
EasySaver 8848 4G 



BELANGRIJK 
Zet voor plaatsing de pincode uit op 
de simkaart. U kunt dit zelf doen 
met een geschikte mobiele telefoon. 
Standaard is de pincode 0000. Zet 
deze pincode uit bij de instellingen in 
het menu op de mobiele telefoon. 
Staat de pincode uit? Dan kunt u de 
simkaart in de EasySaver 8848 
plaatsen. 

Handleiding 

Hartelijk dank voor de aanschaf van de EasySaver 8848 GSM 
terminal. Lees voor het gebruik ervan eerst nauwkeurig deze 
handleiding. Dit apparaat zorgt er voor dat u met uw gewone 
analoge telefoon via het GSM netwerk kunt bellen. Met name 
handig op plaatsen waar geen vaste telefoonverbinding aanwezig is 
(camping, boot, bouwplaats) of wanneer een GSM verbinding 
goedkoper is dan een vaste verbinding (verzorgings- of 
verpleeghuis bijvoorbeeld). 

Het apparaat 

Deze EasySaver is voorzien van een Quad-Band GSM module en werkt op zowel de 850, 900, 1800 en 
de 1900Mhz frequentie. Dat betekent dat het apparaat geschikt is voor gebruik in heel de wereld. 
Bovendien is het apparaat simlock vrij waardoor het ook met alle netwerken gebruikt kan worden. 

Daarnaast is dit model voorzien van een back-up batterij zodat u bij stroomuitval toch altijd kunt 
blijven bellen. Zorg er dan echter wel voor dat de aangesloten telefoon ook zonder stroom kan 
functioneren! 

Installatie 

1. Installeren van de simkaart

Voordat u een simkaart installeert dient u zich er van te verzekeren dat 
de pincode op de simkaart is uitgezet. U kunt de pincode uitzetten via 
iedere mobiele telefoon. Meestal treft u deze mogelijkheid aan in het 
menu instellingen bij het onderwerp beveiliging. Zodra de pincode is 
uitgezet, kunt u de simkaart in de EasySaver 8848 plaatsen. 

Aan de onderzijde van het apparaat zit een klepje. Deze kunt u verwijderen en hieronder bevindt zich 
de simkaarthouder.  

Als u de EasySaver vast 
heeft zoals op het plaatje 
hierboven, schuift u de het 
bovenste gedeelte van de 

simkaart houder naar rechts zodat u deze kunt openen (rechtsom). Schuif de simkaart in de 
opengeklapte houder waarbij u er op let dat, als de houder dichtgeklapt wordt, het koperen plaatje 
van de simkaart aan de onderzijde zit en het “hoekje” van de simkaart linksonder. Klap de houder 
dicht en schuif deze naar links (lock). U hoort een klik en de simkaart is geïnstalleerd. Klik het 
afdekplaatje terug op de EasySaver. 

2. Installeren van de antenne

Schroef de meegeleverde antenne aan de EasySaver. De antenne aansluiting zit aan de achterzijde 
geheel rechts (ANT). Plaats de antenne op voldoende afstand van het apparaat (minimaal 1 meter), 
anders kunt u storingen op de verbinding ondervinden. 



3. De telefoon aansluiten 

De telefoon kunt u via een standaard RJ11 connector aansluiten op de daarvoor bestemde 
aansluitingen op de achterzijde (POTS1 en POTS2). U kunt twee toestellen aansluiten, maar deze zijn 
wel aan elkaar verbonden. Neemt u van beide de hoorn op, dan hoort u dus beide hetzelfde gesprek! 
De toestellen functioneren dus niet los van elkaar. 

4. De adapter aansluiten 

Als laatste sluit u de meegeleverde stroomadapter aan. U doet dit door eerst de adapterplug in de 
EasySaver te steken (PWR). Daarna steekt u de stekker in het stopcontact. Let er op dat de adapter 
niet te dicht bij de EasySaver wordt geplaatst, dit geeft namelijk storingen in de telefoonverbinding. 
Een afstand van minimaal 50 centimeter is aan te raden. 

5. Apparaat inschakelen  

Nu u alle kabels heeft aangesloten kunt u het apparaat inschakelen. Door het schakelaartje (ON/OFF) 
naar de ON positie te schakelen gaat het toestel aan. Aan de voorzijde begint het PWR lampje 
continue rood te branden. Na enige tijd zullen de lampjes onder de signaalsterkte indicator (de 
afbeelding van de antenne met streepjes aan de rechterzijde)  gaan branden. Hoe meer lampjes er 
gaan branden, hoe beter het signaal. Zet daarom ook de antenne op andere plekken om te zien of 
het signaal verbetert. Tijdens het opstarten van de EasySaver 8848 zal de telefoon even rinkelen en – 
als er een display op de telefoon zit – een IMEI nummer vertonen. Heeft u het rinkelen gemist, kunt 
de EasySaver nogmaals uit en na minimaal 15 seconden weer aanzetten. 

6. Bellen! 

Zodra het toestel volledig is opgestart, wacht minimaal een halve minuut, neemt u de hoorn van de 
haak en kunt u bellen zoals u altijd al gewend was! 

Probleemoplossing 

Werkt het apparaat niet zoals het hoort? Vaak is dit eenvoudig op te lossen door de EasySaver 8848 
even uit te schakelen via de ON/OFF schakelaar aan de achterzijde. Laat het apparaat ongeveer een 
halve minuut uit staan en schakel deze daarna weer in. Normaal gesproken zal nu alles weer werken! 

Werkt bovenstaande oplossing niet? Neem dan contact op met uw verkooppunt. 

Belangrijke opmerkingen 

1. Als het niet nodig is om de simkaart uit het apparaat te halen, doe dit dan ook niet. De 
simkaarthouder is het meest kwetsbare deel van het apparaat. 

2. Schakel de EasySaver niet te snel weer in na het uitschakelen. Wacht tussen in en 
uitschakelen in elk geval 15 seconden anders kan het apparaat defect raken. 

3. Zorg er altijd voor dat zowel de adapter als de antenne voldoende ver van het apparaat 
staan. 

4. Gebruik het apparaat niet op plekken waar geen GSM verbinding is toegestaan! 
5. Als de pincode aanstaat op de simkaart, knippert rechts op het apparaat langzaam een rood 

led lichtje. U kunt nu niet bellen. Haal het apparaat van de stroom, verwijder voorzichtig de 
simkaart en zet de pincode uit via een mobiele telefoon. Volg dan opnieuw de instructies van 
deze handleiding.  


