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Oplossen van problemen
Voor meer oplossingen, zie het volledige overzicht van veelgestelde 
vragen in de uitgebreide bedieningshandleiding.

Geen kiestoon
• Controleer de aansluitingen. 

Trek de stekker van de telefoon 
eruit en sluit deze opnieuw aan.

• De batterijen zijn leeg – laad de 
batterijen ten minste gedurende 
24 uur op.

• U bent te ver van het 
basisstation verwijderd – ga 
dichter naar het basisstation 
toe.

• Maak gebruik van het 
bijgeleverde snoer.

Slechte geluidskwaliteit
• Ga dichter naar het 

basisstation toe.
• Zet het basisstation op 

minimaal 1 meter afstand van 
andere elektrische apparatuur.

Het  -symbool knippert
• Ga dichter naar het 

basisstation toe.
• Meld de handset op het 

basisstation aan.

Nummerweergave 
functioneert niet
Controleer uw abonnement bij 
uw netwerkaanbieder.

Geen belsignaal
Wanneer het  -symbool op het 
display verschijnt, is het belsignaal 
uitgeschakeld. Verhoog het volume 
van het belsignaal. Voor meer 
bijzonderheden, zie de uitgebreide 
bedieningshandleiding.

Heeft u hulp nodig?
Kijk in de uitgebreide bedieningshandleiding die bij uw Philips SE 140 
of SE 145 werd geleverd. Online-hulp: www.philips.com/support

Welkom
Korte handleiding

Aansluiten

Installeren

Gebruiken

1

2

3

3 Gebruiken

Bellen
Voer het telefoonnummer in en druk 
op .

Gesprek aannemen
Wanneer het belsignaal klinkt, drukt 
u op .

Gesprek beëindigen
Druk op .

Hoornvolume instellen
Tijdens een gesprek, drukt u op  
of op .

Aut. nummerherhaling
Druk op  en daarna op .

Belsignaal en volume belsignaal 
wijzigen
• Druk op . 
• Druk op  of op  om het 

volume van het belsignaal te wijzigen 
(0=uit).

• Druk op 0-9 om het belsignaal te 
selecteren. 
Er wordt een voorbeeld afgespeeld.

• Druk op  om de instellingen op 
te slaan.

Notitie aan telefoonboek 
toevoegen
• Druk op  en daarna op .

• Selecteer het gewenste telefoon-
boekgeheugen, door een getal van 2 
cijfers in te voeren (01-20).

• Voer het telefoonnummer in en druk 
op  om te bevestigen.

Bellen met het telefoonboek
• Druk op  en scroll met  of 

 naar het nummer dat u wilt 
bellen.

• Druk op  om te kiezen.

Datum en tijd instellen
• Druk tweemaal op .
• Voer de datum (DD-MM) en tijd 
 (UU:MM) in.
• Druk op  om te bevestigen.
• Druk op  om naar de stand-by 
 modus terug te keren.

Alleen SE 145

Antwoordapparaat aan-/uitzetten
Druk op  op het basisstation.

Berichten beluisteren
Druk op . Uw nieuwe berichten 
worden afgespeeld.
Of
Houd de  -toets ingedrukt om 
alle berichten te beluisteren die in het 
antwoordapparaat zijn opgeslagen.

Digitale draadloze telefoon SE 140
Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 145
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1 Aansluiten

A Basisstation plaatsen

Plaats het basisstation in de 
buurt van de telefoon- en 
wandcontactdozen, zodat de lengte 
van de snoeren lang genoeg is.

Snoeren aansluiten

Sluit de stekkers van het 
telefoonsnoer en het netsnoer aan 
op de bussen aan de achterzijde 
van het basisstation.

Steek de andere uiteinden van 
de snoeren in de respectievelijk 
wandcontactdozen.

 Tip
Wanneer u het basisstation te 
dicht bij grote metalen voorwerpen 
of elektrische apparaten plaatst, 
kunnen de reikwijdte en 
geluidskwaliteit negatief worden 
beïnvloed. Dikke muren kunnen de 
signaaloverdracht van en naar het 
basisstation belemmeren.

B
Op de contactdozen 
aansluitenC

2 Installeren

A Batterijen plaatsen

Plaats de batterijen in het vakje 
en schuif het kapje van het 
batterijvakje op zijn plaats.

Handset opladen

Plaats de handset in het 
basisstation om de batterijen op 
te laden. Het batterijsymbool 
verschijnt op het display.

B

C Telefoon in gebruik nemen

Uw telefoon is gereed voor gebruik, 
wanneer het stand-by-scherm 
verschijnt.
Of
Wanneer op het display CODE 
verschijnt moet u de code voor uw 
land selecteren. Zie pagina 15 in de 
uitgebreide handleiding voor meer 
informatie.
• Scroll met  of  om de 

juiste code weer te geven.
• Druk op  om te bevestigen.
 De handset en het basisstation 

zullen resetten om de juiste 
instellingen te activeren, vervolgens 
verschijnt het stand-by scherm.

SE140 – uw telefoon is gereed 
voor gebruik.

SE145 – uw telefoon is 
gereed voor gebruik. Het 
antwoordapparaat is automatisch 
geactiveerd en is gereed om 
berichten op te nemen.

 Waarschuwing
Laad de handset ten minste 24 uur 
op alvorens deze voor de eerste 
keer te gebruiken. 

 Let op
* De netadapter kan nog niet aan het telefoonsnoer zijn bevestigd. 

Wanneer dat het geval is dient u het telefoonsnoer eerst op de 
netadapter aan te sluiten, voordat u deze in de telefooncontactdoos 
steekt. 

• Wanneer u een multi-handset-verpakking heeft gekocht treft u extra 
handsets, opladers, netadapters en AAA oplaadbare batterijen aan.

 Waarschuwing
Gebruik altijd de snoeren en batterijen die bij het toestel worden 
geleverd.

Garantie-informatieBedieningshandleiding Korte 
bedieningshandleiding

Verpakkingsinhoud

2x AAA oplaadbare 
batterijen

Telefoonsnoer* Kapje batterijvakje

NetadadapterSE 140/SE 145 handset SE 140 of SE 145  
basisstation
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Bellen
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Gesprek aannemen
Wanneer het belsignaal klinkt, drukt 
u op .

Gesprek beëindigen
Druk op .

Hoornvolume instellen
Tijdens een gesprek, drukt u op  
of op .

Aut. nummerherhaling
Druk op  en daarna op .

Belsignaal en volume belsignaal 
wijzigen
• Druk op . 
• Druk op  of op  om het 

volume van het belsignaal te wijzigen 
(0=uit).

• Druk op 0-9 om het belsignaal te 
selecteren. 
Er wordt een voorbeeld afgespeeld.

• Druk op  om de instellingen op 
te slaan.

Notitie aan telefoonboek 
toevoegen
• Druk op  en daarna op .

• Selecteer het gewenste telefoon-
boekgeheugen, door een getal van 2 
cijfers in te voeren (01-20).

• Voer het telefoonnummer in en druk 
op  om te bevestigen.

Bellen met het telefoonboek
• Druk op  en scroll met  of 

 naar het nummer dat u wilt 
bellen.

• Druk op  om te kiezen.

Datum en tijd instellen
• Druk tweemaal op .
• Voer de datum (DD-MM) en tijd 
 (UU:MM) in.
• Druk op  om te bevestigen.
• Druk op  om naar de stand-by 
 modus terug te keren.
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