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Telefoon

 Waarschuwing
Gebruik uitsluitend oplaadbare 
batterijen!
De handset(s) 24 uur opladen 
alvorens in gebruik te nemen.
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1 Belangrijk

Neem de tijd om deze handleiding 
door te lezen voordat u de CD140 
in gebruik neemt.  De handleiding 
geeft u belangrijke aanwijzing voor 
het gebruik van uw telefoon. 

1.1 Voedingsvereisten
• Dit product vereist een 

voedingbron van 220-240 
volt wisselstroom. Bij een 
stroomstoring kan de verbinding 
verbroken worden.

• Het electriciteitsnet is gevaarlijk.  
De oplader kan alleen uitgezet 
worden door de stekker uit het 
stopcontact te verwijderen. Zorg 
ervoor dat het stopcontact altijd 
goed toegankelijk is.

 Waarschuwing
• Voorkom dat de oplaadcontacten 

of de batterijen met metalen 
voorwerpen in aanraking komen. 

• Voorkom dat de oplader in 
contact komt met vloeistoffen.

• Gebruik uitsluitend batterijen 
die met dit product werden 
meegeleverd of door Philips 
worden aanbevolen: dit om 
ontploffingsgevaar te vermijden.

• Gebruik uitsluitend de met dit 
product meegeleverde kabels. 

• Het activeren van de handenvrij-
functie kan het volume van de 
luidspreker plotseling sterk 
verhogen: houd de handset niet 
te dicht bij uw oor.

• Dit toestel kan niet gebruikt 
worden voor noodgevallen 
als de stroom is uitgevallen. 
Zorg ervoor dat u voor 
noodoproepen een andere 
oplossing tot uw beschikking 
hebt. 

1.2 Conformiteit
Wij, Philips, verklaren dat het 
product voldoet aan de essentiële 
eisen en andere relevante 
voorwaarden van Directive 1999/5/
EC. U kunt de Declaratie van 
Conformiteit vinden op  
www.p4c.philips.com.

1.3 Recycling en 
verwijdering

Aanwijzingen voor 
verwijdering van oude 
producten: 
De WEEE richtlijn (Waste Electrical 
and Electronic Equipment Directive;  
2000/96/EC) werd opgesteld om 
te verzekeren dat producten op de 
optimale wijze gerecycled worden 
om de volksgezondheid en het 
milieu te beschermen.  



Belangrijk 3Belangrijk3

• Als u een vervangend product 
koopt, kunt u het oude 
complete product afgeven bij uw 
leverancier. Overeenkomstig de 
WEEE-richtlijn is deze verplicht 
het oude product terug te 
nemen. 

Wat te doen met oude 
batterijen:

Batterijen moeten niet 
met het gewone huisvuil 
worden meegegeven.

Verpakkingsmateriaal:
Philips heeft de verpakking met 
standaard symbolen gemarkeerd 
om het recyclen en de correcte 
verwerking van afval te bevorderen. 

Er is een finaciële bijdrage 
geleverd aan het nationale 

hergebruik & recyling systeem.
Het gemarkeerde 
verpakkingsmateriaal kan 

gerecycled worden. 

Uw product werd ontworpen en 
geproduceerd met hoogwaardige 
materialen en onderdelen die 
gerecycled en opnieuw gebruikt 
kunnen worden. 
Neem kennis van de plaatselijk 
inzamelplaatsen voor electrische 
en electronische afvalproducten die 
voorzien zijn van dit symbool.

 

Gebruik één van 
de onderstaande 
verwijderingsmethodes:
• Verwijder het complete product 

(inclusief de kabels, stekkers en 
toebehoren) bij de aangewezen 
WEEE-inzamelplaatsen.
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1.4 Gebruik van de GAP 
standaard

De GAP standaard garandeert 
dat alle DECT™ GAP handsets 
en basisstations voldoen aan de 
minimale functionaliteit ongeacht 
hun merk.  Uw CD140/145 
handset en basisstation voldoen 
aan de GAP standaard, hetgeen 
betekent dat de minimaal 
gegarandeerde functies de volgende 
zijn: aanmelden van handset, een 
verbinding maken, een gesprek 
aannemen en een nummer kiezen. 
De geadvanceerde functies zijn 
mogelijk niet beschikbaar als 
u inplaats van een CD140/145 
een andere handset met uw 
basisstation gebruikt.
Om uw CD140/145 handsets met 
een GAP-standaard basisstation van 
een andere fabrikant te gebruiken, 
moeten eerst de aanwijzing van 
de fabrikant opgevolgd te worden, 
waarna u de handelingen in Sectie 
3.5 kunt uitvoeren. 
Voor het aanmelden van een 
handset van een andere fabrikant 
op het CD140/145 basisstation, 
eerst het basisstation in de 
aanmeldingmodus zetten (Sectie 
3.5), en vervolgens de aanwijzingen 
van de fabrikant van de handset 
uitvoeren. 

1.5 Electrische, 
Magnetische en 
Electromagnetische 
Velden (“EMF”)

1  Philips Royal Electronics 
produceert en verkoopt 
consumentenelectronica die, 
zoals alle electrische apparaten, 
electromagnetische signalen 
versturen en ontvangen. 

2  Een van de belangrijkste 
beleidslijnen van Philips is om 
alle gezondheids- en veiligheids 
voorschriften in acht te nemen, 
aan alle wettelijke eisen te 
voldoen, en ten tijde van het 
vervaardigen van producten 
ruim binnen toepasbare EMF-
standaards te blijven.

3  Philips zet zich in voor het 
ontwikkelen, produceren, en 
verkopen van producten die 
geen schadelijke gevolgen voor 
de gezondheid hebben.

4  Philips verklaart dat producten 
die op de juiste manier en 
overeenkomstig de richtlijnen 
gebruikt worden, volgens 
de huidige wetenschappelijk 
inzichten veilig gebruikt 
kunnen worden. 

5  Philips speelt een actieve rol 
in de ontwikkeling van de 
internationale EMF-standaard 
en veiligheidsstandaards, 
waardoor Philips instaat is 
verdere ontwikkelingen in 
de standaardizatie snel te 
integreren in haar producten. 
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2 Uw telefoon

2.1 Wat zit in de verpakking

 Opmerking 
De adapter is mogelijk niet op het telefoonsnoer aangesloten. De 
adapter is mogelijk apart verpakt.  In dat geval dient de adaptor op het 
telefoonsnoer aangesloten te worden voordat het telefoonsnoer op de 
telefoonaansluiting wordt aangesloten. 
In multihandset uitvoeringen vindt u meerdere handsets, opladers met 
netvoedingadapters en meerdere oplaadbare batterijen. 

Telefoon handset

Telefoonsnoer

Gebruikershandleiding Garantiebewijs

Gids voor snel 
beginnen

2 AAA oplaadbare 
batterijen

Basisstation Netvoedingadapter

CD140
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A Bellijsttoets 
In de wachtstand: Indrukken om 
de bellijst te openen

B Telefoonboektoets 
In de wachtstand: Indrukken om 
het telefoonboek te openen

C Spreektoets 
In de wachtstand: Indrukken 
om een inkomend gesprek te 
beantwoorden 
In de wachtstand: Indrukken om 
te bellen 
Tijdens een gesprek: Indrukken 
om een gesprek te beëindigen

D Herhaal/Flash-toets 
In de wachtstand: Indrukken om 
de herhaallijst te openen 
In voorkiesmodus: Indrukken om 
flash in te voegen 

 Opmerking 
Het eerste cijfer kan geen flash-
nummer zijn bij voorkiezen.

E Wis/Terug/Demp-toets 
In bewerkingsmodus/
voorkiesmodus: Kort indrukken 
om een letter/cijfer te wissen 
In bewerkingsmodus/
voorkiesmodus: Lang indrukken 
om alle letters/cijfers te wissen 
In telefoonboek/bellijst/
herhaallijst modus: Indrukken 
om naar de wachtstand terug 
te keren 
In telefooninstellingsmodus: 
Indrukken om terug te keren 
naar vorige niveau 
Tijdens een gesprek: Indrukken 
om de microfoon te dempen

2.2 Overzicht van de 
telefoon

2.2.1 Handset

A

B

C

D

E
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F Alfanummerieke toetsenveld 
G Stertoets 

In de wachtstand: Kort indrukken 
om een * in te voegen 
In de wachtstand: Lang indrukken 
om het toetsenveld te blokkeren of 
vrij te geven

H Hekjestoets 
In de wachtstand: Kort indrukken 
om een # in te voegen 
In de wachtstand: Lang indrukken 
om de ringer te dempen 
In de kiesmodus: Lang indrukken 
om een pauze in te voegen

I Gesprek doorschakelen / 
Intercom / Conferentie 
In de wachtstand: Kort indrukken 
om intercom te gebruiken 
Tijdens een extern gesprek: Kort 
indrukken voor een intern gesprek 
of om te schakelen tussen een 
intern en extern gesprek 
Lang indrukken voor een 
conferentiegesprek met een externe 
en interne oproep

J Programmeertoets 
In de wachtstand: Indrukken om 
de telefooninstellingsmodus in te 
schakelen 
In de telefooninstellingsmodus 
(behalve de bewerkingsmodus): 
Indrukken om instellingen te 
bevestigen en op te slaan

F

G

H

I

J
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 Aanduiding batterijniveau. Toont lege batterij-ikoon als  
  het batterijniveau laag is, anders wordt het volle batterij-ikoon 

getoond.

 Wordt getoond als de telefoon in gebruik is. Knippert als gebeld 
wordt.

 Knippert als nieuw voicemail bericht is ontvangen en nog niet 
afgespeeld is

 Wordt getoond tijdens het bladeren in de bellijst. Knippert na 
gemiste oproepen.

 Wordt getoond tijdens het bladeren in het telefoonboek

 Wordt getoond als de telefoon in de telefooninstellingsmodus 
staat

 Wordt getoond als het toetsenveld vergrendeld is

 Wordt getoond als de microfoon gedempt is

 Wordt getoond als de ringer is uitgeschakeld

 Wordt getoond als de handset is aangemeld en binnen het 
bereik van het basisstation is. Knippert als de handset buiten 
bereik is of naar een basis zoekt.

2.2.2 Symbolen op display 
van handset

A Page-toets 
Indrukken om een zoekgeraakte 
handset te vinden 
Drie seconden ingedrukt houden 
om het aanmeldingsproces te 
starten

2.2.3 Basisstation

A
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3 Beginnen

3.1 Het basisstation 
aansluiten

 Opgelet 
Plaats het basisstation niet in 
de buurt van grote metalen 
voorwerpen zoals archiefkasten, 
radiators, of electrische 
apparatuur. Dit kan het bereik en 
geluidskwaliteit van het toestel 
nadelig beïnvloeden. Gebouwen 
met dikke binnen- en buitenmuren 
kunnen de transmissie van signalen 
naar en van de basis hinderen.

 Waarschuwing 
De spanning wordt ingeschakeld als 
de netsnoeradapter op het toestel 
is aangesloten en de stekker op 
het stopcontact wordt aangesloten.  
Het toestel kan alleen uitgeschakeld 
worden door de netsnoeradapter uit 
het stopcontact te verwijderen. Zorg 
er dus voor dat het stopcontact 
goed toegankelijk is.

De netsnoeradapter en het 
telefoonsnoer moeten op de juiste 
manier aangesloten worden omdat 
een verkeerde aansluiting het 
toestel kan beschadigen. 

Gebruik uitsluitend het 
telefoonsnoer dat met het toestel 
is meegeleverd. Anders is het 
mogelijk dat u geen kiestoon krijgt.

1  Sluit de stekker van het 
netsnoer aan op de ingang 
aan de onderkant van het 
basisstation.

2  Sluit de stekker van het 
telefoonsnoer aan op de 
ingang aan de onderkant van 
het basisstation.
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1  Schuif het klepje van de 
batterijhouder open

2  Plaats de batterijen zoals 
aangegeven in de houder en 
sluit het klepje van de houder.

3.3 De handset in de 
oplader plaatsen

De handset minstens 24 uur 
opladen als deze voor de eerste 
keer gebruikt wordt. 
Als de batterij volledig geladen is, 
heeft de CD140 een spreektijd van 
ongeveer 12 uur en een standby-
tijd van ongeveer 120 uur. 
1  Plaats de handset in de oplader 

van het basisstation. 
2  Als de handset volledig geladen 

is, verschijnt .

3  Sluit het andere einde van 
het telefoonsnoer aan op de 
telefoonaansluiting en het andere 
einde van het netsnoer op het 
stopcontact.

 Opmerking 
De adaptor is mogelijk niet op 
het telefoonsnoer aangesloten. In 
dat geval dient de adaptor op het 
telefoonsnoer aangesloten te worden 
voordat het telefoonsnoer op de 
telefoonaansluiting wordt aangesloten. 

3.2 Oplaadbare batterijen 
installeren

Uw CD140 wordt geleverd met 
twee oplaadbare batterijen. De 
batterijen in de handset plaatsen 
en volledig opladen alvorens de 
handset in gebruik te nemen.
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Landcodetabel
3.4 Uw telefoon instellen
Voordat u de CD140 kunt 
gebruiken dient het toestel 
ingesteld te worden voor uw 
landelijke netwerk. Het is mogelijk 
dat de land-keuze niet op het 
display verschijnt. In dat geval is 
het niet nodig de landcode voor 
uw toestel in te stellen. De land-
keuze verschijnt op het display 
nadat het toestel enkele minuten 
wordt opgeladen. Voer de volgende 
handelingen uit om uit telefoon in 
te stellen:
1  Druk op 

• Op het scherm verschijnen alleen 
de landencodes die voor dit 
product beschikbaar zijn.

2  Druk herhaaldelijk op  
en blader naar de gewenste 
landcode. (Zie de landcodetabel 
voor de juiste codes).

3   Druk op  om te bevestigen
• Uw telefoon is nu voor het 

geselecteerde land ingesteld, en 
keert terug naar de wachtstand.

Code Land
01 Duitsland

02 Oostenrijk

03 Turkije

04 GB

05 Ierland

06 Frankrijk

07 Italië

08 Portugal

09 Griekenland

10 Spanje

11-1 Zwitserland

11-2 Zwitserland

11-3 Zwitserland

12 Frankrijk

13 Nederland
14-1 België
14-2 België
15 Zweden

16 Noorwegen

17 Finland

18 Denemarken

21 Roemenië

22 Polen

23 Tjechië

24 Hongarijë

25 Slovakije
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Code Land
26 Slovenië

27 Kroatië

28 Bulgarijë

29 Servië

30 Singapore

31 Indonesië

32 Maleisië

35 Australië

36 Nieuw Zeeland

39 Brazilië

40 Mexico

 Opmerking 
Als de landcode is ingesteld, worden 
de standaard netwerkinstellingen 
van uw land automatische op uw 
telefoon toegepast. 

 Tip 
Als u het verkeerde land 
selecteert, of de instelling later wilt 
veranderen, op  drukken, dan op 

, de 4-cijfer PIN code invoeren 
(standaard PIN is 0000) en op  
drukken om de standaard instelling 
in te stellen. De handset keert 
terug naar het keuzescherm voor 
het selecteren van de landcode, 
en u kunt de landcode opnieuw 
instellen.  Als het instellen van de 
landcode niet vereist is, keert de 
handset na het resetten terug naar 
de wachtstand.

3.5 Uw handset aanmelden
Een nieuwe handset moet eerst 
aangemeld worden. Een handset 
moet ook aangemeld worden als 
deze met  een ander basisstation 
wordt gebruikt. U kunt maximaal 
vier handsets bij een basisstation 
aanmelden.
Voordat u de 4-cijfer PIN invoert, 
ongeveer drie seconden op  
op het basisstation drukken terwijl 
deze in de wachtstand staat. 
1  Druk op , 

2  Voer de standaard of huidige 
4-cijfer PIN-code in. (De 
standaard PIN is 0000)

3   Druk op  om het aanmelden 
te starten

 Opmerking 
Als de ingevoerde PIN onjuist is, is 
een lange toon te horen en keert 
het toestel terug in de wachtstand. 
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4 Gebruik van 
uw telefoon

4.1 Telefoneren

4.1.1 Voorkiezen
1  Voer het telefoonnummer in 

(maximaal 24 cijfers)
2  Druk op  om het nummer te 

bellen
• De verbinding wordt gemaakt.

4.1.2 Rechtstreeks kiezen
1  Druk op  en wacht op een 

kiestoon
2  Voer het telefoonnummer in

• De verbinding wordt gemaakt.

4.1.3 Bellen vanuit de 
bellijst

Deze functie is beschikbaar als 
u gebruik maakt van Caller Line 
Identification service (CLI) van uw 
telecomaanbieder. 
1  Druk op  om het laatste 

nummer in de bellijst op te 
roepen

2  Druk herhaaldelijk op 
 om door de lijst met 

onbeantwoorde oproepen 
te bladeren en de gewenste 
onbeantwoorde oproep te 
selecteren

3  Druk op  om het nummer 
te bellen

 Opmerking 
De oudste gegevens worden als 
eerste gewist als het geheugen 
vol is. 

4.1.4 Bellen vanuit het 
telefoonboek

1  Door op  te drukken, 
wordt het  eerste nummer in 
het telefoonboek getoond.

Het nummer dat is opgeslagen in 
geheugenplaats 0 wordt getoond 
als er een nummer op deze plaats 
werd opgeslagen, anders wordt 
alleen geheugenplaats 0- getoond.
2  Druk herhaaldelijk op 

 totdat het gewenste 
telefoonnummer verschijnt 

 Tip 
Voor nummers die in 
geheugenplaatsen 0 tot 9 
zijn opgeslagen, kunt u het 
geheugennummer invoeren om het 
telefoonnummer op te roepen. Voor 
nummers die in geheugenplaatsen 
10 tot 19 zijn opgeslagen, 
herhaaldelijk op  drukken om de 
nummers op te roepen.
3  Druk op  om het 

geselecteerde nummer te 
bellen

• De verbinding wordt gemaakt.
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4.4  Flash tijd
Om deze functie te kunnen 
gebruiken moet u geabonneerd 
zijn op de service van uw 
telecomaanbieder. U kunt de 
flash-functie gebruiken om een 
tweede telefoongesprek te 
beginnen of te beantwoorden. De 
handelingen die beschreven zijn 
in Paragraaf 4.4.1 en 4.4.2 kunnen 
per land en telecomaanbieder 
verschillen. Neem contact op 
met uw telecomaanbieder voor 
bijzonderheden over flashtijd 
service.

4.4.1 Een tweede gesprek 
voeren

Tijdens een gesprek:
1  Druk op  om het huidige 

gesprek in de wacht te zetten
• U hoort een kiestoon.
2  Voer het nummer voor de 

tweede oproep in, en de 
verbinding wordt gemaakt.

3  Als de tweede oproep 
beantwoord wordt, kunt u 
op  en  drukken om  
te schakelen tussen de twee 
gesprekken.

4.1.5 Bellen vanuit de  
redial lijst

1  Druk op 
• Het laatst gebelde nummer 

wordt getoond.
 Opmerking 

De handset bewaart de vijf laatst 
gebelde nummers.
2  Druk herhaaldelijk op  om 

de andere gebelde nummers 
op te roepen

3  Druk op  om het 
geselecteerde nummer te 
bellen

4.1.6 Gesprekstimer
De gesprekstimer toont de lengte 
van het gesprek nadat u ophangt.  
De tijd wordt getoond in minuten 
en seconden (MM-SS).

4.2 Een oproep 
beantwoorden

Druk op  als er gebeld wordt.
• De verbinding wordt gemaakt.

4.3 Een gesprek beëindigen
Druk na een gesprek op  
• De verbinding wordt verbroken.
OF
Plaats de handset terug op het 
basisstation
• De verbinding wordt verbroken.
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3  Druk op  van de gebelde 
handset

• De intercomverbinding wordt 
gemaakt.

  Opmerking 
Als de opgeroepen handset in 
gesprek is, zal de handset die belt 
een toon laten horen.

4.5.2 Een externe oproep 
doorschakelen naar 
een andere handset

Tijdens een extern gesprek:
1  Druk op 
2  Druk op het nummer van de 

handset die u wilt oproepen
• De opgeroepen handset belt als 

deze beschikbaar is. Druk op 
 van de opgeroepen handset 

om intercom in te schakelen. 
Het externe gesprek wordt 
automatisch in de wacht gezet. 

  Opmerking 
U kunt op  drukken om te 
schakelen tussen een interne 
oproep en een externe oproep.
3  Druk op  om de externe 

oproep op de bellende handset 
door te schakelen

• De bellende handset schakelt 
de externe oproep door naar de 
gebelde handset.

4.4.2 Een tweede gesprek 
beantwoorden

Om deze functie te kunnen 
gebruiken moet u geabonneerd 
zijn op deze service bij uw 
telecomaanbieder.  Als er gebeld 
wordt terwijl u in gesprek bent, 
hoort u met onderbrekingen een 
korte toon:

1  Druk op  om het tweede 
gesprek aan te nemen

• Het eerste gesprek wordt 
automatisch in de wacht gezet.

2  Druk op  en  te 
drukken kunt u schakelen 
tussen de eerste en tweede 
oproep

  Opmerking 
Als u gebruik maakt van de Caller 
ID service, wordt de identiteit van 
de beller getoond. 

4.5 Gebruik van de 
intercom

Deze functie is alleen beschikbaar 
als er minstens twee handsets 
zijn aangemeld. Het stelt u 
instaat intern te bellen, externe 
gesprekken door te schakelen van 
de ene naar de andere handset, en 
conferentiegesprekken te voeren. 

4.5.1 Een interne oproep 
plaatsen

1  Druk op  

2  Druk op het nummer van de 
handset die u wilt oproepen
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 Opmerking 
Als een handset de verbinding 
tijdens een conferentiegesprek 
verbreekt, blijft de verbinding tussen 
de andere handset en de externe 
beller gehandhaafd. 

4.6  Een zoekgeraakte 
handset vinden

U kunt een zoekgeraakt handset 
vinden door  op het basisstation 
te drukken.
Alle bij het basisstation aangemelde 
handsets zullen een toon laten 
horen, welke u kunt uitschakelen 
door  op de handset in te 
drukken of nogmaals  op het 
basisstation in te drukken.

4.5.3 Een 3-weg 
conferentiegesprek 
voeren

Met de conferentie (vergader) functie 
kan een externe oproep met twee 
handsets (in intercom) gedeeld 
worden. De drie partijen kunnen 
spreken zonder dat hiervoor een 
speciaal abonnement vereist is.

Bij een externe oproep:
1  Druk op  

2  Druk op het nummer van de 
handset die u wilt bellen, de 
gebelde handset gaat over als 
deze beschikbaar is. 

3  Druk op  van de gebelde 
handset om een verbinding 
te maken met de bellende 
handset

4  Druk lang op  van de 
bellende handset

• De conferentieverbinding wordt 
gemaakt.

Tijdens het conferentiegesprek:
1  Druk op  om de externe 

oproep in de wacht te zetten 
en terug te schakelen naar de 
interne oproep

• De externe oproep wordt 
automatisch in de wacht gezet.

2  Druk lang op  om het 
conferentiegesprek te 
hervatten
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5.2 Telefoonboek
U kunt maximaal 20 namen in 
het telefoonboek opslaan in 20 
verschillende geheugenplaatsen van 
uw handset. Elk telefoonnummer 
kan bestaan uit maximaal 24 cijfers. 
Als u beschikt over meerdere 
handsets, elke handset heeft een 
eigen telefoonboek.

5.2.1 Opslaan van een 
nummer in het 
telefoonboek

In de wachtstand:
1  Druk op 

2  Druk op  

3  Druk herhaaldelijk op  om  
het gewenste geheugennummer 
te selecteren

4   Voer het telefoonnummer in

5  Druk op  om het nummer 
op te slaan

• Het nummer wordt opgeslagen in 
het geselecteerde geheugen.

 Opmerking 
Als de geheugenplaats bezet is, 
wordt het nummer dat in deze 
plaats is opgeslagen getoond. U 
kunt op  drukken om het 
telefoonnummer te bewerken.

5 Meer uit uw 
telefoon halen

5.1 Tijdens het telefoneren

5.1.1 Microfoon dempen/
inschakelen

Tijdens een gesprek:
1  Druk op 

• De microfoon is uitgeschakeld en  
 wordt op het display getoond.

2  Druk nogmaals op  om de 
microfoon in te schakelen

5.1.2 Bijstellen 
luidsprekervolume 

Tijdens een gesprek:
1

 
Druk op 

2  De huidige instelling van het 
luidsprekervolume wordt 
getoond

3  Druk op ,  of  om 
het gewenste niveau van de 
luidspreker te selecteren

• De telefoon keert terug naar de 
wachtstand.
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 Tip

U kunt  ingedrukt houden om 
een nummer in eens te wissen, 
druk vervolgens op  om de 
naam te wissen en terug te keren 
naar de wachtstand. 
5  Bewerk het nummer

6  Druk op  om te bevestigen
• De inhoud van de geselecteerde 

geheugenplaats is bijgewerkt.

5.2.4 Een telefoonboek in 
zijn geheel wissen

1  Druk op 

2  Druk op 

3  Druk op 

4  Druk op 
• Alle gegevens in het telefoonboek 

zijn gewist.

5.3 Bellijst
Deze functie is beschikbaar als u 
gebruik maakt van  Caller Line 
Identification service (CLI) van uw 
telecomaanbieder. Uw telefoon 
kan maximaal 10 onbeantwoorde 
oproepen opslaan.  knippert als 
aanduiding dat er onbeantwoorde 
oproepen zijn binnengekomen. Als 
u gebruik maakt van Caller Line 
Identification (CLI), en de identiteit 
van de beller niet verborgen is, 

5.2.2 Openen van het 
telefoonboek 

In de wachtstand:
1  Druk op  om het 

telefoonboek te openen
• Het nummer dat in 

geheugenplaats 0 is opgeslagen 
wordt getoond als op deze 
plaats eerder een nummer werd 
opgeslagen.

2  Druk herhaaldelijk op  
om andere nummers in het 
telefoonboek op te roepen

 Tip 
Voor het oproepen van nummers 
die in geheugenplaatsen 0 tot 9 zijn 
opgeslagen, kunt u de nummers van 
de geheugenplaats indrukken om 
de telefoonnummers op te roepen.

5.2.3 Een contact in 
het telefoonboek 
bewerken of een 
nummer wissen

1  Druk op 

2  Druk op 

3  Druk herhaaldelijk op  
totdat het gewenste nummer 
verschijnt 

4  Druk op  om een cijfer te 
wissen
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5.4.1 Openen van de 
herhaallijst

1  Druk op 

• Het laatst gebelde nummer 
verschijnt.

2  Druk herhaaldelijk op  om 
andere gebelde nummers op te 
roepen

5.5 Instellingen

5.5.1 Instellen van de tijd
1  Druk op 

2  Druk op 

3  De tijd invoeren (HH-MM) in 
24-uur format

4  Druk op  om de instelling 
op te slaan

5.5.2 Instellen van 
beltoonmelodie

Uw telefoon beschikt over 10 
verschillende beltonen.
1  Druk op 

2  Druk op 

• De huidige beltoonmelodie wordt 
weergegeven.

3  Druk op een cijfertoets van 
 tot  om de gewenste 

beltoonmelodie te selecteren
4  Druk op  om de instelling 

op te slaan

wordt het nummer van de beller 
getoond.  De onbeantwoorde 
oproepen worden in chronologische 
volgorde getoond, met de meest 
recente oproepen bovenaan de lijst. 

5.3.1 Openen van de bellijst
1  Druk op  om de bellijst te 

openen
• De laatste onbeantwoorde oproep 

wordt getoond.
 Opmerking 

Als de bellijst leeg is, wordt  
“---------” getoond.
2  Druk herhaaldelijk op  

om andere onbeantwoorde 
oproepen te bekijken.

5.3.2 Een bellijst in zijn 
geheel wissen

1  Druk op 

2  Druk op 

3  Druk op 

4  Druk op 

• Alle gegevens in de bellijst zijn 
gewist.

5.4 Herhaallijst
Uw telefoon kan de laatste vijf 
door u gebelde nummers opslaan. 
Alleen de eerste 24 cijfers van elk 
nummer worden opgeslagen.
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5.5.5 De toetsen 
ontgrendelen/
vergrendelen

1  Druk lang op 

•  verschijnt als de toetsen 
ontgrendeld zijn.

2  Druk nogmaals op  om de 
toetsen te vergrendelen

•  verdwijnt als de toetsen 
ontgrendeld zijn.

 Tip 
U kunt de toetsen ook 
ontgrendelen door de batterijen in 
de handset te verwijderen en weer 
terug te plaatsen.

5.5.6 Instellen van de recall 
time

Recall time verwijst naar de tijd 
die verstrijkt voordat de verbinding 
verbroken wordt na het indrukken 
van . De standaard instelling 
van recall time in uw CD140 
is aangepast aan het landelijke 
netwerk. U hoeft de instelling niet 
te veranderen.
1  Druk op 

2  Druk op 
3  Druk op cijfertoetsen  

tot  om de recall time te 
selecteren

5.5.3 Instellen van 
beltoonvolume

U kunt kiezen uit drie verschillende 
volumeniveaus voor beltonen.
1  Druk op 

2  Druk op 

• Het huidige ingestelde 
beltoonvolume wordt afgespeeld 
en getoond.

3  Druk op een cijfertoets van  
 tot  om het gewenste 

beltoonvolume te selecteren
4  Druk op  om de instelling op 

te slaan
 Tip

U kunt  ingedrukt houden om 
de beltoon uit te schakelen.  
wordt getoond.

5.5.4 Instellen van 
luidsprekervolume

U kunt uit vijf volumes voor de 
luidspreker kiezen.
1  Druk op 

2  Druk op 

• De huidige instelling van het 
luidsprekervolume wordt getoond

3  Druk op   (laag)  
(midden) of  (hoog) om het 
gewenste volume in te stellen

4  Druk op  om de instelling 
op te slaan
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5.5.9 Instellen van auto 
prefix

De maximale lente van een auto 
prefix nummer is 10 cijfers. Als het 
nummer ingesteld is, wordt het 
automatische voor elk nummer dat 
gebeld wordt toegevoegd.
1  Druk op , 

2  Voer het nummer in, er op 
lettend dat het uit maximaal 
vijf cijfers bestaat

3  Druk op 

4  Voer het auto prefix nummer 
in

5  Druk op  om de instelling 
op te slaan.

5.5.10 De master PIN 
veranderen

De master PIN is een 4-cijferige 
PIN voor het aanmelden van de 
handset en het resetten van de 
telefoon. De standaard master 
PIN is 0000. Deze PIN wordt ook 
gebruikt om de instellingen van 
uw handset te beschermen. De 
handset vraagt om de PIN als deze 
vereist is. 

 Opmerking 
Het aantal opties voor de instelling 
van recall time is afhankelijk van 
het land. 
4  Druk op  om de instelling 

op te slaan. 

5.5.7 Kiesmodus selecteren
De instelling van de kiesmodus 
is afhankelijk van het land. De 
pulsmodus is in sommige landen 
mogelijk niet beschikbaar.
1  Druk op 
2  Druk op 

• De huidige instelling verschijnt. 

3  Druk op  voor pulsmodus 
of  voor toonmodus

4  Druk op  om de instelling 
op te slaan.

5.5.8 De toetstoon in/
uitschakelen

1  Druk op 

2  Als de toets ingeschakeld is, op 
 drukken om de toetstoon 

uit te schakelen
3  Druk op  om de instelling 

op te slaan.
• Het indrukken van toetsen 

produceert nu geen geluid.
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over deze service. U kunt uw voice 
mailbox nummer in  direct 
instellen. 

1  Druk op 

2  Druk op 
3  Voer het telefoonnummer van 

uw netwerk voice mailbox in
4  Druk op  om de instelling 

op te slaan.

5.5.12 Toegang tot uw voice 
mail nummer

1  Druk lang op  om naar 
uw voice mailbox nummer te 
bellen.

5.5.13 De standaard 
instellingen herstellen

U kunt uw telefoon op elk 
gewenst moment terugzetten in de 
standaard instellingen (zie Sectie 
5.6). Bij het resetten worden alle 
persoonlijke instellingen en de 
gegevens in de bellijst gewist, maar 
de gegevens in uw telefoonboek 
blijven bewaard. 
1  Druk op 

2  Druk op 
3  Voer de 4-cijferige PIN in

4  Druk op 

• Uw telefoon is teruggezet in de 
standaard instellingen. 

 Opmerking 
De standaard instelling van de PIN 
code is ingesteld op 0000. Als u de 
PIN code veranderd, het nieuwe 
PIN nummer zorgvuldig bewaren 
op een plek die gemakkelijk 
toegankelijk is. Voorkom het verlies 
van de PIN code.
1  Druk op 

2  Druk op 
3  Voer de standaard / huidige  

4-cijferige PIN-code in (0 tot 9)
4  Druk op 
5  Voer de nieuwe 4-cijferige  

PIN in

6  Druk op 
7  Voer de nieuwe 4-cijferige PIN 

nogmaals in om te bevestigen
8  Druk op  om de instelling 

op te slaan.
• De nieuwe PIN wordt opgeslagen.

 Opmerking 
Als de ingevoerde PIN onjuist 
is, is een lange toon te horen 
en het toestel keert terug in de 
wachtstand. 

5.5.11 Instellen van voice 
mailbox nummer

Sommige telecomaanbieders 
hebben voice mailbox services. 
Neem contact op met uw 
telecomleverancier voor informatie 
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5.6 Standaard instellingen

Functies  Standaard instellingen

Luidspreker in handset Niveau 2

Beltoonmelodie Melodie 1

Beltoonvolume Niveau 3

Toetstoon AAN

Recall time Land-afhankelijk

Kiesmodus Land-afhankelijk

Master PIN 0000

Herhaallijst Leeg

Bellijst Leeg

Geheugen telefoonboek Blijft ongewijzigd
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Tijdens een gesprek wordt de 
verbinding verbroken!
• De MEEGELEVERDE 

OPLAADBARE BATTERIJEN 
opladen

• Ga dichter bij het basisstation 
staan

Slechte geluidskwaliteit  
• Ga dichter bij het basisstation 

staan
• Zorg voor minstens een meter 

afstand tussen het basisstation 
en electrische apparaten

Geen kiestoon
• Controleer de aansluitingen. De 

telefoon resetten: de stekker 
verwijderen en weer aansluiten

• De batterijen tenminste 24 uur 
opladen

• Ga dichter bij het basisstation 
staan

• Gebruik het meegeleverde 
telefoonsnoer

• Sluit de adapter (indien vereist) 
aan op het telefoonsnoer

6 Veel gestelde 
vragen

In dit hoofdstuk vindt u veel 
gestelde vragen en antwoorden 
over uw telefoon.

Aansluiting

De handset kan niet 
ingeschakeld worden!
• De batterij opladen: Plaats 

de handset in de oplader. De 
telefoon wordt na enkele 
minuten ingeschakeld.

• Controleer de contacten van de 
oplader

• Gebruik uitsluitend de 
MEEGELEVERDE OPLAADBARE 
BATTERIJEN

De telefoon werkt niet.
• Controleer of de adapter en 

het telefoonsnoer correct zijn 
aangesloten

• Controleer of the batterijen 
volledige geladen en juist 
geïnstalleerd zijn

• Deze telefoon werkt niet tijdens 
stroomstoringen



Veel gestelde vragen 25

De  knippert.
• Ga dichter bij het basisstation 

staan
• Controleer het batterijniveau
• De handset aanmelden bij het 

basisstation

De  verschijnt.
• Vervang de huidige batterijen 

(gebruik uitsluitend oplaadbare 
batterijen)

Instellen

Caller ID werkt niet goed.
• Neem contact op met uw 

telecomaanbieder voor 
informatie over de CID service

• Laat de telefoon minstens één 
keer bellen alvorens op te 
nemen

Het aannemen van een 
wisselgesprek werkt niet.
• Neem contact op met uw 

telecomaanbieder en selecteer 
de juiste recall tijd

Het display van de handset is 
leeg, maar de  knippert.
• De stekker van het basisstation 

verwijderen en weer aansluiten, 
en vervolgens de handset weer 
aanmelden. (zie Sectie 3.5)

• De batterijen verwijderen en 
weer terugplaatsen

Geluid

De handset belt niet!
• Verhoog het volume 
• Controleer of de adapter en 

het telefoonsnoer juist zijn 
aangesloten

• Ga met de handset dichter bij 
het basisstation staan

• Controleer of de beltoon van 
de handset is ingeschakeld (  
is niet zichtbaar op het LCD-
display)

De beller kan mij niet 
verstaan!
• De microfoon kan uitgeschakeld 

zijn: Druk tijdens het gesprek  
op 

Storende invloed van uw radio 
of televisie
• Verplaats de adapter of het 

basisstation 
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Andere storingen

De Caller Line Identification 
(CLI) service werkt niet 
• Neem contact op met uw 

telecomaanbieder

Opslaan van nummer in 
telefoonboek werkt niet
• Wis een nummer om ruimte in 

het geheugen vrij te maken

De handset kan niet 
aangemeld worden
• Zorg ervoor dat  drie 

seconden ingedrukt wordt.
• Een basisstation kan maximaal 

vier handsets registreren. 
• Een handset kan slecht bij één 

basisstation aangemeld worden.

Ik heb mijn PIN vergeten
1  Druk op 

2  Druk op 

3  Druk op ##**793

• De telefoon wordt teruggezet in 
de standaard instellingen, en de 
PIN wordt ingesteld op 0000. Het 
telefoonboek wordt niet gewist.
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