
 

Beluisteren van ingesproken berichten op het antwoordapparaat (alleen voor 
telefoons met antwoordapparaat)
Druk op o op het basisstation om het antwoordapparaat in te schakelen (de berichtenteller 

licht op).

Druk nogmaals op o om het antwoordapparaat uit te schakelen (de berichtenteller gaat 

uit).

Druk op P op het basisstation om berichten af te spelen (het laatst  ingesproken 

bericht wordt als eerste afgespeeld).

Druk op R om het huidige bericht over te slaan en het volgende bericht af te spelen.

Druk op l om terug te gaan naar het vorige bericht (binnen 1 seconde na het afspelen 

van het huidige bericht indrukken).

Druk op l om het huidige bericht nogmaals af te spelen (na 1 seconde van het afspelen 

van het huidige bericht indrukken). 

Druk op -+ om het volume bij te stellen tijdens het afspelen van een bericht.

Druk op x om het huidige bericht te wissen.

Zie de uitgebreide Gebruikershandleiding van uw telefoon voor nadere bijzonderheden 

over het antwoordapparaat.

Bellen vanuit het telefoonboek
1. Druk in de wachtstand op d. 

2. Blader met : naar een item in het telefoonboek.

3. Druk op de r of v toets.

De verbinding wordt gemaakt.

Oplossen van problemen
Zie de uitgebreide Gebruikershandleiding die met uw telefoon werd meegeleverd 
voor gedetailleerde informatie.

Welkom bij Philips!
Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op
www.philips.com/welcome

Hulp nodig?
Gebruikershandleiding
Zie de uitgebreide Gebruikershandleiding die met uw telefoon werd meegeleverd.

Hulp op het internet
www.philips.com/support 

Probleem Oplossing

� Geen gesprekstoon! � Controleer de aansluitingen
� De batterijen opladen
� Gebruik het meegeleverde telefoonsnoer

� De beller kan mij niet 
goed horen!

� Ga dichter bij het basisstation staan
� Plaats het basisstation tenminste een meter van 

elektrische apparatuur

� ZOEKEN... verschijnt 
op het display van de 

handset en het  
symbool knippert!

� Ga dichter bij het basisstation staan
� Het toestel resetten en de handset opnieuw 

aanmelden

� Het gebelde nummer 
wordt niet getoond!

� Controleer uw abonnement met uw 
telecomaanbieder
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Genieten3
Telefoneren
Kies het nummer (maximaal 24 cijfers) en druk op de r of v toets.
OF
Druk op de r of v toets, wacht op een gesprekstoon en kies het nummer 
(maximaal 24 cijfers).
De telefoon beantwoorden
Druk op de r of v toets om de telefoon aan te nemen.
Gesprek beëindigen
Druk op de e toets om een gesprek te beëindigen.

Hoornvolume bijstellen
Druk tijdens een gesprek op : en selecteer VOLUME 1, VOLUME 2 of VOLUME 3.

Een nummer opslaan in het telefoonboek
1. Druk in de wachtstand op M blader met : naar TELEFOONBOEK en druk 

op mSELEC., druk opnieuw op mSELEC. en selecteer NIEUWE GEGEVENS.

2. NAAM INVOEREN verschijnt op het display.

3. Voer de naam van het contact in (maximaal 14 leestekens) en druk op mOK.

4. Voer het telefoonnummer  in (maximaal 24 cijfers) en druk op mOK.

Een bevestigingstoon is te horen.

Telefoonboek openen
1. Druk in de wachtstand op d en blader met : door uw telefoonboek. 

2. Druk op mSELEC. om gegevens op te roepen.

Belmelodie instellen
1. Druk in de wachtstand op M blader met : naar PERSOON.INSTEL. en druk 

op mSELEC., blader met : naar HANDSET MELODIE, druk op mSELEC., 

blader met : naar BELTONEN en druk op mSELEC..

2. Blader met : naar de gewenste melodie om deze af te spelen. 

3. Druk op mSELEC. om de belmelodie te selecteren. 

Een bevestigingstoon  is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.

Inhoud van de verpakking

Handset

Basisstation met montagesteunen 
voor uw nieuwe telefoon  

OF

Voedingsadapter2 AAA oplaadbare  
NiMH batterijen

Batterijkapje 

GarantiebewijsGebruikershandleiding

* Het is mogelijk dat de adapter en het snoer apart verpakt zijn. Als dat het geval is, dan 
moet het snoer eerst op de adapter aangesloten worden voordat het snoer op de 
lijningang wordt aangesloten.

In multihandset uitvoeringen, vindt u meerdere handsets, opladers met adapters en 
meerdere oplaadbare batterijen.

WAAARSCHUWING Gebruik uitsluitend de kabels en batterijen die met de telefoon 
zijn meegeleverd.

Korte handleiding

Telefoonsnoer*

Voor uw nieuwe telefoon 
met antwoordapparaat

Aansluiten
Aansluiten van het basisstation

Installeren
De oplaadbare batterijen installeren en opladen

1
1. Installeer het basisstation op een centrale locatie in de nabijheid van een 

telefoonaansluiting en stopcontact.

2. Sluit het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de juiste ingangen aan de 
achterkant van het basisstation.

3. Sluit het andere einde van het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de 
respectievelijke aansluitingen.

2

Uw telefoon instellen (indien nodig).
Nadat de telefoon enkele minuten geladen wordt, verschijnt Welkom op het display, 

afhankelijk van het ingestelde land. Als Welkom op het display verschijnt:

1. Blader met : naar het woord WELKOM in de gewenste taal en druk op 

mSELEC. om uw keuze te bevestigen.

2. Blader met : naar uw land.

3. Druk op mSELEC. om uw keuze te bevestigen. 

Uw telefoon is nu klaar voor gebruik.

        Batterij installeren        De handset 24 uur opladenA B
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