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Aansluiten



Verpakkingsinhoud

Handset CD440/CD445 Basisstation CD445

Telefoonsnoer Korte bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding
CD440 of CD445

Garantiebewijs

2 oplaadbare
batterijen AAA

Basisstation CD440 
OF

Netsnoer voor het
basisstation

De telefoonadapter kan nog niet op het telefoonsnoer aangesloten zijn. Dan
bevindt deze zich apart in de verpakking van het toestel. Sluit in dat geval eerst
de telefoonadapter aan op het telefoonsnoer a.u.b. en steek deze vervolgens in
de telefooncontactdoos.
De multi-handset-verpakkingen bevatten één of meerdere extra handsets
alsmede opladers met netsnoeren en extra, oplaadbare batterijen.

Let op: Gebruik uitsluitend de bijgeleverde aansluitsnoeren en de
aanbevolen (oplaadbare) batterijtypes.
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1 Aansluiten
Basisstation aansluiten

2 In gebruik nemen
Oplaadbare batterijen plaatsen en opladen

Oplaadbare batterijen plaatsen Handset 24 uur opladen

Telefoon configureren (indien nodig)
Nadat de batterijen enkele minuten zijn opgeladen verschijnt de welkom-weergave.
1. Druk op om de landenkeuzelijst weer te geven.
2. Scroll met / om uw land te selecteren.
3. Bevestig uw keuze met .

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

2. Sluit de stekker van het telefoonsnoer aan op de ingang aan de onderzijde van het
basisstation.

3. Steek het andere uiteinde van het telefoonsnoer samen met de telefoonadapter,
indien nodig, in de telefooncontactdoos. Steek het andere uiteinde van de netsnoer
in een stopcontact.

Netsnoer
aansluiten

Telefoonsnoer
aansluiten
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3 Telefoneren
Wekalarm instellen
1. Roep het hoofdmenu op met .
2. Selecteer met / het menu KLOK&ALARM.
3. Selecteer met en / het menu ALARM.
4. Selecteer met en / het menu UIT, EENMALIG AAN of

DGLIJKS AAN.
5. Druk op om de instellingen op te slaan.

Handset hernoemen
1. Roep het hoofdmenu op met .
2. Selecteer met / het menu PERS.INSTEL..
3. Selecteer met en / het menu HANDSETNAAM.
4. Druk op om de naam van de handset in te voeren.
5. Druk op om de instellingen op te slaan.

Tijd instellen
1. Roep het hoofdmenu op met .
2. Selecteer met / het menu KLOK&ALARM.
3. Selecteer met het menu KLOK INSTL..
4. Druk op en voer de datum in (DD/MM/JJ).
5. Druk op en voer de tijd in het 24-uurs formaat in (SS:MM).
6. Druk op om de instellingen op te slaan.

Bellen
Druk op en voer het telefoonnummer in
OF
voer het telefoonnummer in en druk op of .

Gesprek aannemen
Wanneer het belsignaal van de telefoon klinkt, drukt u op de of .

Gesprek beëindigen
Druk op . 31
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Hoornvolume instellen
Tijdens een gesprek:
Stel met de toetsen / het gewenste hoornvolume in (niveau 1 tot 5).

Nieuwe berichten op het antwoordapparaat beluisteren (geldt alleen voor CD445)

1. Druk de -toets op het basisstation in om het antwoordapparaat in te schakelen.
2. Druk de -toets op het basisstation in om het oudste van de nieuwe berichten

af te spelen.
3. Sla met het actuele bericht over en speel het volgende bericht af.
4. Ga met naar het vorige bericht terug, wanneer de toets binnen een seconde na

het begin van het afspelen van een bericht wordt ingedrukt.
5. Speel met nogmaals het actuele bericht af, wanneer de toets binnen een secon-

de na het begin van het afspelen van een bericht wordt ingedrukt.
6. Tijdens het afspelen van de berichten kan het volume van de luidspreker worden

verhoogd met of verlaagd met .
7. Wis met het actuele bericht.

Bijzonderheden over de functies van het antwoordapparaat vindt u in de
bedieningshandleiding CD445.

Beltoonmelodie instellen

1. Roep het hoofdmenu op met .
2. Selecteer met / het menu PERS.INSTEL..
3. Selecteer met het menu HANDSET MELO.
4. Selecteer met en / het menu BELT.MELODIE.
5. Scroll met en / om de gewenste beltoonmelodie te selecteren.
6. Druk op om de instellingen op te slaan.

Telefoonboek oproepen

1. Roep het telefoonboek op met .
2. Selecteer de gewenste ingevoerde telefoonboekgegevens met / .
3. Druk op om de details van de geselecteerde telefoonboekgegevens weer te geven.

Nummer in het telefoonboek opslaan

1. Roep het hoofdmenu op met .
2. Selecteer met / het menu TELEFOONBOEK.
3. Selecteer met en / het menu NW INVOER.
4. Druk op om de naam in te voeren (maximaal 12 tekens).
5. Druk op om het nummer in te voeren (maximaal 24 tekens).
6. Selecteer met een groep (<GEEN GROEP>, <GROEP A>, <GROEP B>,

<GROEP C>).
7. Druk op om de ingevoerde gegevens op te slaan.



Probleem

Geen kiestoon

Slechte geluidskwaliteit

Het symbool knippert

Het display van de
handset geeft niets aan

Nummerweergave (CLIP)
functioneert niet

Zelf problemen verhelpen
Meer informatie vindt u in de meegeleverde bedieningshandleiding CD440 of
CD445.

Oplossing
● Laad de (oplaadbare) batterijen ten minste 24 uur

op
● Maak de afstand tussen handset en basisstation

kleiner
● Gebruik de meegeleverde aansluitsnoeren

● Maak de afstand tussen handset en basisstation
kleiner

● De afstand tussen het basisstation en andere
elektrische apparaten dient ten minste één meter
te bedragen

● Meld de handset op het basisstation aan
● Maak de afstand tussen handset en basisstation

kleiner

● Trek de netsnoer uit het basisstation en sluit deze
weer aan, volg vervolgens de aanwijzingen voor het
aanmelden van een handset

● Controleer of de twee meegeleverde (oplaadbare)
batterijen in het batterijvakje zijn geplaatst

● Controleer of de batterijen zijn opgeladen

● Informeer bij uw netwerkaanbieder naar de
prestatieomvang van uw abonnement

Heeft u hulp nodig?
Bedieningshandleiding
Zie de bedieningshandleiding die bij uw CD440 of CD445 wordt geleverd.

Online-hulp
www.philips.com/support
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