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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Wanneer u dit apparaat gebruikt, moet u zich altijd houden aan onderstaande
veiligheidsvoorschriften, om de kans op brand, elektrische schokken of lichamelijk
letsel te voorkomen.

1. Wanneer u het apparaat wilt schoonmaken moet u eerst de stekker uit de
wandcontactdoos halen, evenals het telefoonsnoer.  Geen vloeibare
reinigingsmiddelen of spuitbussen gebruiken.  Voor het schoonmaken alleen
een vochtige doek nemen.

2. Dit apparaat niet gebruiken als er water in de buurt is, bijvoorbeeld naast een
badkuip, een wasbak of de gootsteen.  Wanneer er vloeistof op het apparaat
komt, moet u meteen de stekker uit het stopcontact halen en het telefoonsnoer
lostrekken.  Het apparaat pas weer aansluiten wanneer alles weer helemaal
droog is.

3. Zet het nooit vlakbij een verwarmingsradiator of ergens waar er niet voldoende
ventilatie is.

4. Plaats geen voorwerpen op de voedingskabel.  Zet het apparaat ergens waar
niemand over de kabel kan struikelen.

5. Zet niet te veel apparaten op een en hetzelfde stopcontact en gebruik ook
niet te veel verlengsnoeren, want dat verhoogt de kans op brand of elektrische
schokken.

6. Zorg dat er geen vloeistof op het apparaat terechtkomt.
7. Om de kans op elektrische schokken zo klein mogelijk te houden, moet u het

apparaat nooit zelf uit elkaar gaan halen, maar het voor reparaties en
onderhoud altijd naar een erkende reparateur brengen.

8. Haal de snoeren uit de wandcontactdoos en laat het apparaat door een
erkende reparateur nakijken wanneer zich een van de volgende dingen
voordoet:
• wanneer de voedingskabel of de stekker beschadigd is.
• als er vloeistof in het apparaat is gekomen.
• als het apparaat in de regen of in water heeft gelegen.
• als het apparaat niet normaal werkt terwijl u toch de gebruiksaanwijzing

precies heeft opgevolgd.
• als het apparaat op de grond gevallen of beschadigd geraakt is.

9. Gebruik het apparaat niet vlakbij een gaslek dat u hebt gevonden en wilt
melden.

INSTALLATIE

Het aansluiten van het telefoonsnoer en de voeding van het basistoestel

Installatie van de handset
→ Batterijen

• Schuif het deksel van het batterij-compartiment naar beneden.
• Verbind de witte connector van de heroplaadbare batterij met de con-

nector in het toestel.
• Sluit het batterij-compartiment door het deksel terug op de handset te

schuiven.
Opmerking:
Alleen het voorgeschreven type batterij gebruiken!

→ Antenne
• Plaats de antenne in de daarvoor voorziene plaats aan de bovenkant

van de  handset.
• Draai met de antenne tot ze helemaal vastzit.

 Belangrijk!
 Om maximaal bereik te bekomen, dienen de antenne van de basis én de
 antenne van de handset volledig uitgetrokken te zijn.

NL-3NL-2
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NL-4

Het aansluiten van de extra lader + handset (voor Maxima 400 & 500)
De Maxima 400 wordt geleverd met 1 extra lader + handset.
De Maxima 500 met 2 extra laders + handsets.
Deze extra lader + handset dient als volgt geïnstalleerd te worden:
• Steek de ronde plug van de adapter in de DC 12V aansluiting achteraan de

lader.
• De adapter kan nu in het stopcontact geplaatst worden.
• Plaats de handset op de lader.  Het laad-LEDje gaat branden.

BELANGRIJK!
Bij de Maxima 400 & 500 zijn de extra handsets reeds aangemeld aan het
basistoestel.  Handset 1 herkent u aan de blauwe sticker met cijfer 1.
Ter controle kunt u ook de “TALK”-toets indrukken.  Op het scherm
verschijnt HS-1.  Handset 2 heeft dus een blauwe sticker met cijfer 2,
enz.

HANDSET

1. Antenne: ALTIJD VOLLEDIG UITTREKKEN!
2. Laadcontacten
3. Oorsetje-aansluitpunt
4. LCD-scherm
5. “REDIAL”-toets: toets voor nummerherhaling.

Deze toets is tevens ook de “PAUZE”-toets.
6. “TALK/ST-BY”-toets: om te bellen en een gesprek aan te nemen.
7. “FLASH/DEL”-toets: om wisselgesprekken aan te nemen en bij verkeerde

invoer een cijfer te wissen.
8. 12 cijfertoetsen
9. “MEM”-toets: om nummers in het geheugen op te slaan.
10. “CH/CLIP”-toets: in geval van geruis tijdens een gesprek drukt u op deze

toets om naar een ander kanaal (met minder storing) over te gaan.
Deze toets gebruikt u ook om de nummers in het “NummerWeergave-
geheugen” te bekijken.

11. “TRANS”-toets: om binnengekomen gesprekken door te verbinden.
12. “SET”-toets: om datum & tijd te programmeren.
13. “CODE”-toets: om vergrendeling van nummers te programmeren en

aanmelden van handsets.
14. Microfoon
15. “ADD”-toets: om landencodes toe te voegen.

NL-5
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BASISSTATION

1. Telescopische antenne: altijd volledig uittrekken voor optimaal bereik!
2. “IN USE/CHARGE-LED”: brandt tijdens bellen & laden.
3. “CODE”-knop
4. Oplaad-contactpunten
5. “POWER”-aansluiting: plaats hier de aansluitplug van de adapter
6. “TELEFOONLIJN-AANSLUITING”: plaats hier de stekker van het

telefoonsnoer.

NL-7NL-6

INFORMATIE OP HET LCD-SCHERM

In STANDBY-positie geeft het LCD-scherm het totale aantal oproepen, datum &
tijd aan.
Voorbeeld:

18: totaal aantal opgeslagen oproepen
1–18: datum 18 januari
12:28: uur-aanduiding

Wat leest men nog af?

IN GEBRUIK:  als u op de knop TALK/ST-BY  drukt, verschijnt dit symbool,
om aan te geven dat het apparaat in gebruik is; tegelijkertijd verschijnt het
pictogram  dat de gespreksduur aangeeft.

als u meerdere oproepen krijgt van hetzelfde nummer, zal dit symbool

verschijnen.

 Aanduiding van een zwakke batterij.

VOICE MAIL-aanduiding: als iemand een boodschap achterlaat in de mailbox,
zal het icoon  verschijnen.
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het LCD-scherm zal dit icoon tonen wanneer geen nummerherkenning
beschikbaar is.

Wanneer degene die belt zijn nummer heeft afgeschermd, zal het LCD-scherm
dit icoon laten zien.

 Als er nieuwe oproepen zijn binnengekomen zal dit icoon verschijnen.  Wanneer
alle nieuwe nummers met de CLIP-toets zijn bekeken, verdwijnt dit symbool.

Als de telefoon de informatie van degene die belt niet kan herkennen, zal het
icoon  verschijnen.
Dit wil niet zeggen dat er iets mis is met uw telefoon!

Geeft de volgorde van gesprekken aan.

Geeft aan dat een PIN-code is geprogrammeerd.
Wanneer deze code is gewist, zal ook dit icoon verdwijnen.

HET OPSTARTEN VAN DE TELEFOON

Opladen van de batterij
De oplaadbare batterij van de handset moet minstens 24 uur  worden opgeladen
om er zeker van te zijn dat de batterij optimaal functioneert.
Zet de handset op het basisstation.
Het lampje IN-USE/CHARGE dat aangeeft dat er wordt opgeladen brandt nu
feller.

Programmeren van de datum & de tijd
Terwijl de handset op STANDBY staat doet u het volgende:
1. Houd de SET-knop ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Op het LCD-scherm ziet u nu de cijfers knipperen van de maand .
2. Druk net zo lang op de “ * ”-toets totdat u bij de gewenste maand bent

aanbeland.
3. Druk nu op de toets met “ # ”.

Op het LCD-scherm ziet u nu twee cijfers knipperen voor de datum .
4. Druk net zo lang op de “ * “-toets tot u bij de gewenste datum bent gekomen,

waarna u kunt overgaan tot het instellen van de uren  en minuten .

Aanmelden van de handsets aan het basisstation
Maxima 400 & 500 bestaan uit basisstation met 1 of 2 extra handsets + lader.
Deze extra handsets zijn reeds aangemeld aan het basisstation:

Handset 1: Herkenbaar aan de blauwe sticker “1”.
Op het LCD-scherm verschijnt HS-1 bij het indrukken van de
TALK-toets.

Handset 2: Herkenbaar aan de blauwe sticker “2”.
Op het LCD-scherm verschijnt HS-2 bij het indrukken van de
TALK-toets.

Handset 3: Herkenbaar aan de blauwe sticker “3”.
Op het LCD-scherm verschijnt HS-3 bij het indrukken van de
TALK-toets.

Indien bijvoorbeeld door het foutief indrukken van een toets blijkt dat de extra
handsets niet meer aangemeld zijn aan het basisstation kunt u dit alsnog zelf
doen.

Hoe gaat u te werk?
• Neem de handset van het basisstation.
• Druk op de CODE-knop van het basisstation en houd die ingedrukt.
• IN-USE/CHARGE-lampje gaat knipperen.
• Druk nu op de CODE-knop van de handset tot er op het LCD-scherm een

handsetnummer wordt aangegeven (HS-1).  U hoort een biep ter bevestiging
van het aanmelden.

• Laat de CODE-knop van de handset los, maar houd de CODE-knop van
het basisstation nog steeds ingedrukt!

• Neem de tweede handset, druk op de CODE-knop tot “HS-2” verschijnt en
u de bevestigingsbiep hoort

NL-9NL-8
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• Laat de CODE-knop van de handset los, maar houd de CODE-knop van het
basisstation nog steeds ingedrukt indien u een derde handset heeft om aan
te melden (voor Maxima 500).

• Neem de derde handset, druk op de CODE-knop tot “HS-3” verschijnt en u
de bevestigingsbiep hoort.

• Pas nu, na het aanmelden van handset 3, laat u de CODE-knop van het
basisstation los!

BELANGRIJK!
Indien u tijdens deze procedure (aanmelden handset 1 t.e.m. handset 3)
de CODE-toets van het basisstation toch loslaat, moet u opnieuw
beginnen bij het aanmelden van Handset 1.
Doet u dit niet, dan zal het aanmelden foutief verlopen en zal het
gebruik van meerdere handsets op één basisstation niet mogelijk zijn.

Programmeren van een PIN-code
De PIN-code heeft u nodig om blokkering van bepaalde nummers mogelijk te
maken.
Drukt u in deze volgorde op de toetsen:

[CODE] + [CODE] + 4-cijferige PIN-code + 4-cijferige PIN-code

ATTENTIE:
1. [CODE] + [CODE] wil zeggen dat u de CODE-knop op de handset twee keer

moet indrukken.
2. De tweede 4-cijferige PIN-code moet identiek zijn aan de eerste 4-cijferige

PIN-code en dient dan ook alleen ter bevestiging.
3. Wanneer het invoeren van de PIN-code is gelukt, wordt het instellen van de

code bevestigd (met twee lange bieptonen) zodra de 4-cijferige PIN-code
twee keer is ingedrukt.

Programmeren van een geblokkeerd nummer
Met de Maxima kunt u bepaalde nummers blokkeren.
Het geblokkeerd nummer mag max. uit 4 cijfers bestaan.
Voorbeelden van mogelijk geblokkeerde nummers zijn:
• Mobiele nummers (geblokkeerd nummer = 06)
• 0906-lijnen (geblokkeerd nummer = 0906)
• internationale nummers (geblokkeerd nummer = 00 of het volledige

landnummer bv. 0032 voor België)
• enz…

Drukt u in deze volgorde op de toetsen:

[CODE] + 4-cijferige PIN-code + geblokkeerd nummer + [CODE]
+ codegroep nummer

Geblokkeerd nummer:  max. 4 cijfers (bv. 0906)
Codegroep nummer: elk geblokkeerd nummer kan opgeslagen worden in een
“codegroep”.  Voor deze codegroep kunt u kiezen van 1 t.e.m. 9.
Na het intoetsen van de juiste PIN-code hoort u ter bevestiging een toon.
Na het intoetsen van het “codegroep” nummer hoort u ter bevestiging 2 bieptonen.

Voorbeeld:
U kiest als geblokkeerd nummer “0032”.
U heeft “1234” als PIN-code geprogrammeerd en u wenst dit geblokkeerd nummer
op te slagen onder codegroep “1”.  U drukt:

[CODE]-toets + 1234 + 0032 + [CODE]-toets + 1

Een geblokkeerd nummer tijdelijk uitzetten
Indien u bepaalde nummers bv. geblokkeerd heeft voor het gebruik door kinderen
of derden maar u zelf wél de geblokkeerde nummers wenst te bellen, moet u de
geblokkeerde nummers tijdelijk uitzetten.
Drukt u in deze volgorde op de toetsen:

TALK/ST-BY + [CODE] + 4-cijferige PIN-code

U kunt nu ALLE nummers vormen, ook de geblokkeerde nummers die u in de
telefoon aanvankelijk geprogrammeerd had.

Een CODE-groep wissen
Zoals hierboven beschreven krijgt elk geblokkeerd nummer een codegroep nummer
toegewezen.

Voorbeeld:
U heeft alle internationale geblokkeerde nummers geprogrammeerd onder
codegroep “1”.  U kunt deze volledige codegroep “1” wissen.

NL-11NL-10
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Drukt u in deze volgorde op de toetsen:

[CODE] + 4-cijferige PIN-code + [CODE] + codegroep nummer (bv . 1)

U hoort een bieptoon ter bevestiging.

Blokkering VOLLEDIG uitzetten en PIN-code wissen
Drukt u in deze volgorde op de toetsen:

[CODE] + 4-cijferige PIN-code + [FLASH/DEL]

U hoort een bieptoon ter bevestiging en het  - symbool zal verdwijnen uit het
display.

Nummers in het geheugen opslaan
Dit toestel biedt de mogelijkheid om 10 nummers van max. 16 cijfers in het
geheugen op te slaan voor snelkiezen.
Drukt u in deze volgorde op de toetsen:

[MEM] + telefoonnummer + [MEM] + geheugenlocatie (1 t.e.m.10)

Als het telefoonnummer correct is opgeslagen, hoort u ter bevestiging een
bieptoon.

U kunt als volgt in het snelkies-geheugen bladeren:

[MEM] + “ * “ of “ # “ om geprogrammeerde nummers te overlopen (van 1
t.e.m. 10).
Als u bij het gewenste geheugennummer bent aangekomen, drukt u op de
TALK/ST-BY - toets van de handset om het nummer te bellen.

Oproepen van een geheugennummer
Drukt u in deze volgorde op de toetsen:

[TALK/ST-BY] + [MEM] + geheugenlocatie (1 t.e.m. 10)

Vervangen en wissen van geheugennummers
Om een geheugennummer te vervangen  volgt u dezelfde procedure als
omschreven in “nummers in het geheugen opslaan”.
Het geprogrammeerde nummer wordt automatisch overschreven door het nieuwe
nummer.

Om te wissen , drukt u in deze volgorde op de toetsen:

[MEM] + [MEM] + geheugenlocatie (1 t.e.m.10)

GEBRUIK VAN DE TELEFOON

Opbellen
U kunt op 2 manieren een nummer kiezen:

→ Nummer vormen in TALK-Mode
1. Druk op de toets TALK/ST-BY en wacht op de gesprekstoon.
2. Kies het gewenste nummer en begin uw gesprek.

→ Nummer vormen in STANDBY-Mode
1. Kies het gewenste nummer dat verschijnt in het LCD-scherm.
2. Wanneer dit het goede telefoonnummer is, drukt u op de toets

TALK/ST-BY  waarna automatisch verbinding wordt gemaakt en u het
gesprek kunt beginnen.

3. Wanneer het niet het goede telefoonnummer is, drukt u op de toets
FLASH/DEL , waardoor u het laatste cijfer kunt wissen door telkens een
plaats achteruit te gaan.

Een gesprek aannemen
→ Indien de handset zich op de basis bevindt:

1. U hoort het belsignaal.
2. U neemt de handset van het basisstation en u kunt nu het gesprek

beantwoorden.

→ Indien de handset zich NIET op de basis bevindt:
1. U hoort het belsignaal.
2. U drukt op de TALK/ST-BY  – toets en u kunt nu het gesprek beantwoorden.

CH/CLIP-toets
Wanneer u tijdens een telefoongesprek het toestel hoort ruisen of er is een
andere storing, drukt u op de toets CH/CLIP om naar een ander kanaal te gaan.

NL-13NL-12
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Een gesprek beëindigen
U kunt op 2 manieren een gesprek beëindigen:
→ Plaats de handset na het gesprek op het basisstation.
→ Druk op de TALK/ST-BY  – toets.

Laatstgekozen nummers bekijken en bellen
U kunt met de Maxima de laatste 20 telefoonnummers bekijken die met het
toestel werden opgebeld.
1. Handset staat in STANDBY-Mode.
2. Druk op de [ REDIAL ]  – toets.  Het laatstgevormde nummer verschijnt op

het display.
3. Druk nogmaals op de [ REDIAL ]  – toets om het vorige nummer te bekijken.
4. U ziet het volgende nummer (van 20 t.e.m. 1) verspringen elke keer u op

deze [ REDIAL ]  – toets drukt.
5. Druk op de TALK/ST-BY  – toets om het nummer dat op het scherm staat te

bellen.

Herhalen van het laatstgekozen nummer
1. Druk op de TALK/ST-BY  – toets.
2. Druk vervolgens op de [ REDIAL ]  – toets om het laatstgekozen nummer

opnieuw te bellen.

FLASH-toets
Druk tijdens het bellen op de FLASH/DEL - toets om wisselgesprekken aan te
nemen en te beantwoorden.

NUMMERWEERGAVE

LET OP!
• Met NummerWeergave kunt u al vóór u de telefoon opneemt op het display

van de Maxima het nummer zien van degene die u opbelt!
• U kunt met NummerWeergave ook alle nummers bekijken die u tijdens uw

afwezigheid hebben opgebeld.
• De Maxima heeft een NummerWeergave-geheugen voor 40 nummers.
• Om van deze functie gebruik te maken, dient u hiervoor wél een

NummerWeergave-abonnement af te sluiten bij KPN.

Nummers bekijken
• Op het LCD-scherm, in STANDBY-positie, kunt u steeds aflezen hoeveel

nummers er reeds in het NummerWeergave – geheugen werden opgeslagen.
Dit is het eerste cijfer dat datum & uur voorafgaat.

• Als u het  - symbool ziet op het LCD-scherm wil dit zeggen dat er nieuwe
nummers zijn opgeslagen in het NummerWeergave – geheugen.
Vanaf het moment dat u binnengekomen nummers heeft bekeken, zal dit
symbool verdwijnen.

• Druk op de [ CH/CLIP ]  – toets om binnengekomen nummers te bekijken.
Om de volledige lijst te doorlopen, gebruikt u de “ * ” of “ # ” – toets.

• Als u een nummer wenst te vormen dat u in deze lijst tegenkomt, druk dan
op de TALK/ST-BY  – toets.

• Als u een telefoonnummer uit de lijst belangrijk genoeg vindt, kunt u het
onmiddellijk in het snelkies-geheugen plaatsen:

[MEM] + geheugenlocatie (1 t.e.m. 10)

Nummers wissen uit het NummerWeergave – geheugen
• U gebruikt de CH/CLIP – toets en vervolgens “ * ” of “ # ” – toets om het

nummer dat u wenst te wissen op het LCD-scherm te laten verschijnen.
• Druk gedurende 1 seconde op de FLASH/DEL  –toets.  Het nummer wordt

gewist.
• Om ALLE nummers uit het geheugen te wissen, drukt u 5 seconden op de

FLASH/DEL  – toets.  Alle uitgaande en binnengekomen nummers zijn nu
gewist.
Indien u over meerdere handsets beschikt, dient u handset per handset
nummers te wissen!

DOORVERBINDEN VAN EXTERNE GESPREKKEN

Deze functie is enkel van toepassing op de Maxima 400 & 500.
Tijdens een gesprek kunt u als volgt doorverbinden naar extra handsets:
• Druk op [TRANS] + handsetnummer (bv. 2).
• Handset 2 zal rinkelen.
• Handset 2 drukt op de TALK/ST-BY  – toets om het externe gesprek aan te

nemen.

NL-15NL-14
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NL-16

LET OP!
Er is tussen handset 1 en 2 (of 3) geen overleg mogelijk tijdens het
doorverbinden van externe gesprekken.

• Indien handset 2 het externe gesprek NIET overneemt, moet u op de
TALK/ST-BY  – toets drukken van handset 1 om het gesprek opnieuw aan te
nemen.

BIJZONDERHEDEN

Bellen met het oorsetje
De Maxima wordt geleverd met een extra oorsetje.  Dit oorsetje biedt de
mogelijkheid om handenvrij te bellen.  Je doet dit door eenvoudigweg het einde
van de oorset-kabel te plaatsen in het oorset-aansluitpunt aan de zijkant van de
handset.
U kunt nu probleemloos handenvrij bellen.

Een toestel in wachtpositie (Maxima 400 & 500)
Wanneer u met een van de handsets een gesprek aan het voeren bent, kan er
met een andere handset niet gebeld worden.  Deze handset zal automatisch in
STANDBY-positie gaan staan en een waarschuwingstoon laten horen van zodra
de lijn weer vrij is en er dus opnieuw gebeld kan worden.

De ADD-toets
Als het binnengekomen nummer wordt aangegeven zonder bv. netnummer of
landencode, kunt u met de ADD-toets alsnog een netnummer of landencode
toevoegen.  Dit wordt dan automatisch in het geheugen opgeslagen.  Als u dan
de volgende keer het binnengekomen nummer wilt bellen, worden de extra
nummers, die met de ADD-toets werden toegevoegd, automatisch gevormd

Waarschuwing voor zwakke batterij en beveiliging tegen leegraken
1. Wanneer het voltage van de batterij laag begint te worden, verschijnt er een

icoon op het LCD-scherm dat dit signaleert.  Wanneer u aan het telefoneren
bent, hoort u een waarschuwingsbiep.

2. Druk op de TALK/ST-BY -toets, zodat het toestel zich terug in STANDBY-positie
bevindt.

3. Zet het toestel terug in het basisstation, zodat het weer kan worden opgeladen.

Wanneer de batterij in STANDBY -positie staat terwijl de spanning te laag is, treedt
er een automatische beveiliging in werking waarbij de stroom wordt onderbroken.

In dit geval reageert de handset niet meer op het indrukken van toetsen en moet
u het toestel helemaal opladen.  Als de spanning van de batterij weer normaal is,
zal het toestel automatisch in STANDBY-positie gaan staan.

Buiten bereik waarschuwing
Als de handset zich op grote afstand bevindt van het basisstation, zal er veel ruis
worden gesignaleerd en de handset een waarschuwingstoon laten horen.  U moet
dan zorgen dat u dichter in de buurt van het basisstation komt.  Doet u dit niet,
dan zal het basisstation na drie bieptonen automatisch op STANDBY gaan staan.

WAT DOEN BIJ HET ONDERVINDEN VAN PROBLEMEN?

Wanneer u bij het gebruik van uw toestel enig probleem ondervindt, verzoeken wij
u eerst deze lijst even te doorlopen alvorens de serviceafdeling te contacteren.

Het toestel werkt niet - de adapter is niet aangesloten of
er is een stroomstoring

U hoort twee lange bieptonen - de handset is buiten bereik van
wanneer u gebruik wil maken het basisstation
van uw telefoon - het basisstation en de handset

gebruiken elk een andere
beveiligingscode

→ Zet de handset terug op het
basisstation

→ Probeer het na enkele tellen nog
een keer

- het telefoonsnoer zit niet goed
geïnstalleerd

Bij een binnenkomende oproep - U bent te ver uit de buurt van het
gaat de beltoon niet over basisstation

- Er werden teveel extra toestellen
op de lijn aangesloten, waardoor
ze niet allemaal kunnen overgaan

U hoort ruis tijdens een - de antennes zijn niet volledig
telefoongesprek uitgetrokken

→ druk op de CH/CLIP-toets om
naar een ander kanaal over te gaan
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De batterij kan niet worden - de contactpunten van de batterij
opgeladen zijn vuil

→ u kan deze schoonmaken met een
schone doek of (bijna) droge zeem

Functie nummerweergave werkt - u heeft geen nummerweergave-
niet abonnement afgesloten
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