven rinkelen tot is aangenomen of opgehangen door
de beller.
Binnenkomende oproep: Om een beltoon te kiezen.
Beltoonvolume: Om de geluidssterkte van de beltoon te
kiezen
Bericht: Om een toontje bij een ontvangen SMS te kiezen.
Toetsenblok: Om het toontje dat klinkt als een toets
wordt ingedrukt aan te passen.
Toetsvolume: Om de geluidssterkte van deze toon aan
te passen.
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7		GEBRUIK EN ONDERHOUD

7.1 Kleine kinderen:
• De telefoon is geen speelgoed; houd deze daarom
buiten bereik van (kleine) kinderen.
Een SIM-kaart is een klein voorwerp. Voorkom dat
kinderen deze uit de telefoon kunnen nemen en kunnen
inslikken.
7.2 Gehoorapparatuur:
• Bij het gebruik van oudere types gehoorapparatuur
kan storing optreden tijdens het gebruik van uw
telefoon.
7.3 Onderhoud:
• Reinig de telefoon uitsluitend met een zachte, lichtvochtige doek. Gebruik in geen geval schurende of
chemische reinigingsmiddelen.

8 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 http://DOC.hesdo.com/FM-2950-DOC.pdf
19

WWW.FYSIC.COM
9 SPECIFICATIES
SERVICE@FYSIC.NL

Netwerk:			 GSM900 / DSC1800
SAR:					 <1,0W/kg
NL 073 6411 355
Afmetingen:		 222 x(Lokaal
167tarief)
x 78 mm
Gewicht:				 635 gr
BE 03 238 5666
Reset code: 1122
(Lokaal tarief)
(Tarif local)

Vous pouvez trouverDE
un0180
manuel
Français sur:
503 0085
Lokale
Festnetzkosten
Finden Sie das Deutsches Handbuch mit Informationen
über die BenutzungHesdo,
dieses Australiëlaan
Produkts auf:1
Find the English user
manual
at:
5232
BB, ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands
http://www.fysic.com

Service

WWW.FYSIC.COM
SERVICE@FYSIC.NL

NL 073 6411 355 (Lokaal tarief)
(Lokaal tarief)

Help

BE 03 238 5666 (Tarif local)

DE 0180 503 0085 (Lokale Festnetzkosten)
Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,
‘s-Hertogenbosch, The Netherlands
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