Wonderfoon Deluxe Handleiding
1. Starten van Wonderfoon.
Wanneer u de USB adapter in het stopcontact steekt zal de Wonderfoon vanzelf
opstarten met de standaard instellingen: Volume is 50%, Map 1 geselecteerd,
willekeurig afspelen (aan/uit), willekeurig gebruik mappen (aan/uit), daarna kiestoon
(indien hoorn van de haak). Wanneer u een getal kiest wordt er een liedje afgespeeld.
Wanneer u de kiestoon niet hoort even op de hoornschakelaar drukken. Wanneer de
hoorn op de haak ligt kunt u op de drukknop drukken en de telefoon zal gaan rinkelen.
Bij opnemen krijgt u een welkomsttekst te horen, vervolgens zal er automatisch een
liedje starten.
2. Wonderfoon gebruiken.
Neem de hoorn van de haak, wacht op de kiestoon. Kies daarna een nummer en er
wordt een liedje afgespeeld. Zo is er onder ieder nummer een ander liedje dat op ieder
moment kan worden gekozen ook tijdens het afspelen. Wanneer u klaar bent legt u de
hoorn weer op de haak. Met de witte drukknop (indien aanwezig) kunt u van
muziekmap wisselen! Of druk op de drukknop en de telefoon begint met een
welkomsttekst en gaat vervolgens een liedje afspelen (hierbij ligt de hoorn op de
haak). Als u de hoorn niet opneemt en nogmaals op de knop drukt, stopt het rinkelen.

3.

Instellingen aanpassen.

3.1.0 Volume instellingen aanpassen.
3.1.1 Kies [2]] [1] [1-0]. Het laatste cijfer bepaalt het volume
(1=10%, 2=20%, 6=60%, 0=100%.
3.1.2 U krijg een bevestiging te horen. Op iedere moment kan het volume worden
aangepast.
3.1.3 Voorbeeld: [2] [1] [8] = Volume 80%
3.2.0 Kiezen van map (folder). Op de wonderfoon bevinden zich 3 of 10 mappen
met ieder 10 liedjes.
3.2.1 Kies [3] [1] [1-3]. Het laatste cijfer bepaalt de map keuze (1=map 1, 2=map
2, 3=map 3 enz.
3.2.2 U krijgt een bevestiging te horen. Op ieder moment kan de map keuze worden
aangepast.
3.2.3 Voorbeeld: [3] [1] [3] = map 3 geselecteerd.
3.2.4 Of druk op de witte drukknop (indien aanwezig) en een volgende map wordt
geselecteerd. (Makkelijk en dit heeft de voorkeur buiten het kiezen van een
3-cijferig nummer). 1 sec indrukken en u gaat één map terug.

3.3.0 Instellen van de afspeel modus (aan/uit) van de kiesschijf.
3.3.1 Kies [4] [1] [1-2]. Het laatste cijfer bepaalt de manier van afspelen
(1=willekeurig afspelen uit, 2= willekeurig afspelen aan).
3.3.2 Bij deze functie wordt bij het draaien aan de kiesschijf willekeurige
liedjes afgespeeld uit willekeurige mappen.
3.4.0 Continue willekeurig afspelen (aan/uit). De Wonderfoon speelt continue
willekeurig af uit willekeurige mappen.
3.4.1 Kies [5] [1] [1].
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3.5.0 Resetten van Wonderfoon naar standaard instellingen.
3.5.1 Kies [9] [9] [9].
3.5.2 U krijgt een bevestiging dat de Wonderfoon is gereset naar standaard
instellingen.
3.5.3 Of druk de witte drukknop 3 seconden in en de telefoon wordt gereset naar de
standaard instellingen.
3.6.0 Gebruik willekeurige mappen (aan/uit).
3.6.1 Kies [6] [1] [1]. Alleen van toepassing bij het laten rinkelen van de telefoon
met drukknop.
3.6.2 Wanneer je een nummer draait na het rinkelen schakelt hij terug naar de
standaard ingestelde waarden.
3.7.0 Instellen van de equalizer.
3.7.1 Kies [7][1][0-5]. Het laatste cijfer bepaalt de instelling van de equalizer.
Er zijn 6 instellingen voor verschillende soorten muziek:
0 = normaal, 1 = pop, 2 = rock, 3 = jazz, 4 = klassiek, 5 = bas
3.8.0 Instellen van de kiestoon.
Kies [8][1][1]. Hiermee wordt de kiestoon in- of uitgeschakeld.

Samenvatting:
Volume instellingen aanpassen.
Kies [2]] [1] [1-0]. Het laatste cijfer bepaalt het volume (1=10%, 2=20%, 6=60%,
0=100%).
Kiezen van map (folder).
Kies [3] [1] [1-0]. Het laatste cijfer bepaalt de map keuze (1=map 2, 2=map 2,
3=map 3 enz.). Of druk kort op drukknop (indien aanwezig) voor muziekmap vooruit,
1 sec indrukken muziekmap achteruit.
Instellen van de afspeel modus (aan/uit) van de kiesschijf.
Kies [4] [1] [1-2]. Het laatste cijfer bepaald de manier van afspelen. (1=willekeurig
afspelen uit, 2=willekeurig afspelen aan). Willekeurig afspelen bij draaien kiesschijf.
Continue willekeurig afspelen (aan/uit). Continu muziek afspelen.
Kies [5] [1] [1].
Gebruik willekeurige mappen (aan/uit) (alleen bij functie laten bellen met
drukknop).
Kies [6] [1] [1].
Instellen van de equalizer.
Kies [7][1][0-5]. Het laatste cijfer bepaalt de instelling.
0 = normaal, 1 = pop, 2 = rock, 3 = jazz, 4 = klassiek, 5 = bas
Instellen kiestoon.
Kies [8][1][1]. Hiermee wordt de kiestoon in- of uitgeschakeld.
Is de kiestoon uitgeschakeld dan begint de telefoon automatisch te spelen na een
welkomstgroet. Is de kiestoon ingeschakeld, hoort u de normale kiestoon en dient er
een nummer gekozen te worden om muziek te spelen.
Resetten van Wonderfoon naar standaard instellingen.
Kies [9] [9] [9] of witte drukknop 3 seconden indrukken.
Witte drukknop functie.
Kort drukken, 1 muziekmap vooruit.
1 seconde indrukken, muziekmap achteruit.
3 seconden indrukken, telefoon wordt gereset naar standaardinstellingen.
N.B.: Indien uw toestel is uitgerust met een afstandsbediening, heeft een knopje op
de afstandsbediening dezelfde functie als de knop op uw Wonderfoon toestel.
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