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Dank u voor de aanschaf van de Emporia Big Button 
KFT20 telefoon.

Deze gebruikershandleiding bevat informatie 
die u nodig hebt om uw telefoon in te stellen 
en te gebruiken.

Voordat u uw eerste gesprek voert, volgt u 
de eenvoudige instructies in »Ingebruikname« op 
de volgende pagina's.

EEN WARM WELKOM 
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04 OVERZICHT VAN UW TELEFOON
01 Lijnonderbrekingsschakelaar
02 Luidspreker
03 BOOST knop   

Gebruik deze toets om het volume van 
het oortelefoontje te verhogen.  
De audio boost-functie wordt 
automatisch uitgeschakeld wanneer 
de oproep wordt beëindigd.

04 MENMORY toets   
Met deze sleutel kunt u ... 

…  een kiesprocedure te starten met 
nummers die zijn opgeslagen op 
de cijfertoetsen.

… het opslaan van getallen te starten.
05 ALARM toets  
06 HOLD toets   

Druk op deze toets om een gesprek in 
de wacht te zetten.

07 MUTE toets   
Met deze toets kunt u het geluid van de microfoon tijdens een 
gesprek uitschakelen.

08 LED-indicator activiteit 
Als de hoorn wordt opgenomen, knippert de LED.

09 Inkomende oproep LED
10 SHORT DIAL toetsen   

Gebruik deze toets om verkorte kiesnummers op te slaan of te 
kiezen. De SOS-toets is een andere SHORT DIAL toets die u kunt 
toewijzen aan een aangewezen familielid, verzorger of buur, zodat 
u gemakkelijk contact kunt opnemen met behulp van de SOS-toets. 
U programmeert de toets op dezelfde manier als de SHORT DIAL 
fototoetsen.



 11

 10

 05  06  07  09

 08

 12

 13

 14

 15

05OVERZICHT VAN UW TELEFOON

11 Numerieke toetsen  
 · Voor het invoeren van telefoonnummers. 
 · U kunt op elk van deze toetsen één telefoon-

nummer opslaan. (snelkiesgeheugen)
12 Pijltjestoetsen   :  Oopenen de lijst van 

ontvangen oproepen en worden gebruikt om 
door lijsten en menu's te bladeren.

 · OK toets OK  : Opent het menu en wordt 
gebruikt om een invoer te bevestigen.

 · OUT toets  : Opent de lijst van de laatst 
gekozen telefoonnummers.

 · DELETE toets  : De toets wist afzonderlijke 
cijfers tijdens het invoeren en wordt gebruikt om 
de menustand te verlaten.

13 FLASH toets    
Als u een nummer kiest en de lijn is bezet, drukt 
u op de FLASH toets en de REDIAL toets om 
het nummer opnieuw te kiezen.

14 REDIAL toets    
Druk op deze toets om het laatstgekozen 
nummer opnieuw te kiezen.  
Of voeg een kiespauze in bij het intoetsen 
van nummers.

15 Vrijspreken toets   
Met deze toets kunt u een gesprek aannemen, 
een gesprek beginnen of het handsfreesysteem 
in- of uitschakelen tijdens een gesprek.
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Het vinden van een geschikte plaats

 · U moet uw telefoon binnen 2 meter van een telefoonaansluiting 
plaatsen om de kabel te kunnen bereiken.

 · Plaats dit product niet op een onstabiele ondergrond.  
De telefoon kan vallen en ernstig beschadigd raken.

Plaats de batterijen
Open het deksel van het batterijvak  01  en plaats de batterijen 
(3 × AA) met de juiste polariteit. Sluit dan het deksel. Na het plaatsen 
van de batterijen, moet het scherm de tijd weergeven. 

 · Het scherm en de handsfree werken alleen als de batterijen 
geplaatst zijn.

 · Als de batterijspanning onder 3.9 V daalt, verschijnt op het scherm 
een batterijsymbool om u eraan te herinneren dat u de batterijen 
moet vervangen.

Sluit het snoer van de handset aan
Steek de ene stekker in de aansluiting voor het handsetsnoer ( )  02  
aan de linkerzijde van de telefoon en de andere in de handset.

Sluit de telefoonlijn aan
 · Steek de transparante stekker in de LINE-aansluiting ( )  03  op 

de onderkant van het toestel.
 · Steek het andere uiteinde van de telefoonkabel in het telefoon-

stopcontact.

Instellen van het belvolume
Schuif de schakelaar  04  naar wens op  luid,  gemiddeld of  laag.

Instellen van het volume van het luistergedeelte
Schuif de schakelaar  05  indien nodig.  
Omhoog   maakt het luider, omlaag   maakt het stiller.
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Inkomende gesprekken

 > Een oproep aannemen
Wanneer u een oproep ontvangt, gaat de telefoon over en 
knippert de rode LED. Neem gewoon de hoorn op om het 
gesprek aan te nemen.
Of druk op de Vrijspreken toets   om te antwoorden  
in handsfree-modus.

 > Einde gesprek
Plaats de hoorn terug of druk op de lijnontkoppelingsschakelaar 
(of druk op de Vrijspreken toets   als u handsfree mode gebruikt).

Tijdens een gesprek
 > Audio versterkingsfunctie
De audio boost functie verhoogt het volume van de handset om 
het volume te versterken van de persoon met wie u spreekt.  
De audio boost-functie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer 
de oproep wordt beëindigd. Druk op de BOOST knop   om de 
audio boost functie aan/uit te zetten.

 > Handenvrije modus
In de handsfree modus kunt u met uw gesprekspartner praten 
zonder de handset vast te houden. Bovendien kunnen andere 
mensen in de kamer meeluisteren met uw gesprek via de luidspreker.

 · Om een gesprek in de handsfree modus te beantwoorden of te 
beëindigen, drukt u op de Vrijspreken toets  .

 · Schakel handsfree praten tijdens een gesprek in:  
Druk op de Vrijspreken toets   en leg de hoorn terug.

 · Uitschakelen van handsfree praten tijdens een gesprek: Neem de 
hoorn van de haak en druk op de Vrijspreken toets  .
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 > De microfoon dempen
Als u bijvoorbeeld tijdens het telefoneren kort met iemand anders 
wilt praten en niet wilt dat de beller het hoort, drukt u op de 
MUTE toets   om de spraakoverdracht te dempen.

 · Druk nogmaals op de MUTE toets   om terug te keren naar 
het gesprek.

Uitgaande gesprekken
 · Neem de hoorn van de haak en wacht op de kiestoon.
 · Voer het telefoonnummer in.

OF
 · Als u de handsfree modus wilt gebruiken,  

drukt u op de Vrijspreken toets  . Wacht op de kiestoon.
 · Voer het telefoonnummer in.

Opnieuw kiezen van het laatste nummer
 · Neem de hoorn van de haak en wacht op de kiestoon.
 · Druk op de REDIAL toets  .

Lijst van gebelde en ontvangen oproepen
 · De OUT toets   opent de lijst met gekozen nummers.
 · De Pijltjestoetsen   opent de lijst met ontvangen oproepen.
 · De vermeldingen in de lijst zijn chronologisch gesorteerd.  

Wanneer een lijst vol is, vervangt elk nieuw item het oudste.
 · Gemiste oproepen worden in de rechterbovenhoek van het display 

weergegeven (IN 01).
 · U kunt een gesprek direct vanuit een lijst starten. Selecteer een item 

met de Pfeiltasten   en neem de hoorn van de haak.
 · U kunt afzonderlijke vermeldingen of de hele lijst wissen.  

Selecteer een item en druk kort op de DELETE toets .  
Als u de toets 3 seconden lang ingedrukt houdt,  
wordt de hele lijst gewist.
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U kunt 4 van uw belangrijkste telefoonnummers opslaan met 
de SHORT DIAL toetsen .

Een short dial toets opslaan
 · Met de hoorn op de haak, voer het nummer in dat u wilt opslaan. 

Het nummer wordt op het LCD-display weergegeven.
 · Druk op de MENMORY toets  . Het display toont: SPEICHER
 · Druk op de gewenste SHORT DIAL toetsen  .
 · Het display geeft nu weer de tijd en datum aan.

Om te testen of het nummer is opgeslagen, drukt u op de 
SHORT DIAL toets  , controleer het gekozen nummer.

Bellen met de short dial toetsen
 · Neem de hoorn van de haak en wacht op de kiestoon.
 · Druk op de gewenste SHORT DIAL toetsen .

OF
 · Als u de handsfree modus wilt gebruiken, drukt u op 

Vrijspreken toets  . Wacht op de kiestoon.
 · Druk op de gewenste SHORT DIAL toetsen .

Veranderen van de foto's op de toetsen
Op een SHORT DIAL toetsen  zijn er twee lagen, de afbeelding 
en daarboven een doorzichtige PVC-film. 
Om het beeld te veranderen, verwijdert u de PVC-film met een 
puntig, stomp voorwerp (b.v. een pincet). Plaats vervolgens uw foto 

(in het juiste formaat, 20 × 20 mm) en zet hem weer 
vast met de verwijderde PVC-folie.
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U kunt 10 van uw meest gekozen telefoonnummers opslaan 
onder Numerieke toetsen  .

Een snelkiesnummer opslaan
 · Met de hoorn op de haak, voer het nummer in dat u wilt opslaan. 

Het nummer wordt op het LCD-display weergegeven.
 · Druk op de MENMORY toets  . Het display toont: SPEICHER
 · Neem de hoorn van de haak en druk op MENMORY toets  .
 · Druk op de gewenste Numerieke toetsen  .  

( 1 , 2
ABC , 3

DEF , 4
GHI , 5

JKL , 6
MNO , 7

PQRS , 8
TUV , 9

WXYZ  of 0 )
 · Het display geeft nu weer de tijd en datum aan.

Bellen met snelkiezen
 · Neem de hoorn van de haak en wacht op de kiestoon.
 · Druk op de MENMORY toets  .
 · Druk vervolgens op de gewenste Numerieke toetsen  .

OF
 · Als u de handsfree modus wilt gebruiken,  

druk op de Vrijspreken toets  .  
Wacht op de kiestoon.

 · Druk op de MENMORY toets  .
 · Druk vervolgens op de gewenste Numerieke toetsen  .

GEHEUGEN VOOR SNELKIEZEN
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Instellen van datum en tijd
Als uw serviceprovider nummerweergave heeft geactiveerd, worden de 
tijd en datum automatisch door het netwerk op de telefoon bijgewerkt 
wanneer u een oproep ontvangt. De netwerkprovider specificeert 
de maand en de dag, maar niet het jaar. U moet zelf het jaar instellen, 
zoals het nodig is om de dag in te stellen voor de tijdstempel.

 · Met de hoorn op de haak, drukt u op de OK toets  OK  om het 
hoofdmenu te openen. Het display toont: SET 1 DATE

 · Bevestig met OK toets  OK . Op het display verschijnt het jaar.
 · Gebruik de Pijltjestoetsen   om het te veranderen.
 · Bevestig met OK toets  OK . Op het display verschijnt de maand.
 · Gebruik de Pijltjestoetsen   om te veranderen.
 · Bevestig met de OK toets  OK .
 · Stel vervolgens de dag, het uur en de minuten in en  

bevestig elke tijd met de OK toets  OK .

Gebruik van de wekker
Uw telefoon biedt u tot vijf wektijden. De eerste drie wektijden 
worden elke dag regelmatig herhaald, terwijl de laatste twee 
wektijden slechts eenmaal afgaan.

 · Met de hoorn op de haak, druk op de ALARM toets  .  
Het display toont: 12-00 AL1

 · Schakel tussen EIN en UIT met de Pijltjestoetsen  .  
Het LCD toont de ALM wanneer het alarm op EIN staat.

 · Bevestig met de OK toets  OK . De 12 (uur) begint te knipperen.
 · Gebruik de pijltjestoetsen om te veranderen.
 · Bevestig met de OK toets  OK . De 00 (minuut) begint te knipperen.
 · Gebruik de Pijltjestoetsen   om het te veranderen.
 · Bevestig met de OK toets  OK .

INSTELLINGEN
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Veiligheids voor schriften

 · Lees voor gebruik de veiligheids-
voorschriften en de gebruiksaanwijzing.

 · Normaal gesproken laten de voetjes van 
het toestel geen sporen na op het plaat-
singsoppervlak. Gezien de verschei-
denheid aan lakken en poetsmiddelen 
die op meubelen worden gebruikt, kan 
echter niet worden uitgesloten dat het 
contact sporen nalaat op het plaat-
singsoppervlak.

 · Stel de telefoon nooit bloot aan warm-
tebronnen, direct zonlicht of andere 
elektrische apparaten.

 · De toestellen zijn niet spatwaterdicht. 
Plaats ze daarom niet in vochtige ruim-
ten zoals badkamers of doucheruimten.

 · Bescherm de telefoon tegen vocht, stof, 
agressieve vloeistoffen en dampen.

 · Gelieve defecte toestellen buiten bedrijf 
te stellen of te laten repareren door de 
servicedienst.

Reiniging en onderhoud
 · Veeg het toestel af met een vochtige doek 

of een antistatische doek. Gebruik geen 
oplosmiddelen of een microvezeldoek.

 · Gebruik nooit een droge doek: er be-
staat gevaar voor statische elektriciteit.

 · In zeldzame gevallen kan contact van 
het toestel met chemische stoffen 
veranderingen aan het oppervlak 
veroorzaken. Vanwege het grote aantal 
chemische stoffen dat op de markt 
verkrijgbaar is, konden niet alle stoffen 
worden getest.

APPENDIX
Instellen van het 
displaycontrast

 · Met de hoorn op de haak, 
druk op de OK toets  OK . 

 · Het display toont: SET 1 DATE
 · Selecteer SET 4 LCD met de 

Pijltjestoetsen  .
 · Bevestig met de OK toets  OK .
 · Het display toont: LCD 5
 · Selecteer het gewenste niveau 

met de Pijltjestoetsen  .  
(8 niveaus kunnen worden 
ingesteld)

 · Bevestig met de OK toets  OK .

INSTELLINGEN
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Contact met vloeistof
Als het apparaat in contact is gekomen 
met vloeistof:

 · Laat de vloeistof uit het toestel lopen. 
Dep alle delen droog.

 · Bewaar het toestel vervolgens geduren-
de minstens 72 uur met het toetsen-
bord naar beneden gericht op een 
droge, warme plaats (niet: magnetron, 
oven of dergelijke).

 · In de meeste gevallen kan het toestel 
weer in gebruik worden genomen na-
dat het volledig is opgedroogd.

Verwijdering
 · Alle elektrische en elektronische pro-

ducten moeten gescheiden van het 
huisvuil worden ingezameld via door de 
overheid of lokale autoriteiten aange-
wezen inzamelpunten.

 ·  Aan het einde van zijn levensduur 
mag dit product niet samen met 

ander huishoudelijk afval worden 
weggegooid, maar moet het worden 
ingeleverd bij een verkooppunt of bij 
een inzamelpunt voor de recycling van 
elektrische en elektronische apparatuur 
overeenkomstig de Verordening inzake 
de terugname, inname en verwijdering 
van elektrische en elektronische 
apparatuur (VREG).

 · De materialen zijn recycleerbaar vol-
gens hun etikettering. Met het herge-
bruik, de recycling of andere vormen 
van nuttige toepassing van oude appa-
raten levert u een belangrijke bijdrage 
aan de bescherming van het milieu.

Garantie
De consument (klant) krijgt een duur-
zaamheidsgarantie onder de volgen-
de voorwaarden, onverminderd zijn 
aanspraken op gebreken jegens de 
verkoper:

 · Deze garantie geldt voor nieuwe 
apparaten die in de Europese Unie zijn 
gekocht. De garantiegever is empo-
ria telecom GmbH + CoKG, Industrie-
zeile 36, A-4020 Linz.

 · Nieuwe apparaten en onderdelen 
daarvan die binnen 12 maanden na 
aankoop een defect vertonen als gevolg 
van fabricage- en/of materiaalfouten, 
worden gratis vervangen of gerepa-
reerd door een apparaat dat voldoet 
aan de stand van de techniek. Voor 
onderdelen die aan slijtage onderhevig 
zijn (bijv. batterijen, behuizing), geldt 
deze duurzaamheidsgarantie geduren-
de zes maanden vanaf de datum van 
aankoop.

 · Deze garantie is niet van toepassing 
indien het defect van de toestellen te 
wijten is aan een verkeerde behande-
ling en/of het niet in acht nemen van de 
handleidingen.

 · Het aankoopbewijs, met de datum van 
aankoop, geldt als garantiebewijs.

 · Om van deze garantie gebruik te maken, 
kunt u contact opnemen met onze 
hotline.
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Conformiteitsverklaring netwerk
 · Merknaam:  emporia
 · Model:  KFT19, KFT20
 · Beschrijving van het artikel: Bedrade telefoon

Wij, emporia telecom GmbH + CoKG, Industriezeile 36, 4020 Linz, Oostenrijk 
verklaren op eigen verantwoording dat het hierboven beschreven artikel 
ontworpen en geschikt is voor de volgende telefoonnetwerken. Voor 
telefoonnetwerken buiten deze staten kan geen garantie worden gegeven.

¢ Austria ¢ Greece £ Norway
¢ Belgium £ Iceland ¢ Portugal
¢ Denmark ¢ Ireland ¢ Spain
¢ Finland £ Liechtenstein ¢ Sweden
¢ France ¢ Luxembourg ¢ Switzerland
¢ Germany ¢ Netherlands ¢ United Kingdom

Verklaring van overeenstemming (DoC)
 · Fabrikant:  emporia telecom GmbH + CoKG  

Industriezeile 36, 4020 Linz, Oostenrijk
 · Importeur: emporia telecom GmbH + CoKG
 · Website:  www.emporia.eu
 · Merknaam:  emporia
 · Model:  KFT19, KFT20
 · Beschrijving:  Bekabelde telefoon

Wij, emporia telecom GmbH + CoKG (Industriezeile 36, 4020 Linz, Oostenrijk), 
dat de radio/telecommunicatieapparatuur in overeenstemming is met richtlijn 
2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het 
volgende internetadres: http://www.emporia.eu/doc

Voor de juistheid van de informatie:  
Eveline Pupeter,  
CEO, emporia Telecom  
01. 04. 2021
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EMPORIA Telecom  
GmbH & Co. KG 

customercare@emporia.at

Industriezeile 36
4020 Linz · Austria

www.emporia.eu

Service
Emporia Service Centre
www.emporia.eu

 · België · DU
support-be@emporiatelecom.com
Maandag-Vrijdag: 1300-1700
+32 787 00 499

 · Nederland · DU
support-nl@emporiatelecom.com 
Maandag-Vrijdag: 1300-1700
+31 970 102 801 64
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