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Wat zit in de verpakking

Basisstation
OF

Handset Batterijklep

Basisstation met 
antwoordapparaat

2 AAA oplaadbare 
batterijen

Voedingsadapter Telefoonsnoer*

Gebruikershandleiding Garantiebewijs Gids voor een snelle start

* Het is mogelijk dat de telefoonstekker en het telefoonsnoer apart verpakt zijn. Als dit 
het geval is, moet het snoer in de telefoonstekker worden gestoken voordat 
de stekker in de telefoondoos worden aangesloten.

In multi-handset uitvoeringen vindt u een of meerdere handsets, batterijklepjes, laders 
met voedingsadapter en meerdere sets oplaadbare batterijen.

WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend het telefoonsnoer, het netsnoer en de 
batterijen die zijn meegeleverd met uw telefoon.



1 Aansluiten
Het basisstation aansluiten

2 Installeren
Oplaadbare batterijen plaatsen en opladen

1. Plaats het basisstation op een centrale plaats in de buurt van een telefoonaansluiting 
en een stopcontact.

2. Sluit het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de betreffende connectorbussen 
aan de achterzijde van het basisstation.

3. Sluit het andere uiteinde van het telefoonsnoer en de voedingsadapter aan op de 
betreffende aansluitpunten.

 Plaats de batterijen  Laad de handset 24 uur opA B

Uw telefoon instellen (indien vereist)
1. Druk op o om de huidige landinstelling op te roepen.
2. Blader met n omhoog resp. omlaag naar uw land.
3. Druk op o om uw keuze te bevestigen

(WACHT verschijnt op de display terwijl de standaardtelefoonlijninstellingen en de 
menutaal voor het geselecteerde land automatisch worden geconfigureerd).

4. Het apparaat gaat nu naar het DATUM/TIJD -keuzemenu. Geef de actuele datum 
(DD/MM) en druk op o te bevestiging.

5. Geef de actuele tijd (UU-MM) en druk op o te bevestiging.



3 Veel plezier!

Een nummer kiezen
Kies het nummer (max. 24 cijfers) en druk op t of l.
OF
Druk op t of l voor een lijn en kies het nummer.

Een oproep beantwoorden
Zodra de telefoon belt, druk op  t of l.

Gesprek beëindigen
Druk op h om een gesprek te beëindigen.

Instellen volume luidspreker
Druk tijdens een gesprek op n om te kiezen uit NIVEAU 1 t/m NIVEAU 5.

De beltoonmelodie instellen
Er zijn 10 beltoonmelodieën beschikbaar op uw handset.
1. Druk vanuit de stand-by modus op m, stap met n naar PERS. INSTEL en druk 

op o.
2. Gebruik n om naar MELODIE te stappen en druk op o; gebruik vervolgens n 

om naar BELTONEN te stappen en druk op o.
3. Gebruik n om naar de gewenste melodie te stappen en deze weer te geven.
4. Druk op o om de beltoonmelodie te bevestigen.

Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het vorige menu 
weergegeven.

Nummer opslaan in het Telefoonboek
1. Druk vanuit de stand-by modus op m, stap met n naar TELEFOONBOEK en 

druk op o; druk op o om naar NWE GEGEVENS te gaan.
2. VOER NAAM IN verschijnt op de display.
3. Toets de gewenste naam in (max. 12 karakters) en druk op o.
4. NUMMER INTOETSEN verschijnt op de display.
5. Toets het nummer (max. 24 cijfers) in en druk op o.

Een bevestigingssignaal volgt.

Telefoonboek openen
1. Druk vanuit de stand-by modus op d en gebruik n om door het Telefoonboek te 

stappen.
2. Voor gedetailleerde informatie, druk op o. Druk op c om de overige cijfers 

weer te geven als een item langer is dan 12 cijfers.



Bellen vanuit Telefoonboek
1. Druk de toets d in stand-by modus in.
2. Gebruik n om naar een item in het Telefoonboek te stappen.
3. Druk op t.

• De verbinding wordt opgebouwd.

Ingesproken berichten op antwoordapparaat afluisteren (alleen bij CD255/SE255)
Druk op e op het basisstation om het antwoordapparaat aan te zetten (de LED gaat 
branden). De meldtekst wordt weergegeven.
Druk op p op het basisstation om berichten af te luisteren (het eerst opgenomen 
bericht wordt het eerst weergegeven).
Druk op f om het huidige bericht over te slaan en het volgende bericht weer te geven.
Druk op b om terug te keren naar het vorige bericht (indrukken binnen 1 sec. na start 
weergave van het actuele bericht).
Druk op b om het huidige bericht te herhalen (indrukken na 1 sec. na de start van de 
weergave van het huidige bericht). 
Druk op -+ om het luidsprekervolume in te stellen voor de weergave van 
ingesproken berichten.
Druk op x om het huidige bericht te wissen.
Druk x en houd deze even ingedrukt om alle oude berichten te wissen.
Druk nogmaals op e om het antwoordapparaat uit te zetten (de LED gaat uit).
Zie uw gebruikershandleiding voor gedetailleerde informatie over de functies van uw 
antwoordapparaat.



Welkom bij Philips!
Registreer uw product en krijg support op 
www.philips.com/welcome

Hulp nodig?
Gebruikershandleiding
Raadpleeg de gebruikershandleiding die is meegeleverd met uw telefoon.

On-line help
www.philips.com/support.

Storingen opsporen en verhelpen
Voor gedetailleerde informatie, zie de gebruikershandleiding meegeleverd met uw 
telefoon.

Probleem
• Er is geen kiestoon.

Oplossing
• Geen stroom. Controleer de aansluitingen.
• De batterijen zijn leeg: Laad de batterijen op.
• Ga dichter in de buurt van het basisstation staan.
• Een verkeerd telefoonsnoer is gebruikt: Gebruik het 

meegeleverde telefoonsnoer.
• Een telefoonstekker is vereist: Verbind het 

telefoonsnoer met de telefoonstekker.

• De beller kan mij slecht 
horen.

• Ga dichter in de buurt van het basisstation staan.
• Zet het basisstation tenminste één meter uit de 

buurt van andere elektrische apparaten.

• ZOEKEN verschijnt op 
de display van de handset 
en het -icoontje 
knippert.

• Ga dichter in de buurt van het basisstation staan.
• Controleer of het basisstation is ingeschakeld.
• Reset het toestel en meld de handset opnieuw aan.

• Geen nummerweergave. • De service is niet geactiveerd: Controleer uw 
abonnement met uw telecomleverancier.
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