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1. Veiligheids- en milieuvoorschriften 

Veiligheidsvoorschriften: 
Lees a.u.b. de handleiding en bewaar ze zorgvuldig. 
Het toestel nooit openen (garantie vervalt). 
Zorg ervoor het toestel niet bloot te stellen aan direct zonnelicht of andere 
warmtebronnen.
Het toestel niet blootstellen aan sterke elektromagnetische velden, om de 
stemkwaliteit niet te schaden. 
Bescherm het toestel tegen vocht, stof, dampen en bijtende vloeistoffen. 
Plaats uw toestel nooit onmiddellijk in de buurt van water om risico’s van 
elektrocutie te vermijden. 
Verwijder de batterijen uit het toestel telkens u het voor een langere tijd 
wegbergt.
Maak het toestel schoon met een antistatische doek. 

Informatie in verband met het milieu: 

Gebruikte batterijen mogen niet samen met het restafval worden 
verwijderd. Elke consument is wettelijk aansprakelijk voor het correct 
verwijderen van batterijen. 
Voor het maken van het toestel dat u net hebt gekocht, werden natuurlijke 
hulpbronnen gebruikt en verbruikt. Het kan dus stoffen bevatten die 
gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Om de verdere 
verspreiding van deze stoffen te voorkomen en het gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen te beperken, moedigen wij u aan om de aangewezen 
recuperatiesystemen te gebruiken. Met behulp van deze systemen zullen 
de meeste onderdelen van uw oude toestel opnieuw worden gebruikt of 
gerecycleerd.
Het symbool van de doorstreepte vuilnisbak nodigt u uit om gebruik te 
maken van deze systemen. 
Als u meer informatie wenst over ophaalsystemen, hergebruik en 
recyclage, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke of regionale 
overheid die is belast met het afvalbeleid. 
U kunt ook contact met ons opnemen voor meer informatie over de 
gevolgen van onze producten voor het milieu. 
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2. Inhoud van de verpakking 

 Hoorn 

 Basis  

 Handleiding 

 Stroomadapter 

 Herlaadbare batterijen (2 x 600 mAh AAA) 

 Lijnsnoer 

 Gebruik alleen heroplaadbare batterijen voor hoorn en basis 

3. Installatie 

Het TOPIC big button draadloos telefoontoestel moet steeds in de buurt 
geplaatst worden van een elektrisch stopcontact en een telefoonlijn waarop 
het toestel kan worden aangesloten. Volg de volgende stappen op voor een 
correcte installatie: 

1. Open het batterijcompartiment van de basis en de hoorn. Plaats de 

oplaadbare batterijen(600mAh AAA) in de hoorn en de basis(400mAh 

AAA=niet bijgeleverd) zoals getoond op de tekening. Controleer of de 

batterijen in de juiste richting liggen vooraleer u de 

batterijcompartimenten sluit. 
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2. Verbind de stroomadapter met het toestel door de plug in het 

aansluitingspunt aan de achterzijde van het toestel te steken. Gebruik 

enkel de originele stroomadapter! 

Sluit het toestel aan op het telefoonnetwerk door middel van het 

bijgeleverde lijnsnoer en de modulaire telefoonstekker. 

3. Laat het toestel 24 uur opladen vóór het eerste gebruik. 

In geval van stroomuitval kan de batterij in de basis voor 4 uur noodvoeding 
leveren. Na een tijdelijke stroomuitval heeft de hoorn 1 tot 2 minuten nodig 
om opnieuw met de basis te verbinden. 

Opmerkingen:

 Indien de batterij van de hoorn volledig werd opgeladen, kan deze 

gedurende 8 uur stroom leveren in gespreksmodus. In stand-by tot 80 uur. 

 Indien u het toestel voor langere tijd niet gebruikt of wegbergt, verwijder 
dan steeds de batterijen uit het toestel. Lekkende batterijen kunnen het 
toestel ernstig beschadigen! 
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4. Beschrijving van de symbolen op het scherm 

1. Antennesterkte (bereik) 

2. Tijd en datum 

3. NEW: Er zijn nieuwe oproepen 

4. Het aantal nieuwe oproepen die nog niet bekeken zijn. Indien u de 

nieuwe oproepen bekijkt, zal er opnieuw een cijfer verschijnen. Dit cijfer 

geeft het totale aantal oproepen aan. 

5. Batterijsterkte (3 streepjes: volledig opgeladen / geen streepjes: 

minimum batterijsterkte) 

6. Volumesterkte: VL 1 tot VL 5 

7. Tooninstelling: T1 tot T4 (in werking wanneer luidspreker wordt 

geactiveerd) 

8. TALK: De luidspreker staat aan. 

9. Weergave van de oproepduur 
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5. Beschrijving van de toetsen 

1. Indicator zendt een lichtsignaal uit wanneer toestel in gebruik is of 

wanneer er een binnenkomende oproep, voicemail bericht of gemiste 

oproep is. 

2. Scherm (LCD) 

3. Met de toets           krijgt u toegang tot het menu en het submenu. 

Tijdens een oproep kan u deze toets gebruiken om de luidspreker in 

en uit te schakelen. 

4. Met de toets  beëindigt u een gesprek of keert u terug naar het 

beginscherm.

5. Standaard toetsenpaneel 

6. Deze knop bevindt zich in het batterijcompartiment en zorgt voor een 

automatische geluidsversterking. 

7. Deze knop bevindt zich in het batterijcompartiment. De functie 

sprekende toetsen en sprekende nummerherkenning wordt 

geactiveerd. 

8. Als u de toets     gedurende 5 seconden ingedrukt houdt, activeert u 

de functie ‘niet storen’. 

9. Toets om het laatst gevormde nummer terug te bellen of om een 

pauze in te lassen 

10. Geheugentoetsen:          en

11. Toets om handenvrij te bellen (in luidspreker modus)  

12. Toets met indicator        . Extra geluidsversterking van de hoorn.
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13. Met de toets  kan u een oproep beantwoorden of zelf een nummer 

oproepen. Tijdens een gesprek wordt deze toets gebruikt om de 

luidspreker te activeren. 

14.  Met deze flash/delete toets kan u een oproep in wacht zetten of 

een invoer verwijderen. 

15. Met de pijltjes naar boven en naar beneden kan u de beltoon regelen, 

de verschillende menuopties bekijken of in de bellerlijst bladeren. 

16. Luidspreker 

17. Hieraan kan u een sleutelkoord (niet bijgeleverd) bevestigen. 

18. Schakelaar om het geluidsvolume van luidspreker te regelen 

(aan zijkant van de hoorn). 

19. Deksel van het batterijcompartiment. 

20. Bel van de basis. 

21. LED-indicator op de basis. Het toestel is in gebruik. 

22. Op dit label kan u de namen van de geprogrammeerde 

geheugentoetsen schrijven. 

23. Met de toets PAGE (op de basis) kan u alle aangesloten en 

geregistreerde hoorns oproepen. 

24. Aanduiding dat de batterijen van de hoorn aan het opladen zijn. 

25. Bevestiging voor de hoorn. 

26. Audio uitgang 

27. Met de toets PAGE op de hoorn kan u de intercomfunctie gebruiken 

of een gesprek doorschakelen naar een andere hoorn (enkel indien 

meerdere hoorns in gebruik zijn). 

28. Aansluitingspunt voor een hoofdtelefoon. 

29. Met deze clip kunt u het toestel bevestigen aan een broeksriem (clip 

kan verwijderd worden). 

30. Schakelaar om het belvolume te regelen (luid/normaal/uit) 

31. Aansluitingspunt voor de stroomadapter 

32. Aansluitingspunt voor het lijnsnoer. 
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6. Bediening 

6.1 Telefoonnummers in het geheugen plaatsen 
Het toestel is uitgerust met 150 geheugenplaatsen in de contactlijst.  

1. Vanuit het beginscherm, kiest u de toets          . Met het pijltje  kan 
u het submenu ‘TEL. BOEK’ kiezen. 

2. Toets op          om te bevestigen. 

3. Met het pijltje  gaat u naar ‘NIEUWE INV.’. 
4. Toets op          om te bevestigen. Op het scherm verschijnt ‘NAAM?’. 
5. Voer de naam in en toets op          om de naam op te slaan. 
6. Op het scherm verschijnt ‘NUMMER?’. 
7. Voer het nummer in en toets op          om het nummer op te slaan. 
8. Op het scherm verschijnt ‘MELODIE 1’ en u hoort een beltoon. 
9. Toets op          om op te slaan. Op het scherm verschijnt ‘NIEUWE 

INV.’.
10. Toets     om te eindigen of ga terug naar stap 4 om een nieuwe naam 

en nummer op te slaan. 

6.2 Snelkiesgeheugen programmeren 
Het toestel is uitgerust met 3 geheugenplaatsen voor snelkiezen.

1. Voer het telefoonnummer in op het beginscherm. 
2. Druk op de geheugentoets (M1, M2 of M3) daar waar u het nummer 

wenst te bewaren gedurende 5 seconden. 
3. Herhaal de procedure om overige nummers op te slaan. 

6.3 Een inkomende oproep beantwoorden 
1. Als u een belsignaal hoort, kan u de oproep beantwoorden met deze 

toets     . 
2. Gebruik de toets      om het gesprek te beëindigen. 

6.4 Een uitgaande oproep tot stand brengen 
1. Voer het telefoonnummer in. Het telefoonnummer verschijnt op het 

scherm.
2. Gebruik de toets      om de oproep tot stand te brengen. 
3. Gebruik de toets      om het gesprek te beëindigen. 
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6.5 Snelkiesgeheugen gebruiken 
1. Gebruik de toetsen M1, M2 of M3. Het telefoonnummer verschijnt op 

het scherm.
2. Gebruik de toets      om de oproep tot stand te brengen. 
3. Gebruik de toets     om het gesprek te beëindigen. 

6.6 Geluidsvolume regelen 
Het geluidsvolume en de toonhoogte van de hoorn is regelbaar: 

Voor een geluidsversterking tot 55dB kan de toets AMPLIFY (        ) ingedrukt 
worden (tijdens het gesprek). Druk nogmaals op de toets AMPLIFY om de 
geluidsversterking uit te schakelen. 

Met de toetsen aan de zijkant van de hoorn, kan het volume 
aangepast worden (VL1 tot VL5). 

Door de toetsen  en  te verstellen kan men de frequentie van het te 
versterken geluid regelen (hoge of lage tonen) aangepast aan het gehoor 
van de gebruiker.  

Het volume en de toon worden geregeld wanneer de geluidsversterking 
ingeschakeld is. 

6.7 Automatische geluidsversterking en activeren sprekende toetsen
Het toestel is in het batterijcompartiment van de hoorn uitgerust met twee 
schakelaars om het geluidsvolume van de hoorn automatisch of manueel te 
versterken en de sprekende toetsen te activeren. 

Wanneer schakelaar 1 in positie “ON” staat, dan wordt de geluidsversterking 
automatisch geactiveerd bij het opnemen van de hoorn. 

Wanneer schakelaar 2 in positie “ON” staat, dan worden de sprekende 
toetsen en sprekende nummerherkenning (CID) geactiveerd. 
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6.8 Overzicht van de uitgaande oproepen
1. Vanuit het beginscherm kan men de laatste oproep bekijken met de 

toets .

2. Om de tien laatste uitgaande oproepen te bekijken worden de toetsen 

 en  gebruikt.
3. Om het nummer op het scherm te bellen, gebruik de toets     . Om het 

telefoonnummer in de bellerlijst op te slaan, toets           en gebruik de 
pijltjes om een optie in het submenu te selecteren. Om te bevestigen, 
toets          . 

4. Om de oproep te beëindigen of naar het beginscherm terug te keren, 
toets     .

6.9 Overzicht van de inkomende oproepen
U kan gebruik maken van deze functie als u deze activeert bij uw 
telefoonoperator.

1. Vanuit het beginscherm kan men de laatste oproep bekijken met de 

toets .

2. Om de laatste inkomende oproepen te bekijken worden de toetsen 
en  gebruikt.

3. Om het nummer op het scherm te bellen, gebruik de toets     . Om het 
telefoonnummer in de bellerlijst op te slaan, toets           en gebruik de 
pijltjes om een optie in het submenu te selecteren. Om te bevestigen, 
toets          . 

4. Om de oproep te beëindigen of naar het beginscherm terug te keren, 
toets     .

6.10 Uitschakelen van het belsignaal bij inkomende oproepen 
1. Vanuit het beginscherm kan men de niet-storen-functie activeren door 

5 seconden op de toets    te duwen. Op het scherm zullen de 
boodschappen ‘NON DISTURB’ en ‘HS #’ verschijnen. U zal geen 
belsignaal meer horen bij inkomende oproepen. 

2. Om het belsignaal opnieuw te activeren, duwt u opnieuw 5 seconden 
op de toets    .  De boodschap ‘NON DISTURB’ zal niet meer op het 
scherm verschijnen. 
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6.11 De hoorn in- en uitschakelen
1. Hou de toets     gedurende 5 seconden ingedrukt om de hoorn uit te 

schakelen.
2. Om de hoorn opnieuw aan te zetten, moet de toets     gedurende 5 

seconden ingedrukt worden. 
3. Na het aanzetten van de hoorn dient u voor gebruik eerst een bieptoon 

te horen. Dit betekent dat de hoorn aansluiting heeft met de basis. 

6.12 Overzicht menuopties 

Hoofdmenu Submenu

1. Bellerlijst: ->Ontvangen ->Gebeld  

2. Tel.boek: ->Lijst ->Nieuwe inv ->Inv wijzigen 
 ->Inv wissen ->Alles wissen ->Status tlf.b 

3. BS.instel.: ->Verwijder HS ->Belinst ->Belmode 
 ->Flashtijd ->Wijzigen PIN ->Std.instell. 

4. HS. Instel. ->Geluidsinst ->Belinst ->Tooninst 
 ->Taal ->HS naam ->Auto.antw. 
 ->Blokkeren ->Datum en tijd ->Baby call 
 ->Select.BS ->Std.inst. HS  

5. Registratie ->Basis 1 +   

6.13 Navigeren in het menu 
Om alle functies van het menu te bekijken en te gebruiken, toetst u          . Op 

het scherm verschijnt ‘BELLERLIJST’. Met de toetsen  en  kan u alle 
opties in het menu bekijken. Om een functie te selecteren kan u de  

toets           gebruiken. U krijgt dan een submenu te zien. Met de toetsen 
en  kan u alle opties in het submenu bekijken. Om een functie te 
selecteren kan u de toets           gebruiken. Om naar het vorige niveau terug 
te keren, gebruikt u de toets        .De toets     wordt gebruikt om naar het 
beginscherm terug te keren. 
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6.14 Functies 
1. BELLERLIJST – De belgeschiedenis bekijken 
2. TELEFOONBOEK – Volgende functies worden ondersteund: lijst, 

nieuwe invoer, invoer wijzigen, invoer wissen, alles wissen en status 
telefoonboek.

3. INSTELLINGEN VAN DE BASIS – Volgende functies worden 
ondersteund: verwijder hoorn, een belmelodie selecteren, een beltoon 
selecteren, flashtijd selecteren, pincode wijzigen (standaard: 0000) en 
standaard instellingen. 

4. INSTELLINGEN VAN DE HOORN  
a. Geluidsinstellingen: het luidsprekervolume aanpassen; de 

automatische geluidsversterking activeren; de sprekende toetsen 
activeren; de sprekende oproepnummerherkenning activeren. 

b. Belinstellingen: beltoon en volume van een interne oproep 
instellen, beltoon en volume van een externe oproep instellen. 

c. Tooninstellingen: Instellingen m.b.t. de toetstoon, de zwakke-
batterij-melding en de buiten-bereik-waarschuwing. 

d. Taal: U kan kiezen uit 16 talen. De sprekende 
oproepnummerherkenning is beschikbaar in het Nederlands, 
Frans en Engels. Andere talen zijn spoedig verkrijgbaar. 

e. HS naam: U kan de hoorn een naam toewijzen. 
f. Automatisch antwoord : Een inkomende oproep wordt 

automatisch beantwoord wanneer u de hoorn van de basis 
neemt.

g. Blokkeren 
h. Datum en tijd: Selecteer de tijdsweergave (12 of 24 uur), voer 

datum en tijd in. 
i. Baby call: Selecteer aan of uit. U kan een telefoonnummer 

invoeren. Enkel dit nummer kan nog gebeld worden. 
j. Selecteer basis: De hoorn met een nieuwe basis verbinden (tot 4 

basissen).
k. Standaard instellingen van de hoorn 

5. REGISTRATIE – Basis en hoorn kunnen met elkaar verbinden. 
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6.15 Een nieuwe hoorn installeren 
1. Hou de toets op de basis gedurende 5 seconden ingedrukt. U 

hoort een dubbele biep en de LED-indicator zal oplichten. De basis 
blijft 4 minuten in deze toestand. 

2. Toets           op de hoorn 
3. Gebruik de pijltjes om de functie ‘REGISTRATIE’ te vinden.

Toets           om te bevestigen. U ziet nu ‘BASIS 1 +’ op het scherm. 
4. Bevestig met          . Op het scherm verschijnt ‘ZOEKEN 1’ gedurende 

een paar seconden. Op het scherm verschijnt ‘PIN ?’ wanneer een 
basis gevonden werd. 

5. Voer de pincode in. De standaard pincode is 0000.  Bevestig met         .
6. Bij een succesvolle registratie zal u een bevestigingstoon horen. 
7. Controleer met de toets      . U hoort nu een kiestoon. 
8. Om naar het beginscherm terug te keren, gebruikt u de toets      .

6.16 Fabrieksinstellingen herstellen 
De gegevens in het telefoonboek zullen niet verwijderd of aangepast worden. 

1. Vanuit het beginscherm, kiest u de toets          . Met het pijltje  kan 
u het submenu ‘HS. Instel.’ kiezen. 

2. Toets op          om te bevestigen. 

3. Met het pijltje  gaat u naar ‘STD. INST. HS’. Toets op           om te 
bevestigen.

4. Op het scherm verschijnt ‘PIN?’ 
5. Voer de pincode in. De standaard pincode is 0000.  Bevestig met         .
6. U hoort een bevestigingstoon 
7. Om naar het beginscherm terug te keren, gebruikt u de toets      .

7. Conformiteitsverklaring 

Met onderhavig document verklaart de producent, dat het product « TOPIC 
Big Button draadloos telefoontoestel » voldoet aan de essentiële vereisten en 
aan andere relevante bepalingen van de Europese richtlijn (1999/5/EC). Het 
toestel is bestemd voor aansluiting op een openbaar gecommitteerd 
telefoonnet (PSTN). 



16

8. Garantie 

De garantie dekt niet: 
- schade van welke aard dan ook die ontstaan zou zijn na de verkoop; 
- schade, storingen en defecten te wijten aan een fout van de klant of door 

een oorzaak buiten het toestel: bliksem, overspanning, vocht, accidenteel 
verval, slecht onderhoud, niet naleven van de gebruiksaanwijzingen, 
alsook alle gevallen van overmacht. 

- herstellen of vervangen van mobiele onderdelen (kabels, snoeren, 
stopcontacten, enz.), vervangen van onderdelen van toebehoren die 
regelmatig vernieuwd moeten worden (batterijen, enz.) en levering van 
reinigingsproducten. 

Het toestel dat u hebt gekocht wordt gedekt door een garantie 
voor onderdelen en werkuren tegen materiële fouten of gebreken in de 
productie voor een duur van één jaar, behoudens andersluidende
contractuele bepalingen. De garantie gaat in op het ogenblik dat 
het toestel wordt meegenomen of geleverd. Indien u problemen hebt 
met uw toestel, gaat u naar terug naar de verdeler waar u het toestel 
hebt gekocht en vraag om advies. Vergeet niet uw betalingsbewijs mee te
nemen, alsook het volledige toestel in de originele verpakking of in een 
andere die eenzelfde veiligheid waarborgt. In het geval van een materiaal- 

of productiefout, wordt uw toestel gratis hersteld of vervangen op 
voorlegging van het betalingsbewijs. Alleen Worldwide vision zal bepalen of

de herstellingen en/of vervangingen noodzakelijk zijn. De garantietermijn voor
een hersteld of vervangen toestel vervalt na de garantietermijn die van 
toepassing was op het gekochte toestel, zonder evenwel korter te zijn dan 3 
maanden. 


