
Motorola CLP446 - FAQ en wat 
je kan doen bij storingen; 

1. Portofoon laadt niet op, het rode lampje van de oplaadunit knippert.
• Verwijder de broekriemclip van de portofoon.
• Haal de deksel van de achterzijde van de portofoon.
• Haal de accu uit de portofoon.
• Plaats de losse accu in het oplaadstation. Dit is dezelfde plek als waar u de portofoon normaal 

oplaadt. Wanneer het lampje op het oplaadstation niet meer knippert dan kunt u de accu terug in de 
portofoon plaatsen om op te laden. Het probleem zou verholpen moeten zijn.

• Indien niet verholpen; bovenstaande handeling herhalen. Als dit niet het gewenste resultaat geeft dan 
is de accu defect.

2. Batterij is leeg, wanneer u de portofoon in gebruik heeft er is een "tuut-tuut" geluid hoorbaar.
• Laadt de batterij op in de daarvoor bestemde unit.
• Wanneer de portofoon voorzien is van een standaard batterij - artikel HKNN4014A - geeft deze na het 

laden een spreektijd van 8-9 uur.
• Is uw portofoon ouder dan een jaar en heeft u minder dan 8-9 uur spreektijd? Dan is het verstandig 

om de batterij te vervangen met een nieuw exemplaar.

3. De knop om te praten, halverwege de draad van de oortjes, doet het niet.
• Gebruik de grote ronde knop op de portofoon zelf. Als deze wèl werkt dan is het oortje defect.
• Gebruik de grote ronde knop op de portofoon zelf. Als deze niet werkt dan is het oortje waarschijnlijk 

verkeerd aangesloten. Haal het oortje van de portofoon en sluit deze opnieuw aan.

4. Er is een kraak hoorbaar in het oortje.
• Een kleine kraak is normaal.
• LET OP! De duidelijke en herhalende kraak kan uit slechts één oortje komen en dit veroorzaakt 

storing op het hele systeem doordat deze kraak uitgezonden wordt.
• Als er een kraak hoorbaar is, beweegt u dan de kabel van het oortje en trek aan de kabel waarvan u 

vermoedt dat deze defect is. De kapotte kabel zal kraken tijdens deze handelingen.

5. Portofoon "bliept" na elk gesprek en bij het aan/uit zetten.
• Wanneer deze functie op één portofoon is ingeschakeld, dan is dit terug te horen op het hele systeem.
• Schakel deze functie uit door de portofoon uit te schakelen door middel van de aan/uit knop in te 

drukken.
• Druk na uitschakelen eerst de + knop in aan de zijkant van het toestel, houdt deze knop ingedrukt en 

druk daarna de aan/uit knop in.
• De bliep zal gedeactiveerd worden.

6. Portofoon ontvangt “vreemden op de lijn”.
• Zet de portofoon aan door de aan/uit knop in te drukken.
• Druk daarna op de rechterknop aan de bovenzijde van portofoon.
• De portofoon geeft een audio signaal in het oortje met informatie over het kanaal dat gebruikt wordt. 

Terwijl dit audio signaal klinkt, kan het kanaal gewisseld worden door de +/- toets in te drukken.
• LET OP! Alle portofoon moeten hetzelfde kanaal hebben om met elkaar te kunnen communiceren.

7. Portofoon heeft een andere taal.
• Neem contact op met Lumidee en vraag om het document om porto’s te klonen. Wij sturen u een 

instructie waarmee u de instellingen van een master portofoon kunt klonen naar een andere 
portofoon. Hiervoor moet u wel in bezit zijn van een zes-vaks lader.

8. Volume knop van de portofoon werkt niet meer.
• Zet toestel uit door 2 seconden de aan/uit in te drukken.
• Druk de – knop in aan de zijkant van het toestel.
• Houdt deze knop ingedrukt en druk de aan/uit knop op

de portofoon in. 




