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Displaysymbolen

      Signaalsterkte

      Batterijstatus

     Microfoon uitgeschakeld

      Luidspreker ingeschakeld

      Luidspreker uitgeschakeld

      Stil profiel

     Headset aangesloten

      Nieuw bericht

      Nieuw bericht (met bevestigingsverzoek)

      Nieuw bericht (urgent)
      Nieuw bericht (alarm)

Alarmknop

Eindetoets en Aan/Uit 
toets 

Toont tijd en symbolen

Volumetoetsen

Mute/PTT-knop

Soft keys

Beltoets

LED

Navigatietoets

Display

Alfanumerieke 
toetsen
Stil toets

Toetsvergrendeling
/hoofd- en kleine 
letters

Voicemail

Bevestigingstoets

MicrofoonSpatietoets

Headsetconnector

Toont datum en 
symbolen
Toont de functie(s) van
de soft keys
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     Voicemail

     Gelezen bericht

     Verzonden bericht

     Nieuw bericht (in kleur)

     Bericht in kleur gelezen

    Omvalalarm (actief)

     Geen-bewegingsalarm (actief)

     Profiel (actief)

     Gemist gesprek

    Inkomend gesprek

    Uitgaand gesprek 

     Gemist gesprek

     Doorverbonden gesprek

     Gesprek in de wacht

     Gesprek doorgeschakeld

     Naar contacten

Toetsen vergrendeld

Invoer vergrendeld (bijv. bedrijfstelefoonboek)

Handset vergrendeld
PTT Push-To-Talk (Druk-om-te-praten)

Handset met Talker-licentie

Handset met Messenger-licentie

Handset met Protector-licentie

Displaysymbolen
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De Ascom i62 VoWiFi Handset is een multifunctionele telefoon, 
compleet met een kleurendisplay en diverse bel- en SMS-
toepassingen. Het toestel ondersteunt de WiFi-standaard 
a/b/g/n-radio. De functies van de handset zijn gelicenseerd. Het 
toestel is verkrijgbaar in drie versies: i62 Talker, i62 Messenger 
en de i62 Protector met alarm. De handset is via een licentie uit 
te breiden met extra functies. Neem voor meer informatie 
contact op met uw sitebeheerder. De handset is ontworpen voor 
gebruik op kantoor en (gemiddeld) veeleisende omgevingen 
zoals ziekenhuizen, enz. De telefoon is ontworpen voor 
gebruikers die bereikbaar moeten zijn en/of de behoefte 
hebben aan een mobiele voicemail- en berichtenvoorziening. 
Vandaar dat toestel uitermate geschikt is voor situaties waarin 
de gebruiker moet bellen of berichten moet versturen. Dankzij 
de eenvoudig te bedienen kleurendisplay is het toestel zeer 
gebruiksvriendelijk. Zie de gebruikershandleiding Ascom i62 
VoWiFi Handset, TD92599EN voor meer informatie. 

Productpresentatie

Functies
Lokaal telefoonboek (250 contactpersonen) X X X
Centraal telefoonboeka X X X
Bedrijfstelefoonboek (1000 
contactpersonen)

X X X

Te downloaden talen X X X
Voicemailtoeganga X X X
Trilfunctie X X X
Headsetconnector X X X
Microfoon aan/uit tijdens gesprek X X X
Luidsprekerfunctie X X X
Interactieve berichtendiensta - X X
SMS'en tussen handsetsa - X X
Data verzendena - X X
Multifunctietoets X X -
Alarmtoets (druktoets)a - - X

Omvalalarm en Geen-bewegingsalarmb X
Te upgraden naar Messenger X - -

Protector

M
essenger

Talker
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Opmerking: Het is mogelijk dat uw toetsel over meer functies 
beschikt dan hier worden beschreven, zie 
gebruikershandleiding, Ascom i62 VoWiFi Handset, TD92599EN.

Te upgraden naar Protector X X -
Gecentraliseerd beheera X X X
Eenvoudig te vervangen X X X

a. Deze functie is systeemafhankelijk.
b. Alleen bij toestelversies WH1-AAAA/2A of hoger (zie label onder 

batterijklep). Deze functies vereisen een licentie.
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Handset in- en uitschakelen 

Houd de eindetoets ingedrukt  om de handset in of uit te 
schakelen.  Wanneer de handset wordt uitgeschakeld, verschijnt 
de vraag: “Uitschakelen?”. Druk op “Ja”.

Bellen
Dit doet u als volgt:

• In de stand-by modus. Toets het nummer in en druk op de 
beltoets  of op de programmeertoets “Bellen”.

• Druk op de beltoets  en selecteer een nummer uit de 
oproeplijst.

• Druk op een voorgeprogrammeerde sneltoets1 of een soft key.
• Selecteer een nummer uit het lokale telefoonboek. Open het 

adressenmenu, selecteer “Contact bellen” en vervolgens de 
desbetreffende naam uit de lijst. Druk op “Bellen” of op de 
beltoets .

• Nummer uit het centrale telefoonboek bellen. Open het 
adressenmenu, selecteer "Centraal telefoonboek" > en zoek op 
naam/nummer/laatste resultaat. Druk op "Zoeken". Druk op 
de beltoets  of de programmeertoets “Bellen”.

Gesprek beantwoorden/beëindigen

Druk, wanneer de telefoon overgaat, op de beltoets  om het 
gesprek aan te nemen. 

Druk, om het gesprek te beëindigen, op de eindetoets  of op 
de desbetreffende soft key.

Gesprek weigeren

Druk op de eindetoets wanneer de telefoon overgaat   De 
belinformatie wordt opgeslagen in de oproeplijst.

Luidspreker in-/uitschakelen
Druk tijdens een gesprek op de linker soft key om de 
luidsprekerfunctie aan/uit te zetten.

Basisfuncties

1. De alfanumerieke toetsen kunnen worden voorgeprogrammeerd met 
een telefoonnummer.
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Audiosignalen in-/uitschakelen 

In de inactieve modus. Met een druk op de stil toets , of het 

lang indrukken van de mutetoets , schakelt u de 
audiosignalen in en uit. Het symbool  op de display geeft aan 
dat het geluid van de handset is uitgeschakeld.

Een korte druk op de stil toets , of een druk op de mutetoets 

 voordat een oproep wordt beantwoord, deactiveert het 
belsignaal.

Toetsen handmatig vergrendelen/ontgrendelen
Druk op de *-toets om te vergrendelen/ontgrendelen en 
vervolgens op de soft key "Vergrendelen/Ja". Het symbool 
“Toetsen vergrendeld”  geeft aan dat de toetsen zijn 
geblokkeerd.

Het volume aanpassen tijdens een oproep

Druk op  om het volume te verhogen en op  om het volume 
te verlagen.

Batterij opladen
De batterij wordt opgeladen m.b.v. een bureaulader of een 
oplaadrek. Een oranje LED geeft aan dat de batterij wordt 
opgeladen. Wanneer het laadproces is voltooid, verandert de 
kleur van de LED in groen en op de display verschijnt het 

symbool  .

Tijdens het opladen met een bureaulader is de handset volledig 
operationeel. M.u.v. de trilfunctie, deze is uitgeschakeld.

De batterij kan ook worden opgeladen m.b.v. een z.g. "battery 
pack charger".

Opmerking: Laad nooit op bij een temperatuur lager dan 5 °C, 
dit kan de batterij beschadigen en de levensduur verkorten.

Batterij verwijderen
Verwijder de batterij alleen bij een uitgeschakelde handset.
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Voor de volledige beschrijving van alle functies, zie 
gebruikershandleiding i62 VoWiFi Handset, TD92599EN.

Gebruik de navigatietoets  om door het menu te bladeren. 

De menu's voor Messenger en Protector zijn: “Verbindingen”, 
“Gesprekken”, “Snelkoppelingen”, “Diensten”, 
“Berichtendienst”, “Instellingen”, “Profielen”, en “Contacten”.

De menu's voor Talker zijn: “Verbindingen”, “Gesprekken”, 
“Contacten”, “Snelkoppelingen”, “Profielen” en “Instellingen”.

De drie soft keys onder de display worden gebruikt voor keuzes 
in het menu. De functie van iedere toets wordt in het 
desbetreffende veld op de display boven de toets met tekst 
ondersteund.

Contacten
Het lokale telefoonboek

Naam vinden en bellen: Open “Contacten” , ga vervolgens 
naar “Contact bellen” en druk op “Selecteren”. Voer de eerste 
letter in van de naam, of de hele naam (wordt tijdens het 
invoeren weergegeven in het zoekveld), of ga naar de 
adressenlijst. Selecteer de naam en druk op “Bellen”.

Contact bewerken:  Selecteer “Contact bewerken”, kies de naam 
en druk twee keer op “Bewerken”. Voer uw wijzigingen uit, druk 
op “OK” en druk vervolgens op “Opslaan”.

Om een contact toe te voegen, selecteer “Contact toevoegen” en 
kies vervolgens “Nieuw” of “Uit oproeplijst”. Druk op 

Bedieningsmenu

13:00

Diensten Instellingen

Selecteren Terug

Verbindingen

Profielen

Snelkoppelingen

Contacten

Gesprekken

Berichtendienst
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“Toevoegen”, voer de naam in en druk op “OK”. Selecteer 
“Werknummer”, “Mobielnummer” of “Ander nummer”, voer het 
nummer in, druk op “OK” en vervolgens op “Opslaan”. Selecteer, 
indien gewenst, een specifiek belsignaal voor de desbetreffende 
contactpersoon.

Contactpersoon verwijderen: Selecteer “Contact verwijderen”, 
kies de naam, druk op “Verwijderen” en vervolgens op “Ja”.

Het centrale telefoonboek

Open “Contacten”  en selecteer “Centraal telefoonboek”. 
Selecteer “Zoek op naam”, “Zoek op nummer”, of “Laatste 
resultaat”. Voer de eerste letter(s) in van de voornaam en/of de 
eerste letter(s) van de achternaam. Druk op “Zoeken”. Het 
centrale telefoonboek wordt doorzocht en er verschijnt een lijst 
met corresponderende namen. Druk op de navigatietoets voor 
de volgende invoer in alfabetische volgorde. Druk op “Meer” om 

een contact toe te voegen, of druk op “Bellen” of de beltoets  
om de oproep te plaatsen.

Het bedrijfstelefoonboek

Naam vinden en bellen: Open “Contacten” , ga vervolgens 
naar “Contact bellen” en druk op “Selecteren”. Voer de eerste 
letter van de naam in, of de hele naam (wordt tijdens het invoe-
ren weergegeven in het zoekveld), of ga naar de adressenlijst. 
Een contactpersoon uit het bedrijfstelefoonboek wordt aange-

geven met het symbool , hetgeen betekent dat deze niet 
bewerkt kan worden. Selecteer de naam en druk op “Bellen”.

Soft keys, sneltoetsen en de multifunctietoets
De drie soft keys onder de display kunnen worden gedefinieerd 
voor diverse functies, zoals specifieke nummerselectie. De func-
ties van de soft keys kunnen ook worden geactiveerd door het 
lang indrukken van een sneltoets. Alle toetsen van “0”, “2” - “9” 
zijn in te stellen als sneltoets. De alarmtoets  is ook voor 
verschillende taken te programmeren door deze lang of twee 

keer in te drukken.1

Berichtendienst
Opmerking: Alleen van toepassing bij de Messenger en de Protector.

1. Alleen van toepassing bij de Talker en de Messenger.
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Tekstbericht ontvangen
Wanneer u een tekstbericht ontvangt, gaat de LED knipperen en 
er klinkt er een berichttoon. Het symbool  en het ontvangen 
bericht worden automatisch getoond (bij een voicemailbericht 

verandert het symbool in ). Het symbool blijft zichtbaar 
totdat alle nieuwe berichten zijn geopend. Als er een bericht 
tijdens een gesprek binnenkomt, dan wordt de gebruiker hier 
d.m.v. een pieptoon op attent gemaakt. 

Het is mogelijk om een bericht te beantwoorden, door te sturen, 

contact op te nemen met de afzender en een nummer te bellen1 
dat met een tekstbericht wordt meegestuurd. Het is ook 
mogelijk om het bericht later te lezen door op “Sluiten” te 
drukken. Alle ontvangen berichten worden opgeslagen. De 
laatste dertig ontvangen berichten worden opgeslagen. De tijd 
en de datum worden bij het bericht vermeld. 

Opgeslagen bericht lezen

Druk op "Menu”, selecteer  en vervolgens “Inbox”. Gebruik 
 en  op de navigatietoets om door de lijst te bladeren. 

Selecteer het bericht en druk op de soft key “Lezen” om het 
bericht te openen.

Bericht verzenden

Druk op “Menu”, selecteer  en vervolgens “Nieuw bericht 
schrijven”. Voer de tekst in, druk op “Verzenden” en toets 
vervolgens een nummer in of druk op de soft key  om het 
telefoonboek te doorzoeken. Druk op “Verzenden”.

Opgeslagen bericht verwijderen

Druk op “Menu”, selecteer  en vervolgens “Inbox”. Gebruik 
 en  op de navigatietoets om door de lijst te bladeren. 

Selecteer een bericht en druk vervolgens op "Lezen" > "Meer" > 
"Verwijderen". Druk op de soft key “Ja” om het bericht te 
verwijderen.

Voicemail controleren
Een nieuw voicemailbericht wordt aangeduid met het symbool 

“Nieuw voicemailbericht”  . In de inbox wordt slechts één 
voicemail per keer weergegeven.

1. Het nummer moet uit minstens drie cijfers bestaan.
9
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Druk op “Menu”, selecteer  en vervolgens “Inbox”. Selecteer 

een bericht (aangeduid met  vóór het bericht) en druk op 
"Beluisteren". Druk op “Bellen” of .

Alternatief: 

Houd  ingedrukt en uw voicemail wordt gebeld.

Als het toestelnummer niet beschikbaar is, verschijnt de tekst 
“Voicemailnummer niet gedefinieerd”.

Instellingen
Automatische toetsvergrendeling in-/uitschakelen 

Ga naar “Instellingen”  en vervolgens naar “Vergrendelen”. 
Selecteer “Automatische toetsvergrendeling aan/uit”, kies 
“Aan/Uit” en druk op “Terug”. Geblokkeerde toetsen worden 
weergegeven door het symbool .

Druk op  en vervolgens op “Ja” om de toetsen weer te 
ontgrendelen.

Trilfunctie in-/uitschakelen

Druk op “Menu”, selecteer  en vervolgens “Geluid & 
waarschuwingen”. Selecteer “Trillen” en kies vervolgens “"Aan”, 
“Stille modus aan” (d.w.z. dat de trilmodus aanstaat, maar het 
geluid van de handset op uit), of “Uit”. Druk op “Terug”. 

Belvolume instellen 

Druk op “Menu”, selecteer  en vervolgens “Geluid & 
waarschuwingen”. Selecteer “Volume” en  zet het volume hoger 

met  en lager met . Druk op “OK” om de instelling op te slaan.

Belsignalen instellen voor interne/externe oproepen en 
terugbellen 

Druk op “Menu”, selecteer  en vervolgens “Geluid & 
waarschuwingen”. Selecteer “Belsignalen”>“Interne oproep”, 
“Externe oproep” of “Terugbellen”. Selecteer een geluid. Druk op 
“Afspelen” om de verschillende geluiden/signalen te 
beluisteren. Druk op “Terug”.
10
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Opmerking: Alleen met Protectorlicentie.

Persoonlijk alarm verzenden

Druk binnen 2 seconden tweemaal op  totdat “Persoonlijk 
alarm” op de display verschijnt.

Testalarm verzenden

Druk op  en houd deze ingedrukt tot “Testalarm” op de 
display verschijnt.

Omvalalarm en geen-bewegingsalarm1

Het Omvalalarm reageert alleen wanneer de handset zich 
gedurende een vooraf bepaalde tijd (standaard 7 seconden) in 
een schuine stand bevindt (standaard 45°). Het geen-
bewegingsalarm reageert alleen wanneer er gedurende een 
vooraf bepaalde tijd geen beweging wordt gedetecteerd 
(standaard 30 seconden).

De handset waarschuwt afhankelijk van de instelling d.m.v. 
pieptonen, trillingen en LED-signalen gedurende een vooraf 
bepaalde tijd (standaard 7 seconden). Tegelijkertijd verschijnt 
op de display van de handset de waarschuwing "Man-down". 
"Annuleren?" of "No-movement" "Annuleren?"

De handset verzendt vervolgens het alarm, tenzij deze functie is 
geannuleerd. De handset bevestigt d.m.v. pieptonen, trillingen 
of LED-signalen dat het alarm is verzonden. Bovendien 
verschijnt het bericht "Man-down waarschuwing verzonden" of 
"No-movement waarschuwing verzonden".  

De locatie van de handset kan, afhankelijk van het type 
systeem, tegelijk met het alarm doorgegeven.

Indien het toestel is geconfigureerd in de Device Manager, wordt 
na verzending van het alarm een Akoestisch Locatie Signaal 
(ALS) geactiveerd.

De handset kan zo worden geprogrammeerd, dat deze na 
verzending van het alarm automatisch een vooraf ingesteld 
telefoonnummer belt.

De alarmfuncties omvalalarm en geen-bewegingsalarm zijn 
inactief in de volgende situaties:

Alarminstelling en gebruik

1. Alleen bij toestelversies WH1-AAAA/2A of hoger (zie label onder 
batterijklep). Deze functies vereisen een licentie. 
11
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• Als de handset in de oplader wordt geplaatst.
• Tijdens oproepen (afhankelijk van de instellingen), om een 

ongewenst alarm te voorkomen als de gebruiker tijdens een 
gesprek de handset schuin houdt of zich niet beweegt.

• Bij een vooraf bepaalde tijd (standaard 10 minuten), wanneer 
de mutetoets wordt ingedrukt tijdens het alarmsignaal.

Het omvalalarm en/of het geen-bewegingsalarmactiveren/
deactiveren

Open “Instellingen” , en ga vervolgens naar “Alarm”. 
Selecteer het gewenste alarm en druk herhaaldelijk op "Terug" 

Het bijbehorende symbool verschijnt op de display.

Volg dezelfde stappen om het alarm te deactiveren. 

Omvalalarm en geen-bewegingsalarm annuleren
Druk op de soft key onder "OK" ter bevestiging van het 
waarschuwingsbericht "Man-down" "Annuleren?" of "No-
movement" Annuleren?" dat gedurende het alarmsignaal op de 
display verschijnt, of druk op een willekeurige toets. 

Omvalalarm en geen-bewegingsalarm tijdelijk uitstellen

Druk tijdens het alarmsignaal op "Mute"  en vervolgens op 
"Ja" ter bevestiging van de vraag "MD/NM detectie uitstellen?".

Het bijbehorende displaysymbool blijft knipperen, totdat het 
alarm weer wordt geactiveerd (standaard 10 minuten).

Alarm terugzetten (reset)
Om de alarmfunctie naar verzending van een alarm terug te 
zetten:

• Zet de handset in een rechtopstaande positie (na 
omvalalarm).

• Beweeg de handset (na geen-bewegingsalarm).

• Druk op "Mute"  als het Akoestisch Locatie Signaal klinkt.
12
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Volg de richtlijnen in deze handleiding en neem voor een veilige 
en efficiënte bediening en gebruik van de handset alle 
noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht. Volg de 
bedieningsinstructies en houdt u aan alle waarschuwingen en 
veiligheidsvoorzorgsmaatregelen die op het product, in de Quick 
Reference Guide en de gebruikershandleiding staan vermeld.

Neem de handset niet uit elkaar. Bij demontage van de handset 
vervalt de garantie. De handset bestaat uit componenten die 
specialistisch onderhoud vereisen. Onderhoudswerkzaamheden 
mogen alleen worden uitgevoerd door een daarvoor bevoegd 
servicecentrum.

Wijzigingen van of modificaties aan de apparatuur die niet 
uitdrukkelijk worden goedgekeurd door de verantwoordelijke 
partij voor de overeenstemming, kunnen nietigverklaring van de 
gebruikersbevoegdheid tot gevolg hebben.

Dit product mag alleen worden gebruikt met de volgende 
batterijen:

• Art.nr.: 660190 batterij

Enkelvoudige opladers mogen alleen worden gebruikt met de 
door de fabrikant geleverde netstroomadapters.

Verkrijgbare netstroomadapters (volgens de leverancier) zijn:

• Art.nr. DC3: 130213A voedingsbron, AC: 100V-240V, 
DC: 5 V/0,65 A - Europa en Brazilië

• Art.nr. DC3: 130166A voedingsbron, AC: 100V-240V, 
DC: 5 V/1 A - VS, Canada, AUS en VK

Voorzorgsmaatregelen
• Bewaar deze handleiding. Hierin vindt u belangrijke 

informatie en instructies m.b.t. de veiligheid en de bediening. 
Bewaar alle instructies voor toekomstige 
referentiedoeleinden.

• Voorkom gehoorschade door een te hoog volumeniveau. 
Blootstelling aan buitensporige geluidsdruk uit de oor- of 
koptelefoon van een handset kan permanente gehoorschade 
veroorzaken.

• De handset kan kleine metalen objecten bevatten rond de 
microfoon of de oortelefoon.

• Sluit de AC (voedingseenheid) van op de oplader alleen aan op 
de aangegeven stroombronnen. Deze vindt u op het product.

Veiligheidsinstructies en -voorschriften
13
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Gevaar: Vervang nooit het AC-snoer of de -stekker. Als de 
plug niet in het stopcontact past, laat deze dan vervangen 
door een gekwalificeerde elektricien. Incorrecte aansluiting 
verhoogt het risico op elektrische schok.

• Bevestig het elektrisch snoer op een plek van de AC-
voedingseenheid waar het minste risico bestaat op 
beschadiging en/of beklemming.

• Verwijder het elektrisch snoer uit het stopcontact door 
zachtjes aan de AC-adapter te trekken. Trek nooit aan het 
snoer zelf.

• Verwijder de batterijlader uit de stroombron (of haal de 
handset uit de lader) voordat u de handset reinigt, om zo het 
risico op een elektrische schok te verminderen.

• Gebruik geen extra accessoires die niet exclusief door de 
fabrikant worden aanbevolen (zie gebruikershandleiding). Het 
gebruik van extra apparatuur die niet door de fabrikant wordt 
aanbevolen, kan brand, elektrische schok of persoonlijk letsel 
tot gevolg hebben en maakt de garantie ongeldig.

• Stel de handset niet bloot aan open vuur.
• Stel de handset en/of lader niet langdurig bloot aan direct 

zonlicht. Houd de handset en/of lader uit de buurt van 
extreme hitte en vocht.

• Zorg ervoor dat er geen zware voorwerpen op de handset 
vallen.

• Houd het verpakkingsmateriaal van het product uit de buurt 
van kinderen, zodat zij er niet mee gaan spelen. Het 
verpakkingsmateriaal is vaak klein en kan een 
verstikkingsrisico opleveren.

• Houd de handset uit de buurt van kinderen, zodat zij er niet 
mee gaan spelen. Het toestel is geen speelgoed. Kinderen 
zouden zichzelf of anderen kunnen bezeren of verwonden. 
De handset zou hierdoor kunnen beschadigen.
14
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Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik in de gehele EU & EVA. 
Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten en andere 
relevante voorschriften van R&TTE Richtlijn 1999/5/EG en 
2009/125/EG (Eco Design).

De conformiteitsverklaring is verkrijgbaar op:

https://www.ascom-ws.com/doc/

De handset is voorzien van het label  

Restricties voor draadloze LAN's 
(EU/EVA en de VS/Canada) 

Aanvullende nationale restricties
Opmerking:Consulteer altijd de plaatselijke autoriteiten met 
betrekking tot de laatste status van de nationale voorschriften 
voor draadloze LAN's van zowel 2400 als 5000 MHz.

Denemarken

De frequentieband van 5150-5350 MHz is eveneens toegestaan 
voor gebruik buitenshuis.

Frankrijk

De frequentieband van 2454-2483.5 MHz is beperkt tot 10 mW 
EIRP wanneer het product buitenshuis wordt gebruikt.

Zie ook http://www.arcep.fr/ voor meer informatie.

Italië

Voor het bedienen van draadloze apparatuur is een “algemene 
vergunning” vereist, tenzij deze worden gebruikt binnen de 
grenzen van het eigendom van de eigenaar.

Zie ook http://www.comunicazioni.it voor meer informatie.

Wettelijke conformiteitsverklaringen 
(EU/EVA)

Frequentieband (MHz) 
en kanaal

Max. vermogensni-
veau (EIRP)(mW)

ALLEEN 
binnenshuis

Binnen- en 
buitenshuis

2400–2483.5 Ch 1–13 100 X
5150–5350a  Ch 36–64

a. Binnen het frequentiebereik van 5250 tot 5350 MHz en 5470 tot 
5725 MHz zijn Dynamic Frequency Selection en Transmit Power Control 
vereist.

200 X
5470–5725a  Ch100–140 1000 X
15



FI

ES

IT

DE

SE

Letland

Het gebruik buitenshuis van de 2400 MHz frequentieband 
vereist een vergunning van de Dienst Elektronische 
Communicatie.

Zie ook http://www.esd.lv voor meer informatie. 

FCC ID: BXZWH1

IC: 3724B-WH1

VS: 9FVIPNANWH1 HAC

Conformiteitsverklaringen FCC en IC
Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de 
beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, conform 
Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze grenswaarden zijn in het 
leven geroepen om een redelijke bescherming te bieden tegen 
schadelijke storingen bij particuliere installaties. Deze 
apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie, die 
mogelijk wordt uitgestraald, en dient volgens de aanwijzingen 
van de fabrikant te worden geïnstalleerd en gebruikt om 
schadelijke storingen voor radiocommunicatie te voorkomen. Er 
is echter geen garantie dat er bij bepaalde installaties geen 
storing zal optreden. Mocht het apparaat toch storing in radio- 
of televisieontvangst veroorzaken, hetgeen kan worden 
vastgesteld door het toestel uit en aan te zetten, kunt u de 
storing trachten te verhelpen met de volgende maatregelen:

• Verander de positie van de ontvangstantenne.
• Zet de apparatuur en het ontvangende apparaat verder uit 

elkaar.
• Sluit de apparatuur en het ontvangende apparaat niet aan op 

hetzelfde stopcontact.
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor 

hulp.

Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-
003.

Cet appareil numérique de la Classe B conforme á la norme NMB-
003 du Canada.

Communicatieprivacy is niet gegarandeerd.

Wettelijke conformiteitsverklaringen 
(VS en Canada)
16
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Blootstelling aan radiofrequenties
Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor 
stralingsblootstellingen die voor een ongecontroleerde 
omgeving zijn vastgesteld. Dit apparaat voldoet aan de FCC SAR 
limiet van 1,6 W/kg. De maximale SAR-waarde die is gemeten 
bij gebruik op het oor is 1,02 W/kg. De telefoon is tevens getest 
terwijl het toestel met behulp van een riemclip op het lichaam 
werd gedragen. De maximaal gemeten SAR-waarde in deze 
configuratie is 0,689 W/kg. Dit apparaat mag niet samen 
worden geplaatst of gebruikt met een andere antenne of 
zender.

Het gebruik van niet door ASCOM goedgekeurde accessoires kan 
in strijd zijn met de FCC en IC RF blootstellingsrichtlijnen en dient 
te worden vermeden.

Gebruikersinformatie
Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-
reglementen en de Industry Canada licence-exempt RSS 
norm(en). 

De bediening is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1 Dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken. 

2 Dit toestel moet alle binnenkomende storingen accepteren, 
waaronder interferentie die een ongewenste werking zou 
kunnen veroorzaken.
17
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Handset
• Gebruik de handset alleen bij temperaturen tussen

-5 °C en +45 °C (23 °F en 113 °F).
• Vermijd blootstelling aan direct zonlicht en plaats de handset 

niet in de buurt van andere warmtebronnen.
• Stel de handset niet bloot aan open vuur.
• Houd de handset uit de buurt van extreme hitte en vocht.
• Vermijd plotselinge temperatuurveranderingen om 

condensvorming te vermijden. Het wordt aanbevolen om de 
handset in een luchtdichte plastic zak te bewaren totdat deze 
zich aan de temperatuur heeft aangepast, bijvoorbeeld bij het 
binnengaan of verlaten van een koud/verwarmd gebouw op 
een warme/koude dag.

• Bescherm uw handset tegen agressieve vloeistoffen en 
dampen.

• Als de handset werd blootgesteld aan water of condens, 
verwijder dan onmiddellijk de batterij en laat deze volledig 
drogen voordat u haar terugplaatst.

• Houd de handset uit de buurt van krachtige 
elektromagnetische velden. 

• Plaats nooit een koude handset in een oplader.

Chemische bestendigheid

De (alfa)numerieke karakters aan de binnenkant van de 
handset zijn getest op schilferen, vervagen en slijtage bij 
contact met algemene reinigings-/ontsmettingsmiddelen en 
zweet. De volgende chemicaliën hebben geen schadelijke 
effecten tot gevolg: 

• 3 % Zoutzuur
• M-alcohol (70 % gedenatureerde ethanol)
• 60 % Chlorhexidine 0,5 mg/ml

Gebruik geen aceton, deze vloeistof kan de plastic behuizing van 
de handset beschadigen.

Batterij
• Dompel de batterij niet onder water. Dit zou kunnen leiden tot 

kortsluiting en beschadiging van de batterij.
• Stel de batterij niet bloot aan open vuur. Hierdoor zou de 

batterij kunnen exploderen.

Milieu-eisen
18
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• Vermijd contact tussen de metalen contacten van de batterij 
met andere metalen objecten. Dit zou kunnen leiden tot 
kortsluiting en beschadiging van de batterij.

• Laat een batterij niet achter op een plaats waar deze zou 
kunnen worden onderworpen aan extreem hoge 
temperaturen, zoals in een auto op een warme dag.

• Gebruik voor het laden de bureaulader of het aan de wand 
bevestigde oplaadrek. Laad de batterij minstens een uur op 
voor het eerste gebruik. Let op! Gebruik voor het opladen van 
alleen de batterij een afzonderlijke aan de wand bevestigde 
oplader.

• Laad geen batterijen bij een omgevingstemperatuur hoger 
dan 40 °C of lager dan 5 °C (hoger dan 104 °F of lager dan 
41 °F).

• Haal de batterij niet uit elkaar.
• Maak de batterij niet los, tenzij deze moet worden vervangen.
• Schakel altijd eerst de voeding van de handset uit voordat u 

de batterij verwijdert!

Verwijdering van de batterij

Lever defecte batterijen in op een verzamelpunt voor chemisch 
afval.
19
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De volgende accessoires zijn beschikbaar:

Tevens verkrijgbaar:
• Headset met geïntegreerde microfoon
• 2.5 Peltor gehoorbescherming
• Veiligheidskoord
• Programmeerunit (USB)
• Oplaadrek
• Multiple battery charger
• Batterijpakket
• Portable Device Manager

Accessoires

Lederen hoes 
incl. riemclip

Draaibare riemclip

Standaard clip Bureauladers

Headset met microfoon 
op statief
20
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