
FAQ en wat je kan doen bij storingen; 

1 Melding;  Toestel laad niet op, rood lampje knippert van oplaad unit ; 
Oplossing ; Haal batterij uit toestel 
Hoe; verwijder broekriemclip van toestel en haal deksel van  achterzijde  van toestel. Haal  
daarna de batterij uit het toestel. Plaats deze na enkele minuten terug. Toestel herstart 
zich doet een aantal testen waardoor alle functie weer resetten.  
Indien foutmelding niet verholpen is; bovenstaande handeling herhalen. Als e.e.a. niet 
gewenste resultaat geeft moet toestel opgestuurd worden naar Lumidee. 

2 Melding;  Knopje om te praten bij het oortje, doet het niet; 
Oplossing;  Test de kabel! 
Hoe;  draai de kabel met  het “oortje” voorzichtig van het toestel. Wissel daarna een kabel 
van een ander toestel. Bekijk zo of het aan het “oortje” ligt. Bekijk ook of er geen breuk in 
de kabel zichtbaar is of kabel stuk is. Controleer ook of grote ronde knop op toestel (zelfde  
functie) wel werkt.  
Defect;   Bij gebleken defect moet oortje vervangen worden. Als klacht blijft kan toestel 
opgestuurd worden naar Lumidee. 

3 Melding; Toestellen kraken in het “oortje” 
Oplossing;  Controleer welk toestel het kraken veroorzaakt! Verwissel “oortje”, zie 
stappen van punt 2. 
Hoe;  de storing kan veroorzaakt worden door een defect/breuk  in de kabel 
Defect;   Bij gebleken defect moet oortje vervangen worden.  

4 Melding; Toestel “bliept” 
Oplossing; dit is een functie die is ingeschakeld en weer uitgezet kan worden 
Hoe;  zet toestel uit, door 2 seconden de aan/uit knop in te drukken. Als toestel uit staat 
druk dan eerst de  + knop in. (zijkant zitten + en – knop).  Houdt deze knop ingedrukt en 
druk daarna de aan en uitknop in. Dan zal de “bliep” functie gedeactiveerd worden.  

5 Melding; Toestel ontvangt “vreemden op de lijn” 
Oplossing; stel ander kanaal in 
Hoe;  zet toestel aan door drukken op linker aan/uitknop. Daarna druk 1x op rechterknop 
aan boven zijde. Toestel “spreekt” in het oortje welk kanaal hij staat. Tevens geeft hij aan 
hoe je dit kan veranderen, namelijk door te drukken op + of -. Kanaal wisselt dan. Je kan 
daarmee anderen op de lijn ontwijken. Let op, dit dan wel uit te voeren bij alle toestellen. 
Als de melding blijft gelieve contact op te nemen met Lumidee voor andere 
programmering   



6 Melding; Toestel geeft “ruis op de lijn” 
Oplossing stel ander kanaal in 
Hoe;  zet toestel aan door drukken op linker aan/uitknop. Daarna druk 1x op rechterknop 
aan boven zijde. Toestel “spreekt” in het oorjte welk kanaal hij staat. Tevens geeft hij aan 
hoe je dit kan veranderen, namelijk door te drukken op + of -. Kanaal wisselt dan. Je kan 
daarmee mogelijke  storing  op de lijn ontwijken. Let op, dit dan wel uit te voeren bij alle 
toestellen om met groep gelijke instelling/kanaalkeuze  te hebben. 
Storing blijft;  Lumidee kan instellingen aanpassen, gelieve telefonisch contact op te 
nemen met Lumidee. 

In alle gevallen met insturen van toestellen of onderdelen svp reparatieformulier in te 
vullen. 




