
Korte handleiding 

Nederlands 

Kijk op onze website Geemarc.com voor 

de details van de handleiding. 

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Geemarc 

AMPLIDECT 295 telefoon. Deze telefoon biedt alle 

voordelen van draadloze technologie (voldoet aan de 

eisen van Digital Enhanced Cordless 

Telecommunications, de DECT-norm) samen met een 

goed zichtbaar toetsenbord met grote toetsen, ideaal 

voor mensen met een visuele handicap. Deze telefoon is 

ook compatibel met een hoortoestel.  

Om het beste uit uw Geemarc telefoon te halen, is het 

belangrijk dat u de navolgende instructies leest. Bewaar 

deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig 

gebruik. 

INHOUD VAN DE VERPAKKING 
1 basisstation van de telefoon, 1 draadloze handset, 1 
netadapter, 1 telefoonkabel, 1 NiMh-batterij, 1 korte 
handleiding. 

INSTALLATIE 
Telefoonaansluiting 

Sluit de telefoonkabel aan op de telefoonaansluiting (A) 
en op de telefoonaansluiting in de wand (B). 
Sluit de voedingsstekker aan op het basisstation (en de 
DC-lader) (C) en sluit vervolgens de voedingsstekker aan 
op een wandcontactdoos (D). 
Gebruik alleen de netadapter die bij de telefoon is 
geleverd.  
 
De accu aansluiten 
Steek de stekker van de accu 
stevig in de aansluiting in het 
batterijvak van de handset. 
Plaats de meegeleverde accu 
zoals aangegeven.  
Plaats het deksel plat tegen het batterijvak en schuif het 
omhoog tot het vastklikt. 
 
Opladen van de accu 
Laad de accu tijdens het eerste laadproces gedurende 
ten minste 12 uur op.

  



OVERZICHT 
Basisstation 

1-  HANDSET ZOEKEN 
Druk hierop terwijl de telefoon niet wordt 
gebruikt om alle handsets te bellen. 
2- IN GESPREK 
AAN als een handset bezet is of als het 
antwoordapparaat een inkomende oproep 
beantwoordt. 
AAN indien een handset is geregistreerd. 
Knippert wanneer een oproep wordt ontvangen 
of wanneer handsets zijn geregistreerd. 
Knippert wanneer een andere telefoon op 
dezelfde lijn wordt gebruikt. 
3- BERICHTEN TELLER 
Knippert wanneer een oproep binnenkomt. 

4- OVERSLAAN 
Indrukken om een bericht over te slaan. 
5- LS ( ) 
Druk tijdens het afspelen van berichten op om 
het volume van de handset te verhogen. In de 
stand-by-modus drukt u op om het belvolume 
van het basisstation te verhogen. 

6-  AFSPELEN/STOPPEN 
Druk hierop om het afspelen van berichten te 
starten of te stoppen. 

7- ANTW AAN/UIT 
Druk hierop om het geïntegreerde 
antwoordapparaat in of uit te schakelen. 

8-  VERWIJDEREN 
Druk hierop om het huidige bericht te wissen. 
Druk tweemaal op deze knop om alle oude 
berichten te wissen wanneer de telefoon niet in 
gebruik is. 
9- LS ( ) 
Druk tijdens het afspelen van berichten op deze 
knop om het volume van de handset te verlagen. 
Druk in de stand-by-modus op deze knop om het 
belvolume van het basisstation te verlagen. 

10- / HERHALEN 
Druk hierop om een bericht te herhalen. Druk 
tweemaal op deze knop om het vorige bericht af 
te spelen. 
 
 

Telefoontoestel 
1- OORDOPJE 

2- LCD-DISPLAY 

3- OPLAADLAMP ( ) 

Licht permanent op wanneer de handset in de 
oplader wordt opgeladen. 
4- MENU/OK (  ) 

In de stand-by-modus: Druk op deze knop om het 
hoofdmenu te openen. 
In submenumodus: Druk op deze knop om 
toegang te krijgen tot intercom /telefoonboek 
/nummerlijst /oproeplijst. 

5- BOVENAAN/OPROEPLIJST (  ) 

In stand-by-modus: Druk op deze knop om de 
oproeplijst te openen. 
In de menumodus: Druk op deze knop om door 
de menu-items te bladeren. 
In de telefoonboeklijst / nummerherhalingslijst / 
oproeplijst: Druk hierop om omhoog te scrollen in 
de lijst. 
In de bewerkingsmodus: Druk hierop om de 
cursor een teken naar links te verplaatsen. 
Tijdens een telefoontje: Druk hierop om de 
snelheid van de handset te verhogen. 
Tijdens het bellen: Druk op deze knop om het 
belvolume te verhogen. 
6- OPNEMEN (  ) 

In de stand-by-modus/voor het kiezen: Druk 
hierop om een oproep te maken in de handset-
modus. 
In de telefoonboeklijst / nummerherhalingslijst / 
oproeplijst: Druk op deze knop om het onderwerp 
dat in de lijst gemarkeerd is in de handsetmodus 
op te roepen. 
Tijdens het bellen: Druk op deze knop om een 
oproep in de handset-modus te beantwoorden. 

7- UNTEN/WIEDERWAHLLISTE (  ) 

In de stand-by-modus: Druk op deze knop om de 
kieslijst te openen. 
In de menumodus: drukken, om naar beneden te 
scrollen door de menu-items. 
In de telefoonboeklijst / nummerherhalingslijst / 
oproeplijst: Druk hierop om naar beneden te 
scrollen in de lijst. 
In de bewerkingsmodus: Druk op om de cursor 
een teken naar rechts te verplaatsen. 



Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om het 
volume van de handset te verlagen. 
Tijdens het bellen: Druk op deze knop om het 
belvolume te verlagen. 
8- HANDSFREESYSTEEM 

In de stand-by-modus/ voor het kiezen: Druk 
hierop om een gesprek te voeren met een 
luidsprekertelefoon. Druk nogmaals op deze knop 
om over te schakelen naar de handset-modus.  
In de telefoonboeklijst / nummerherhalingslijst / 
oproeplijst: Druk hierop om de vermelding in de 
lijst op te roepen die in de 
luidsprekertelefoonmodus is gemarkeerd. Druk 
nogmaals op deze knop om over te schakelen 
naar de handset-modus. 
Tijdens het bellen: Druk op deze knop om een 
oproep in de luidsprekertelefoonmodus te 
beantwoorden. Druk nogmaals op deze knop om 
over te schakelen naar de handset-modus. 
9- MICROFOON 

10- VOLUMEVERHOGING (  ) 

Tijdens een gesprek: Druk op om de VOLUME 
IMPROVEMENT functie te activeren/deactiveren. 

11- CANCELEN/MUTE (  ) 

In het hoofdmenu: Druk op deze knop om terug 
te keren naar het scherm Ready Mode. 
In submenumodus: Druk op deze knop om terug 
te keren naar het vorige menu. 
In submenumodus: Houd deze knop ingedrukt om 
terug te keren naar het stand-by-scherm. 
In de bewerkingsmodus/vóór het kiezen: Druk 
hierop om een teken/cijfer te verwijderen. 
In de bewerkingsmodus/vóór het kiezen: Houd 
deze knop ingedrukt om alle tekens en nummers 
te wissen. 
Tijdens het gesprek: Druk hierop om de 
microfoon te dempen/activeren. 
Tijdens het bellen: Druk op deze knop om het 
geluid van de handset te dempen. 
In stand-by-modus: Druk hierop om met een 
andere handset te communiceren. 

12- OPHANGEN (  ) 

Tijdens een gesprek: Druk hierop om een gesprek 
te beëindigen en terug te keren naar het stand-
by-scherm. 
In Menu/Bewerkingsmodus: Houd deze knop 
ingedrukt om terug te keren naar het stand-by-

beeldscherm In de stand-by-modus: Houd deze 
knop ingedrukt om de handset uit te schakelen. 
Houd deze knop ingedrukt om hem in te 
schakelen wanneer hij is uitgeschakeld. 
13- ALFANUMERIEK TOETSENVELD.  

STERRETJE (  ), HEKJE (  ) 

Voor het kiezen of in de bewerkingsmodus: Druk 
hierop om een cijfer / letter /*/ in te voegen. 

 Knop in stand-by-modus: Houd deze knop 
ingedrukt om de toets vergrendeling te 
activeren/deactiveren. 

 Knop in stand-by-modus: Houd deze knop 
ingedrukt om de bel aan/uit te schakelen. 

 Knop in de stand-by-modus / voor het 
kiezen/nummer bewerken: Houd deze knop 
ingedrukt om een pauze in te lassen. 
14 R 
Tijdens een gesprek: Druk hierop om een oproep 
te beantwoorden indien u zich bij uw 
serviceprovider geabonneerd hebt op de optie 
Wisselgesprek. 

15 TELEFOONBOEK (  ) 
In de stand-by-modus: Druk op deze knop om het 
telefoonboek te openen. 
De telefooninstellingen moeten altijd op dezelfde 
manier worden ingesteld: 
Druk op de Menu/OK  toet, om het 
hoofdmenu te openen. Gebruik de  knoppen 
om een invoer te markeren en druk op de 
Menu/OK  knop om deze weer te geven. 
De standaard Pincode is 0000. 
 
VOORBEELD: 
Instellen van de taal op de handset 
Druk op MENU/OK  en markeer dan met 
HANDSET-SETTINGS, druk op MENU/OK , druk 
dan op  om TAAL te selecteren, druk op 
MENU/OK , druk dan op  om de gewenste 
taal te selecteren en druk dan op MENU/OK  
om te bevestigen. 
 

  



MENU INSTELLING 
Telefoon 

TELEFOONEBOOK 
BEKIJK DE LIJST 

In een rubriek:  TOEVOEGEN  BEKIJKEN  
BEWERKEN  VERWIJDEREN  VERWIJDEREN  
ALLES VERWIJDEREN  TB STATUS  
VOORKEURTOETS 

BELLIJST 
BEKIJK DE LIJST 

In een rubriek:  TOEVOEGEN AAN TB  
VERWIJDEREN  ALLE VERWIJDEREN  DETAILS 

 CATEGORIE 

BASISSTATION INSTELLEN 
BS BELTOON  BELTOONVOLUME  HANDSET 

VERWIJDEREN  KIESPROCEDURE  KNIPPERTIJD 
 PIN VERANDEREN 

HANDSET INSTELLINGEN 
HS BELTOON  BELTOONVOLUME  BS KIEZEN 
 TAAL  HS HERBENOEMEN  HS WEERGEVEN 
 AUTO-ACCEPT 

VOORKEURTOETS  
 M1 – M2 – M3 – M4 

DATUM & TIJD 
 DATUMFORMAAT  TIJDFORMAAT  TIJD 

INSTELLEN  DATUM INSTELLEN 

WEKKER 
 AAN  UIT 

REGISTREREN 
 BASISSTATION 1, 3 of 4 

VOORINSTELLING 
 PIN? 0000 fabrieksinstelling 

ANTWOORDAPPARAAT 
 BERICHT AFSPELEN  ALLES VERWIJDEREN  

MEMO  ANTWOORDAPPARAAT AAN/UIT 
 ANTWOORDAPPARAAT INSTELLEN 

(ANTWOORDMODUS; TAAL; BEGROETING 
INSTELLING, OPNAMETIJD, COMPRIMERING, BS 
SCREENING, TOEGANG OP AFSTAND,PIN 
VERANDEREN) 
 

HANDSET REGISTREREN 
Opmerking: handset en basisstation zijn vooraf in 
de fabriek ingesteld.  
Er kunnen maximaal vijf handsets worden 
aangemeld voor één basisstation. 
Bij nieuwe registratie is de pincode 0000 
 
REGISTRATIE VAN EEN HANDSET 
Op de handset: Druk op MENU/OK ; markeer 
met  REGISTRATIE. Druk op MENU/OK ; 
markeer met  BASIS (1-4), Druk op MENU/OK 

; voer de 4-cijferige pincode voor het 
basisstation in. 
Tegelijkertijd aan het basisstation: Ingedrukte 

houden van de  HANDSET ZOEKEN knop op 
het basisstation, om toegang te krijgen tot de 
registratiemodus 
Na een korte vertraging klink er bij succesvolle 
registrering een bevestigingstoon en het display 
van de handset gaat in de stand-by-modus terug, 
waarbij het nieuwe handsetnummer wordt 
weergegeven.  
De weergaven van het basisstation gaat ook in de 
stand-by-modus terug. 
 
AFMELDEN 
Op de handset: druk op MENU/OK ; markeer 
met  BS INSTELLINGEN, druk op MENU/OK 

; markeer met  HS-VERWIJDEREN, druk op 
MENU/OK ; geef de PIN 0000 in en druk weer 
op MENU/OK ; markeer met  een van de 
handsetnummers, die afgemeld moeten worden 
en druk op MENU/OK  om te bevestigen. 
 

INTERCOM 
INTERN GESPREK 

Druk op C/MUTE  , geef het gewenste 
handsetnummer op het toetsenbord in. 
OPMERKING: als er slechts één draadloze 
handset is aangemeld voor het basisstation, is 
interngesprek niet beschikbaar.  
 
ALLE HANDSETS OPBELLEN 

Druk op de C/MUTE -knop. Voer "9" in op het 
toetsenbord. 
DOORVERBINDEN VAN EEN INKOMEND GESPREK 



Druk op de knop MENU/OK ; markeer  
INTERCOM, druk op MENU/OK ; voer het 
gewenste handsetnummer in op het toetsenbord. 
Als de verbinding tot stand is gebracht, beëindig 
dan het gesprek op de handset. 
CONFERENTIEGESPREK 
Druk op de knop MENU/OK ; markeer  
INTERCOM, druk op MENU/OK ; voer het 
gewenste handsetnummer in op het toetsenbord. 

Na het maken van de verbinding, drukt u op 
totdat CONFERENTIE verschijnt. 
 
OPMERKING: Als een deelnemer ophangt in een 
conferentiegesprek, blijft de verbinding met het 
uitgaande gesprek voor de andere deelnemer 
behouden. 
 
TELEFOONBOEK 
Uw telefoon kan tot 50 persoonlijke 
telefoonboekvermeldingen met namen en 
nummers opslaan in de draadloze handset en het 
basisstation. Elke invoer in het telefoonboek kan 
bestaan uit maximaal 20 cijfers voor het 
telefoonnummer en 12 tekens voor de naam. U 
kunt ook verschillende beltonen selecteren voor 
uw telefoonboekgegevens.  
Telefoonboekvermeldingen worden alfabetisch 
op naam opgeslagen. 
 
TOEVOEGEN VAN EEN NIEUW 
CONTACT/NUMMER 
In de stand-by-modus: 
Druk op MENU/OK ; markeer met  
TELEFOONBOEK om de telefoonboeklijst (of 
blanco) te openen, 
Druk op MENU/OK ; om TOEVOEGEN te 
markeren. 
Druk op MENU/OK ; om NAAM te selecteren 
en voer de naam in. 
Druk op MENU/OK ; om de NUMMER te 
selecteren en het nummer in te voeren. 
Druk op MENU/OK  en  om de gewenste 
beltoon voor uw telefoonboekvermelding te 
selecteren en  om de gewenste beltoon voor 
uw telefoonboekvermelding te selecteren. 
Druk op MENU/OK  om op te slaan. 
 
DIREKT MEM/VOORKEURTOETSEN 

Uw AMPLIDECT295 basisstation kan ook worden 
aangesloten op een specifieke handset, zoals 
onze PhotoDECT295 of EMERGENCY295, als extra 
handsets waarvoor directe geheugennummers in 
het basstation moeten worden geprogrammeerd. 
Deze nummers (max. 4) moeten via de 
conventionele handset worden toegevoegd. 
Op de handset: Druk op MENU/OK , markeer 
met  DIREKT MEM/VOORKEURTOETSEN, 
Druk op MENU/OK , markeer met  M1-
M2-M3-M4, 
Druk op MENU/OK , geef het nummer in en 
druk dan op MENU/OK . 
 
ANTWOORDAPPARAAT 
Het basisstation van uw telefoon heeft een 
geïntegreerd antwoordapparaat dat, indien 
ingeschakeld, de niet aangenomen gesprekken 
opneemt. Het antwoordapparaat kan tot en met 
59 berichten met een maximale opnameduur van 
ca. 15 minuten opslaan. Naast het opnemen van 
de inkomende gesprekken, kunnen er ook 
berichtjes aan andere gebruikers van de telefoons 
worden opgenomen.  

Druk op ANTW AAN/UIT om het 
antwoordapparaat AAN of UIT te schakelen 
 
BEDIENING OP AFSTAND 
Als u niet thuis bent, kunt u uw 
antwoordapparaat bellen vanaf een andere Multi 
frequentie telefoon om het aan of uit te 
schakelen en naar berichten te luisteren. 
1. Kies met een Multi frequentie telefoon. 
2. Wanneer het antwoordapparaat start en de 

begroeting afspeelt, drukt u op . 
3. Voer de 4-cijferige toegangscode op afstand in 
(de standaardcode is 0000). 
4. Volgende toetsen indrukken om de gewenste 
functies uit te voeren. 
  



NR functies 

 GEEN bericht wordt 
afgespeeld 

bericht wordt 
afgespeeld 

2  Actueel bericht 
verwijderen. 

4  Actueel bericht van 
begin weer 
afspelen. Twee keer 
drukken om naar 
vorig bericht te 
springen 

5 Bericht afspelen  

6  Vooruit springen 
om het volgende 
bericht af te spelen 

7 Antwoordapparaat 
inschakelen 

 

8  Het afspelen van 
het actuele bericht 
afbreken 

9 Antwoordapparaat 
uitschakelen  

 

* De 4-cijferige 
toegangscode 
ingeven. 

 

 
OPMERKING: Als het geheugen van het 
antwoordapparaat vol is en de antwoordmodus 
ANTW & OPNAAM is ingesteld, wordt de 
antwoordmodus gewijzigd in SLECHTS 
ANTWOORDEN. 
Zodra sommige berichten zijn gewist, schakelt het 
automatisch over naar de modus ANSWER & 
OPNAME. 
 
U kunt geen nieuwe berichten wissen totdat ze 
zijn afgespeeld. 
 

GARANTIE 
GeemarcTM biedt u een garantie van twee jaar 
vanaf de datum van aankoop. Gedurende deze 
periode zijn alle reparaties of vervangingen (naar 
onze keuze) gratis. 
Als u een probleem ondervindt, neem dan 
contact op met de leverancier Eurotops, de 
Geemarc hotline of bezoek de interne website op 
www.geemarc.com/de. 
De garantie dekt geen ongevallen, nalatigheid of 
breuk van onderdelen. Het product mag niet 
worden gewijzigd of gedemonteerd door iemand 

anders dan een erkende Geemarc-
vertegenwoordiger. De Geemark garantie beperkt 
uw wettelijke rechten op geen enkele wijze. 
 
BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS MAAKT 
DEEL UIT VAN UW GARANTIE. DEZE MOET 
WORDEN BEWAARD EN GEPRESENTEERD IN 
GEVAL VAN EEN GARANTIECLAIM.  
 
VERKLARING: Geemarc Telecom NV verklaart 
hierbij dat dit product voldoet aan 
de essentiële eisen en andere 
relevante bepalingen van de R&TTE-
richtlijn 2014/53/EU.  
 
De conformiteitsverklaring kan worden bekeken 
op www.geemarc.com . 
 
Elektrische aansluitingen: Dit apparaat is 
uitsluitend bestemd voor 230 V- en 50 Hz-bedrijf. 
(Ingedeeld als "gevaarlijke spanning" in 
EN609050). De machine heeft geen ingebouwde 
aan/uit schakelaar. Om de stroom uit te 
schakelen, haalt u de kabel uit de 
wandcontactdoos of trekt u de stroomadapter uit 
het apparaat. Zorg er bij de installatie van het 
apparaat voor dat de wandcontactdoos 
gemakkelijk bereikbaar is. 
 
Telefoonaansluiting: De in het 
telecommunicatienetwerk heersende spanning is 
geclassificeerd als TNV-3 
(Telecommunicatienetwerkspanning) volgens de 
EN60950-norm. 
 
RECYCLINGVOORSCHRIFTEN 
De AEEA (afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur) is opgezet om apparatuur aan het 
einde van de levenscyclus op de best mogelijke 
manier te recyclen.  
Als dit product onbruikbaar is geworden, gooi het 
dan niet bij het normale huisvuil. 
 
Gebruik een van de volgende recycle-
mogelijkheden: 
- Verwijder de batterijen en gooi ze in de 
daarvoor bestemde afvalcontainer. Gooi het 

http://www.geemarc.com/de


apparaat zelf in de daarvoor bestemde AEEA-
container.  
- Als alternatief kunt u het apparaat ook 
terugsturen naar de verkoper. Als je een nieuw 
apparaat koopt, moet hij het oude terugnemen. 
 
Door deze instructies op te volgen, garandeert u 
de gezondheid van uw medemensen en de 
bescherming van ons milieu. 

 
Productsupport en hulp krijgt u via onze website 
onder www.geemarc.com 
Of bel direct met EUROTOPS Versand GmbH  
Nederland 020-2621958 
België 070-663665 

 

http://www.geemarc.com/

