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Ascom d81 dect HAndset

Met veiligheidsaanwijzingen

   



Engels Displaysymbolen

Signaalsterkte

Akkustatus

Voicemail

Microfoon uit

Luidspreker aan

Luidspreker uit

Geluid uit

Headset aangesloten

Bluetooth headset aangesloten

Bluetooth-streepjescodelezer aangesloten

Bluetooth geactiveerd

Nieuw bericht

Nieuw bericht, belangrijk

2009-01-01
System A

12345

Oorstuk-luidspreker

Opschriftbalk
Kleurendisplay
Toont de functies 
van de softtoets

Vierwegs 
navigatietoets 
Toets Op de haak 
en aan/uit
Alfanumerieke 
toetsen
Geluid-af-toets
Spatietoets

Multifunctionele connector*

*) Voor laden van accu, configureren en aansluiten van headset-connector.

Microfoon

Toets toetsver-
grendeling en hoofd-
/kleine letters

Tasttoets
Voicemailtoets

Van de haak-toets

Softtoetsen

Mutetoets

Knop Volume lager
Knop Volume hoger

Statusbalk
Trekkoordstekker

AlarmknopLED
2



Lezen bericht

Nieuw bericht in kleur

Bericht in kleur lezen

Gemiste oproep

Inkomende oproep

Uitgaande oproep

Systeemaansluiting

Toetsvergrendeling

Telefoonblokkering

Handset met productlicentie d81 Messenger.

Handset met productlicentie d81 Protector.

Engels Displaysymbolen
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De d81 DECT-handset is een handset met vele functies, 

kleurendisplay, telefonie, berichtenfunctie en Bluetooth. Het is een 

bijzonder robuuste handset voor gebruik onder zware, veeleisende 

omstandigheden, zoals een industriële omgeving.

Er zijn vier handsets verkrijgbaar:

• d81 Messenger, met berichtenfuncties

• d81 Protector, met extra alarmfuncties voor persoonlijke veiligheid

• en twee intrinsiek veilige versies; d81 Messenger EX en d81 

Protector EX.

Lees de “Veiligheidsvoorschriften” op pagina 14 vóór het gebruik.

NB: Extra functies worden beschreven in de 
gebruikshandleiding, Ascom d81 DECT Handset, 92644GB.

Productpresentatie
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Lokaal telefoonboek x x x x
Bedrijfstelefoonboek1

1.De functie vereist PDM/Device Manager.

x x x x
Centraal telefoonboek2

2.Deze functie hangt af van het systeem.

x x x x
Luidsprekerfunctie x x x x
Headset-connector x x x x
Trilfunctie x x x x
Microfoon aan/uit tijdens gesprek x x x x
SMS (Short Message Services)2 x x x x
Voicemail2 x x x x
Druktoets-alarm2 - x - x
Omval- en Geen-beweging-alarm -  x3

3.Van toepassing op d81 Protector met de variant Geen beweging/Omgevallen.

- x
Trekkoord-alarm34

4.Deze functie hangt af van de licentie.

- x - x
Bluetooth x x x x
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De handset inschakelen

 indrukken en vasthouden totdat de handset trilt en het 

display wordt verlicht.

De handset uitschakelen

 indrukken en vasthouden totdat de dialoog “Uitschakelen?” 

wordt weergegeven. Druk op “Ja”.

Iemand bellen
Het kiezen van het nummer kan op de volgende manieren 

plaatsvinden:

• In de ruststand toetst u het nummer in en drukt u op  of 

op de softtoets “Bellen” .

• Druk op , kies het nummer uit de oproepenlijst en druk op 

 of op de softtoets “Bellen” .

• Druk op een voorgeprogrammeerde sneltoets1 of softtoets. 

• Kies een nummer uit het lokale telefoonboek. Druk op de 

softtoets “Menu”, kies , kies “Contact bellen”, kies de 

naam uit de lijst en druk op de softtoets “Bellen” of .

• Bel een nummer uit het centraal telefoonboek. Druk op de 

softtoets “Menu”, kies , kies Centraal telefoonboek > 

zoek op naam, nummer of laatste resultaat. Druk op 

“Zoeken” en druk daarna op de softtoets “Bellen” of .

Beantwoorden/Beëindigen van een oproep

Als het belsignaal klinkt: druk op   om de oproep te 

beantwoorden. Om de oproep te beëindigen, drukt u op . 

Oproep weigeren
Als het belsignaal klinkt: druk op  . De oproepinformatie

wordt opgeslagen in de oproepenlijst.

Basisfuncties

1.De alfanumerieke toetsen kunnen worden geprogrammeerd met een 

telefoonnummer
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Aan-/uitzetten van luidsprekerfunctie
Tijdens een oproep, drukt u op de softtoets  om de 

luidsprekerfunctie aan te zetten of op de softtoets  om de 

functie uit te zetten.

Aan-/uitzetten van audiosignalen
Druk in de ruststand langdurig op  of om de 
geluidssignalen aan of uit te zetten. Het icoontje “Geluid af” 

 geeft aan dat het geluid van de telefoon uitstaat.

Een korte druk op  of  voordat men een oproep 

beantwoordt, zet het geluid van het belsignaal uit.

Microfoon aan-/uitzetten tijdens gesprek
Druk op “Meer”, kies “Microfoon aan/uit“, druk op “Kies”. U 
kunt de microfoon ook aan- en uitzetten door een langdurige 
druk op   of .

Handmatig vergrendelen/ontgrendelen van toetsen
Druk op  om te toetsen te vergrendelen/ontgrendelen en 
daarna op de sofftoets “Vergrendelen” of 

Ja”. Het icoontje  geeft aan dat de toetsen vergrendeld zijn.

Volume regelen tijdens oproep
Druk op  om het volume te verhogen en op  om het 

volume te verlagen. Of gebruik  en  op de navigatietoets 

om het volume te regelen.

De accu opladen
Het opladen vindt plaats in een bureaulader of in een oplaadrack. 

Een oranje LED op de handset geeft aan dat de accu opgeladen 

wordt. Wanneer het laadproces is voltooid, is de LED groen en 

verschijnt op de display het pictogram  voor een volledig 

geladen accu. Als hij in een bureaulader zit, is de handset volledig 

operationeel. De handset trilt niet in een oplader.

De accu kan ook worden opgeladen in een afzonderlijke 

accupakketoplader.

NB: opladen bij temperaturen onder 5°C is schadelijk voor de accu 
en zal de levensduur verkorten. Het is NIET toegestaan om accu's 
op te laden in gevaarlijke gebieden. Het is NIET toegestaan om het 
EX-accupack alleen op te laden.
De accu verwijderen
Aanbevolen wordt de handset uit te schakelen voordat de accu 

wordt verwijderd.

NB: het is NIET toegestaan om een accupack te verwijderen in 

gevaarlijke gebieden.
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Voor beschrijvingen van alle functies, zie Gebruikershandleiding, 
Ascom d81 DECT Handset, TD 92644GB.

Navigeren door het menu

Gebruik  om door de menustructuur te bladeren.

De menu's zijn: “Verbindingen”, “Oproepen”, 

“Snelkoppelingen”, “Diensten”, “Berichten”, “Instellingen”, 

“Profielen”, en “Contacten”.

De drie Programmeertoetsen onderaan het display worden 

gebruikt voor menukeuzes. De functies van elk van deze 

programmeertoetsen worden met tekst uitgelegd in het 

programmeertoetsveld op de display.

Contacten
Gebruik van lokaal telefoonboek
Voor het opzoeken en bellen van een contact: Druk op de 
softtoets “Menu”, kies  en kies “Contact bellen”. Voer de 
eerste letter van de naam in of de hele naam (zal worden 
getoond in het Zoekveld tijdens het invoeren van de tekst) of ga 
naar de contactenlijst. Selecteer de naam en druk op de 
softtoets “Bellen” of  .

Menu bedienen

Berichtenfunctie

Oproepen

Snel-

koppelingen

Instellingen

ContactenProfielen

Diensten

Aansluitingen
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Om het contact te bewerken:  Selecteer “Contact bew.”, 
selecteer de naam en druk op “Bewerk”. Breng uw wijzigingen 
aan, druk op “OK” en druk daarna op “Opslaan”.

Om een contact toe te voegen: Kies “Contact toevoegen”, kies 
“Nieuw” of “Uit oproepenlijst”. Druk op “Toev.”, voer de 
naam in en druk op “OK”. Selecteer “Nummer”, voer het 
nummer in, druk op “OK” en druk op “Opsl.”.

Om een contact te wissen: Selecteer ”Contact verw.”, 
selecteer de naam, druk op “Verw.”, en druk dan op “Ja”.

Gebruiken van het centraal telefoonboek
Druk op de softtoets “Menu”, kies  en kies “Centraal 
telefoonboek”. Selecteer “Zoek op naam”, “Zoek op 
nummer”, of “Laatste result.”. Voer de eerste letter(s) van de 
voornaam in, en/of de eerste letter(s) van de achternaam. Druk 
op “Zoek”. Het centraal telefoonboek zal worden doorzocht 
en een lijst van corresponderende namen zal worden getoond. 
U kunt naar de volgende invoer in alfabetische volgorde gaan 
door te drukken op  op de navigatietoets. Druk op “Meer” 
om een contact toe te voegen, of druk op de softtoets 
“Bellen” of  om verbinding te maken.

Gebruik van bedrijfstelefoonboek
Het bedrijfstelefoonboek moet eerst via de PDM zijn geïmporteerd 
voordat het zichtbaar is in de handset. Zie de 
gebruikershandleiding, Ascom d81 DECT Handset, TD 92644GB.

Voor het vinden en oproepen van een naam: Druk op de 
softtoets “Menu”, kies  en kies “Contact bellen”. Een 
contact uit het bedrijfstelefoonboek wordt gemarkeerd met 
het icoontje . Selecteer de naam/het nummer en druk op de 
softtoets “Bellen” of . Aleen werknummers zijn beschikbaar 
voor het contact en bewerken is niet mogelijk.

Softtoetsen en sneltoetsen
De middelste en rechter softtoetsen onder het display kunnen 
worden gedefinieerd voor specifieke functies, zoals het bellen 
van een specifiek nummer.
Een lange druk op een sneltoets kan dezelfde functie hebben 
als een softtoets. De toetsen “0, “2” - “9” kunnen worden 
geprogrammeerd als een sneltoets.  
Voor mer info over softtoetsen en sneltoetsen, zie de 
Gebruikershandleiding, Ascom d81 DECT Handset, TD 92644GB.
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Berichtenfunctie
Tekstbericht ontvangen
Waneer een tekstbericht ontvangen wordt, begint een LED te 
knipperen en wordt het geluidssignaal voor berichten geproduceerd. 
Het icoontje  en de inhoud van het ontvangen bericht worden 
automatisch weergegeven. Het icoontje blijft aanwezig op het 
display tot alle nieuwe berichten zijn geopend. Als een bericht tijdens 
een gesprek wordt ontvangen, dan wordt de gebruiker hierop attent 
gemaakt met een pieptoon. 

Het is mogelijk om een bericht te beantwoorden, door te sturen, de 
afzender te bellen en een in een tekstbericht vermeld nummer 1 te 
bellen. Het is ook mogelijk om het bericht later te lezen door op 
“Sluiten” te drukken. Ontvangen berichten worden opgeslagen in 
het Postvak in. De laatste dertig ontvangen berichten worden 
opgeslagen in het Postvak in. De tijd en datum worden vermeld in 
het bericht.

Een opgeslagen berichten lezen
Druk op de softtoets “Menu”, kies  en kies “Invak”. 
Gebruik  en  op de navigatietoets om door de lijst te 
navigeren. Selecteer het bericht en druk op de 
programmeertoets “Bekijken” op het bericht te lezen.

Verzenden van een bericht
Druk op de softtoets “Menu”, kies  en kies “Nieuw bericht 
schrijven”. Voer de tekst in, druk op de softtoets “Verzenden” 
en toets een nummer in of druk op de softtoets  om te 
zoeken in het telefoonboek. Druk op “Verzenden”.

Opgeslagen bericht verwijderen

Druk op de softtoets “Menu”, kies  en “Invak”. Gebruik 
 en  op de navigatietoets om door de lijst te navigeren. 

Kies een bericht en druk op Weergeven > Meer > Verwijderen. 
Druk op de softtoets “Ja” om het bericht te verwijderen”. 

Controleren van voicemail

1.Het nummer moet uit minstens 3 cijfers bestaan.
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Nieuwe voicemail wordt aangegeven door een dialoogvenster 
en het icoontje  op de statusbalk.  In de berichtenlijst wordt 
slechts één voicemail per keer weergegeven.

Druk op de softtoets “Menu”, kies  en “Postvak in”. Kies 
bericht (aangeduid met  vóór het bericht) en druk op de 
softtoets “Weergeven”. Druk op “Bellen” of . 

Alternatief:

Een langdurige druk op  zal uw voicemail bellen. Als het 
toestelnummer niet beschikbaar is, verschijnt de tekst 
“Voicemailnummer niet gedefinieerd”. Zie de Gebruikers-
handleiding, Ascom d81 DECT Handset, TD 92644GB.

Instellingen
Automatische toetsvergrendeling aan-/uitzetten 

Druk op de softtoets “Menu”, kies  en stap naar 
“Vergrendelt”. Selecteer “Automatische toetsvergrendeling”, 
selecteer “Aan/Uit”, en druk op “Terug”. Als de toetsen 
vergrendeld zijn, wordt dit aangeduid met het icoontje .

Ontgrendel de toetsen door een druk op  en daarna op 
de softtoets “Ja”.

Trilfunctie aan-/uitzetten
Druk op de softtoets “Menu”, kies  en stap naar “Geluid & 
waarschuwingen”. Kies “Trilwaarschuwing“ en kies daarna 
“Aan”, “Aan indien stil” (d.w.z. dat de trilfunctie aanstaat en het 
geluid van de handset is uitgezet), of “Uit”. Druk op “Terug“. 

Belvolume regelen 
Druk op de softtoets “Menu”, kies  en stap naar “Geluid & 
waarschuwingen”. Kies “Volume” en stap met  om het 
volume te verhogen en met  om het volume te verlagen. 
Druk op “OK” om de instelling op te slaan.

Verschillende belsignalen instellen voor interne oproep, 
externe oproep en terugbellen 
Druk op de softtoets “Menu”, kies  en stap naar “Geluid & 
waarschuwingen”. Kies “Belsignalen”>“Interne oproep”, 
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“Externe oproep” of “Terugbellen”. Kies geluid. Als u op 
“Afspelen” drukt, kunt u de verschillende geluiden beluisteren. 
Druk op “Terug”.

Alarminstellingen

De alarmfunctionaliteit is uitsluitend van toepassing op de d81 
Protector.

Druk op de softtoets “Menu”. Selecteer , selecteer “Alarm” 
en selecteer “Alarm activeren”. Selecteer “Trekkoord“1,2, 
“Omgevallen”2 en/of “Geen beweging”2 en druk daarna op de 
softtoets “Kiezen” om de instelling te wijzigen. Het aankruisvakje 
wordt gemarkeerd. U verwijdert de instelling door een alarm te 
kiezen en daarna op “Kiezen” te drukken. Het aankruisvakje 
wordt gedeselecteerd.

Voor meer info over alarmfuncties en aanvullende instellingen, 
zie de Gebruikershandleiding, Ascom d81 DECT Handset, 
TD 92644GB en Configuratiehandleiding, Ascom d81 DECT 
Handset, TD 92674GB. 

1.Deze functie hangt af van de licentie.
2.Van toepassing voor de d81 Protector met de fabrieksoptie Geen beweging/alleen 
Mandown.
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De alarmfunctionaliteit is uitsluitend van toepassing op de d81 
Protector.

De handset is voorzien van een alarm voor de persoonlijke 
veiligheid. Extra alarmfuncties kunnen worden geactiveerd in het 
menu “Instellingen” . Voor meer info over alarmfuncties en 
aanvullende instellingen, zie de Gebruikershandleiding, Ascom 
d81 DECT Handset, TD 92644GB en Configuratiehandleiding, 
Ascom d81 DECT Handset, TD92674GB.

Persoonlijk alarm

Druk  twee maal of vaker en de tekst “Persoonlijk 
alarm” (standaard) wordt weergegeven. Afhankelijk van de 
ingestelde parameters:

• hoort u een pieptoon
• knippert de oranje LED twee maal
• gaat de handset trillen
• ALS weerklinkt of een vooraf gedefinieerde oproep wordt 

geplaatst.

• ontvangt de handset de melding dat het systeem het alarm 
heeft ontvangen. Deze functie hangt af van het systeem.

Testalarm

Houd  ingedrukt tot de tekst “Testalarm” (standaard) 
wordt weergegeven. Afhankelijk van de ingestelde parameters:

• hoort u een pieptoon
• knippert de oranje LED twee maal
• gaat de handset trillen
• ALS weerklinkt of een vooraf gedefinieerde oproep wordt 

geplaatst.

• ontvangt de handset de melding dat het systeem het alarm 
heeft ontvangen. Deze functie hangt af van het systeem.

Alarmbediening
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De volgende accessoires zijn verkrijgbaar voor de Standaard d81:

• Draaibare riemclip

• Standaardclip

• Leren hoesje incl. riemclip

• Veiligheidskoord

• Trekkoord

• Afdekplaatje zonder clip

• Oplaadrek

• Accupackoplader

• Bureauladers

• Frontplaten (5 kleuren)

• Koptelefoon met microfoon op statief1

• Koptelefoonadapter voor microfoon op statief

• Peltor-koptelefoon met gehoorbescherming (optie)

• Als EX-geclassificeerde headsetadapter voor standaardheadset 

Peltor (optie)

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar voor de als EX-

geclassificeerde d81:

• Draaibare riemclip

• Standaardclip

• Leren hoesje incl. riemclip

• Veiligheidskoord

• Trekkoord

• Afdekplaatje zonder clip

• Oplaadrek

• Opener accupack

• Bureauladers

• Als EX-geclassificeerde headsetadapter voor standaardheadset 

Peltor (optie)

Accessoires

1.Vereist headset-adapter voor Headset met microfoon op statief. Afzonderlijk besteld.
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Veiligheidsinstructies

Volg de richtlijnen in de Quick Reference Guide, neem alle 
noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht voor een veilige en 
efficiënte bediening bij gebruik van de handset. Volg de 
bedieningsinstructies en houd u aan alle waarschuwingen en 
veiligheidsvoorzorgsmaatregelen die op het product en in de 
gebruikershandleiding staan vermeld.

Dit product mag enkel worden gebruikt met de volgende accu:

• art.nr.: 660273 Accu
• art.nr.: 660274 Accu EX

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

Verkrijgbare netstroomadapters (volgens de leverancier) zijn:

• Art.nr. DC3: Phihong PSAC05R-050 voedingsbron, AC: 100 V - 
240 V, DC: 5 V/1 A - Europa, VS, Canada, AUS en VK

• Art.nr. DC4: Unifive UIA312-0520 voedingsbron, AC: 100 V - 
240 V, DC: 5 V/2 A - Europa, VS, Canada, AUS en VK
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EX-veiligheidsaanwijzingen
Intrinsiek veilig gebruik:

BIJ GEBRUIK ONDER SPECIALE OMSTANDIGHEDEN

Het symbool X geplaatst achter het explosie-proof  teken 
geeft aan dat tijdens het gebruik van de handset de volgende 
speciale toepassingen gelden:
• De handset mag alleen gebruikt worden met een lithium-ion 

batterij met de elektrische specificaties zoals deze beschreven 
is in de gebruikershandleiding.

• De accu  mag niet opgeladen of uit het toestel  gehaald worden 
in een gevaarlijke omgeving.

• Gebruik alleen een oplader zoals beschreven in de 
gebruikershandleiding.

0470
SIRA 10ATEX2072     IECEx SIR 10.0038   NCC11.0424
II 2G, II 2D Ex ib IIC T4 Gb  Ex ib IIIC T55°C Db IP65

Tamb= -10o C to +40o C
НАНИО ЦСВЭ POCC SE.ГБ05.B03353

Ex ib IIC T4 Gb X
Ex ib IIIC T55°C Db X
-10° C ≤ Ta ≤ +40 °C

2011 2368858 I.S. for Class I, Zone 1,
AEx ib IIC T4
Tamb= -10° C to +40° C

Speciale toepassing:

2011 2368858 IP 64 T4 Non-Incendive for
Class I, Div 2, Groups A, B, C, D
Tamb= -10° C to +40° C
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De EX-accu laden

Gebruik alleen een goedgekeurd accupack bij gebruik in 
gevaarlijke/geclassificeerde gebieden. Het accupack moet zijn 
gemarkeerd met art.nr.: 660274 op het label. 

Oplaadparameters: Um = 5,25 V, Im = 1,15 A

Zie voor goedgekeurde accutypes certificaat IECEx SIR 10.0038 
of Sira 10ATEX2072 en volgende supplementen.

De bovenstaande documenten en de Europese Verklaring van 
overeenstemming zijn te vinden op http://www.ascom.com/
ws/products_ws.htm en http://www.iecex.com
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BELANGRIJK: het opladen of vervangen van de accu is NIET 
toegestaan in een gevaarlijk gebied. Bij het laden van de als EX 
geclassificeerde handset is het alleen toegestaan een lader te 
gebruiken die op het label is gemarkeerd met DC3-AAAB/rev. 1A 
(of latere rev.), DC4-AxxB/rev. 3A (of latere rev.),CR3-AxxB/rev. 
2A, of CR3-AxxC. Het is niet toegestaan om het EX-accupack 
alleen op te laden.

De EX-accu plaatsen/verwijderen
Hef het accupack op en verwijder de beschermingstape voordat u de 
handset voor het eerst gebruikt. Plaats het accupack en bevestig dit 
met de meegeleverde schroeven, waarvoor u het meegeleverde 
speciale opengereedschap voor het accupack nodig hebt. 

Gebruik de opener en draai de schroeven los om het accupack te 
verwijderen. Verwijder het accupack door dit omhoog te heffen. 
Gebruik de opener en draai de schroeven vast om het accupack te 
bevestigen.

BELANGRIJK: het verwijderen van het accupack is NIET 
toegestaan in een gevaarlijk gebied.

Headset in gevaarlijke gebieden
In gevaarlijke gebieden is het alleen toegestaan de 
headsetadapter te gebruiken die voor EX is geclassificeerd 
(art.nr.: 660281) in combinatie met een als EX geclassificeerde 
Peltor-headset. De Peltor-headset moet als volgt compatibel zijn 
met de outputparameters van de headsetconnector:

Uo = 4,2 V
Io = 169 mA
Po = 629 mW
Co = 2,2 µF
Lo = 2,2 µH

Let op!
• Het product heeft een behuizing die voldoet aan IP65.  De als EX 

geclassificeerde handset is niet gemaakt om in stof of water te 
werken.
NB: Sira heeft de behuizing getest op IP64. IPXS-markering is 

gebaseerd op Ascom-tests en is niet door Sira gevalideerd.

• Gebruik de als EX geclassificeerde handset niet in een gevaarlijk 
gebied in geval van vermoedelijke schade.

• Gebruik alleen goedgekeurde accutypes in combinatie met de EX-
versie. Op de accu moet de veiligheidstekst zijn gegraveerd in het 
17



kunststof. Bovendien moet het artikelnummer 660274 zijn 
vermeld.

• Zorg ervoor dat de productmarkering voldoet aan de plaatselijke 
vereisten.

• Raadpleeg de productdocumentatie vóór installatie.
• Nationale veiligheidsregels en -voorschriften moeten in acht 

worden genomen.
• Gebruik geen accessoires voor het product zonder zeker te zijn 

dat deze bruikbaar zijn in gevaarlijke omgevingen.
• Modificaties aan het product worden niet toegestaan.
• Reparatie van het product mag alleen plaatsvinden in een 

erkende reparatiewerkplaats.

Wettelijke conformiteitsverklaringen

Bluetooth-gekwalificeerd design ID
Bluetooth QD ID: B016451

Milieuvereisten DECT-handset

• Gebruik de handset alleen op temperaturen tussen -10 oC tot 

+55 oC (14 oF tot 131 oF).
BELANGRIJK: de als EX geclassificeerde handsets mogen in 
gevaarlijke gebieden alleen worden gebruikt op temperaturen 
tussen -10 oC tot +40 oC (14 oF tot 104 oF).

• Vermijd blootstelling aan direct zonlicht en plaats de handset niet 
in de buurt van andere warmtebronnen.

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

• 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 voorkomen. 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 bijtende vloeistoffen en dampen.
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• Houd de handset uit de buurt van krachtige elektromagnetische 
velden.

• Plaats een koude handset niet in een oplader.
Accu
• Dompel de accu niet onder water. Dit zou kunnen leiden tot 

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

exploderen.
• Vermijd contact tussen de metalen contacten van de accu met 

andere metalen objecten. Dit zou kunnen leiden tot kortsluiting en 
beschadiging van de accu.

• Laat een accu 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 accu minstens een uur op voor het 
eerste gebruik.  Let op! Gebruik voor het opladen van alleen de accu 
de aan de wand bevestigde oplader.
BELANGRIJK: voor het laden van een als EX geclassificeerde
handset is het alleen toegestaan een lader te gebruiken
die op het label is gemarkeerd met DC3-AxxB/rev. 1A (of latere 
rev.), DC4-AxxB/rev. 3A (of latere rev.),CR3-AAAB/rev. 2A, of CR3-
AxxC. Het is niet toegestaan het EX-accupack alleen te laden.

• Laad geen accu's bij een omgevingstemperatuur hoger dan 40 oC of 

lager dan 5 oC (hoger dan 104 oF of lager dan 41 oF). 
• Haal de accu niet uit elkaar.
• Maak de accu niet los, tenzij deze moet worden vervangen.
• Schakel altijd eerst de voeding van de handset uit voordat u de accu 

verwijdert!
De accu tot afval verwerken
• Lever defecte accu's in op een verzamelpunt voor chemisch 

afval.

Gereguleerde nalevingsverklaringen 
(alleen EU en EFTA)
Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik in de gehele EU & EFTA.

Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten en andere 
relevante voorschriften van R&TTE Richtlijn 1999/5/EC. Zie voor 
de verklaring van overeenstemming:

https://www.ascom-ws.com/doc/ 
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De handset is gemarkeerd met het label 

Gereguleerde nalevingsverklaringen 
(alleen VS en Canada)

FCC-conformiteitsverklaringen
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 beperkingen zijn bedoeld om een 
redelijke mate van bescherming te bieden tegen schadelijke 
storingen in een particuliere installatie. Dit apparaat produceert en 
gebruikt hoogfrequente energie en straalt deze mogelijk uit. Het 
apparaat kan, als het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd 
en gebruikt, schadelijke interferentie veroorzaken bij 
radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er bij bepaalde 
installaties geen storing zal optreden. Als dit apparaat schadelijke 
interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan 
worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, 
wordt aanbevolen om te proberen de storing te verhelpen m.b.v. 
één of meer van de volgende maatregelen:

• de ontvangstantenne anders richten of verplaatsen
• De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.
• De apparatuur aansluiten op een stopcontact in een andere 

stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
• De dealer of een ervaren radio- of tv-technicus raadplegen.

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 mogelijk niet gegarandeerd bij het 
gebruik van deze handset.

FCC ID: BXZDH5BL
IC: 3724B-DH5BL
VS: 9FVW4NANDH5 HAC
20
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Blootstelling aan radiofrequente signalen
Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor stralingsblootstel-
ling die voor een ongecontroleerde omgeving zijn vastgesteld. Dit 
apparaat voldoet aan de FCC SAR grens van 1,6 W/kg. de maximale 
SAR-waarde die wordt gemeten bij gebruik bij het oor is 0,013 W/kg. 
De telefoon is ook getest wanneer deze op het lichaam wordt gedra-
gen met behulp van een riemclip, de maximaal gemeten SAR-waarden 
in deze configuratie is 0,016 W/kg. Dit apparaat mag niet worden 
geplaatst of bediend in combinatie met een ander antenne of zender.

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

Gebruikersinformatie
Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC Rules 
Operation en is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1 dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken; 
en 

2 dit toestel moet alle binnenkomende storingen accepteren, 
waaronder interferentie die een ongewenste werking zou 
kunnen veroorzaken.

Aanpassingen
Wijzigingen van of modificaties aan de apparatuur die niet 
uitdrukkelijk werden goedgekeurd door de partij die 
verantwoordelijk is voor de overeenstemming, kunnen de 
bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, 
nietig verklaren.
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