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Handleiding

Voorkant

Handset Base

Nr. Item Omschrijving

)

Navigatie toetsen Toegang tot het hoofdmenu door op OK te drukken in de
standby modus8

Open een snelmenu door de corresponderende navigatietoets
in te drukken in de standby modus

Instellen van het volume tijdens een gesprek

Activeer de handsFfree modus bij een inkomend gesprek

4
Bel uitgaand of beantwoordt een inkomend gesprek

Toon de belgeschiedenis in standby modus

2
Linker functie
toets

Selecteer de optie die in de linkeronderhoek van het scherm
getoond wordt8

3
Luidspreker

Beltoets

5 Dempen Druk deze toets in om telefoongesprek te dempen

6 Sneltoets Druk deze toets in voor toegang tot aanpassingen gebruiker

7 Inter
communicatie

Druk deze toets in om toegang te krijgen tot lijst aangesloten
handsets in standby modus

De Huawei F685 is een gemakkelijk toestel in gebruik8 De basisfuncties en oplossing van
mogelijke problemen treft u aan in deze verkorte handleiding8 Een uitgebreide handleiding
5EngelstaligD kunt u downloaden8
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Ingedrukt houden om base aan of uit te zetten

Ingedrukt houden om een handset aan te melden

8

9
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Nr. Item Omschrijving

nummers en
symbolen

stoptoets

wissen

rechter functie
toets

uitDaan toets

vinden.
registreren

reset

Indicatie signaal

Indicatie batterij

Indicatie power

Invoer nummersB letters en symbolen
Nummertoetsen (KD9) snelkiezen door toets waaronder telefoonD
nummer is geprogrammeerd ingedrukt te houden

Switch tussen methoden tekstinput tijdens invoer tekst

Toon de lijst met symbolen tijdens invoer tekst

toets

toets

Beeindig of weiger gesprek

Toets ingedrukt houden om toestel uit of aan te zetten
Terug naar de standby modus

Druk deze toets in om het karakter links van de cursor te
verwijderen tijdens invoer tekst

Selecteer de optie in de rechterhoek van het scherm

Gebruik deze toets om de aangesloten handset te detecteren
of op te sporen

Ingedrukt houden in standby modus om alle aangemelde handsets
te deregistreren uit de base en het wachtwoord terug te zetten naar
standaardG De base zal automatisch opnieuw opstartenG

Uit: er is geen signaal of de base zoekt naar een netwerk of
de base is bezig met instellen

Stabiel wit: sterk signaal

Knipperend wit: fout met lezen simkaartB geblokkeerd door
pincode op simkaart of kapotte simkaart

Uit: batterij heeft onvoldoende lading of de batterij is niet
geinstalleerd in de baseG
Stabiel rood: de batterij wordt opgeladen
Knipperend rood: batterij dient opgeladen te worden
Stabiel groen: de battterij is volledig opgeladen

Uit: de base is uitgezet

Stabiel wit: de base staat aan

Knipperend wit: de base staat in registratie functie

Snel knipperend wit: de base registreert een handset

De base werkt overigens ook zonder batterijB deze dient vooral
als backup bij mogelijke stroomuitvalG
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Een handset koppelen aan de base

Een handset registreren

Mocht een handset nog niet geregistreerd zijn op de base dan kunt u niet bellen6

Om een handset te registrerenN doe het volgende:

C6 Houd de vinden8registratie knop ingedrukt op de base totdat deze snel knippert

Z6 Op de handsetN selecteer: Settings > Handset > Register handset

P6 Selecteer de base Tmeestal base CE en voer de pincodex in

y6 Druk op OK

Opmerkingen

xDe standaard pincode is 0000
Settings > Base > Security > Change system PIN6

Een handset afmelden

Om een handset af te meldenN doe het volgende:

C6 Settings > Handset > Deregister handset6

Z6 Scroll via de naar boven en naar beneden toetsen om de handset te selecteren

P6 OK

Oplossen problemen

De telefoon werkt niet

Het ontvangstsignaal is zwak

Geen gehoor of ruis op de lijn

de handset meldt zich aan op de base

Om deze pincode te veranderen:

Tijdens de registratie van een handset moet deze in buurt zijn van de base6
Er kunnen maximaal zes handsets worden aangemeld op een base6

Selecteer

Druk op om de handset af te melden6 Na afmelding dient de handset opnieuw
aangemeld te worden om ermee te kunnen bellen6

Ervaart u problemen bij het gebruik van de Huawei FG8V raadpleeg dan eerst deze rubriek6
Helpen de voorgestelde oplossingen nietN dan kunt u contact opnemen met het verkooppunt6

Controleer of de batterij goed geplaats is6 Zo jaN dan is de batterij mogelijk leeg en dient deze
eerst opgeladen te worden6 Plaats daartoe de handset op de base6 Op het display verschijnt
een batterij die aan het opladen is6 Op een gegeven moment kunt u de telefoon aanzetten door
de aan8uit knop ingedrukt te houden6

Controleer of de simkaart goed is geplaatst6 Verplaats de base voor een beter ontvangst6

Standaard staat de base ingesteld op het automatisch vinden van een netwerk6 Meestal
registreert de base een PG netwerk6 Door HD spraakverbetering van providers is het mogelijk
dat de Huawei FG8V geen gehoor heeft of ruis vertoont6 Dit is eenvoudig op te lossen door de
base handmatig op GSM TZGE te zetten6

Menu > Configuracion > Selec. > 7. Idioma Selec. Engl.> >

Op de handsetN selecteer:

Taal menu instellen
Op de handset zijn twee talen geinstalleerd: Engels en Spaans6 Mocht het menu op Spaans
staanN doe dan het volgende:

Settings > Base > >Network Mode GSM OK> >


