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NL  Telefoon met antwoordapparaat

 Waarschuwing
Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen.
Laad de handset gedurende 24 uur op alvorens deze te gebruiken.
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 1 Belangrijk

Neem enige tijd om de 
bedieningshandleiding door 
te lezen alvorens de telefoon 
te gebruiken. Deze bevat 
belangrijke informatie en 
aanwijzingen voor de bediening 
van uw nieuwe telefoon.

1.1 Voeding
• Dit product heeft een 

voeding nodig van 220-
240 Volt met eenfasige 
wisselstroom, met 
uitzondering van IT-
installaties overeenkomstig 
de norm EN 60-950. 
Tijdens een stroomstoring 
kan de verbinding worden 
verbroken.

• Het elektrische net 
wordt overeenkomstig 
de norm EN 60-950 als 
gevaarlijk geclassifi ceerd. 
De stroom voorziening naar 
het apparaat kan alleen 
worden onderbroken 
door de netstekker uit het 
stopcontact te trekken. 

 Gebruik daarom een goed 
bereikbare wandcontactdoos.

• De spanning in het 
telefoonnet wordt als TNV-3 
(Telecommunication Network 
Voltages, overeenkomstig de 
bepaling in de norm 
EN 60-950) geclassifi ceerd.

 Waarschuwing
• Deze toesteluitvoering kan 

niet worden gebruikt voor het 
bellen van een alarmnummer, 
wanneer de stroom uitvalt. 
Gebruik in geval van nood 
een ander toestel, bijv. een 
mobiele telefoon. 

• Hoogspanning. Open het 
toestel nooit en probeer het 
ook niet te repareren.

• Houd het toestel uit de buurt 
van vloeistoffen.

• Gebruik uitsluitend de 
voorgeschreven batterijtypes 
anders bestaat explosiegevaar, 
wanneer er verkeerde 
batterijtypes worden gebruikt.

• Houd de hoorn niet te dicht 
bij uw oor wanneer het 
belsignaal klinkt; uw gehoor 
zou beschadigd kunnen 
worden.

Belangrijk
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• Gebruik het product niet op 
plaatsen waar explosiegevaar 
bestaat.

• Let op, dat er geen metalen 
voorwerpen met de 
contacten van het toestel in 
aanraking komen. Hierdoor 
kan de geluidskwaliteit nadelig 
worden beïnvloed en het 
product worden beschadigd.

• Het activeren van de 
handsfree-functie kan het 
volume van de luidspreker 
plotseling zeer sterk verhogen. 
Houd de handset daarom niet 
te dicht bij uw oor.

• Neem ook de 
waarschuwingen in de 
desbetreffende hoofdstukken 
en paragrafen in acht.

1.2 Conformiteit
Hierbij verklaart Philips 
Consumer Electronics dat 
deze SE245x voldoet aan de 
essentiële eisen en aan de 
overige relevante bepalingen 
van Richtlijn 1999/5/EC.
De conformiteitsverklaring is 
beschikbaar op:
www.p4c.philips.com.

Dit product kan uitsluitend 
worden aangesloten op de 
analoge telefoonnetwerken van 
de landen die op de verpakking 
staan vermeld.

1.3 Eisen van de 
GAP-standaard

De GAP-standaard is een 
garantie voor het feit, dat alle 
handsets en basisstations die 
geschikt zijn voor DECT™ 
en GAP voldoen aan de 
minimumeisen van de standaard, 
ongeacht het merk. Uw handset 
en uw basisstation SE245 
voldoen aan de GAP-eisen, d.w.z. 
de werking van de volgende 
functies wordt gegarandeerd: 
handset aanmelden, lijn bezetten, 
gesprekken ontvangen en 
telefoonnummers kiezen.

De uitgebreide functies kunnen 
mogelijk niet ter beschikking 
staan, wanneer u een handset 
van een ander merk (geen 
SE240/245) op uw basisstation 
gebruikt. Wanneer u de handset 
SE240/245 op een basisstation 
dat geschikt is voor GAP van 
een ander merk wilt aanmelden 

Belangrijk
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en gebruiken, dient u eerst de 
aanwijzingen in de technische 
gegevens van de fabrikant op 
te volgen en vervolgens de 
stappen voor het aanmelden die 
in deze gebruiksaanwijzing staan 
vermeld, zie pagina 42.

Om een handset van een ander 
merk aan te melden op de basis 
SE240/245, zet u de basis in 
de aanmeldmodus en volgt u 
vervolgens de aanwijzingen op 
in de technische gegevens van 
de fabrikant.

 1.4 Recycling en 
afvalverwijdering

Instructies voor het op 
verantwoorde wijze 
verwijderen van oude 
producten
De WEEE-richtlijn (”Waste 
of Electrical and Electronic 
Equipment”, afval uit elektrische 
en elektronische apparatuur; 
2002/96/EG) wird opgesteld 
ter bescherming van de 
gezondheid van mensen en van 
het milieu, om ervoor te zorgen 

dat uitgediende producten 
worden verwijderd onder 
gebruikmaking van de beste 
technische mogelijkheden voor 
hergebruik en recycling.

Uw product werd ontwikkeld 
en gemaakt van hoogwaardige 
materialen en componenten 
die kunnen worden gerecycled 
en hergebruikt. Gooi uw oude 
product niet bij het huisvuil.

Stel u op de hoogte van de 
plaatselijke inzamelpunten voor 
elektrische en elektronische 
afvalproducten die zijn voorzien 
van dit symbool.   

Maak gebruik van één van de 
onderstaande verwijderings-
mogelijkheden:
1 Verwijder het complete 

product (inclusief de kabels 
en stekkers) bij het bevoegde 
WEEE-inzamelpunt.
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2 Wanneer u een vervangend 
product koopt, kunt u 
uw oude apparaat bij 
de speciaalzaak afgeven. 
Overeenkomstig de WEEE-
richtlijn is de detailhandel 
verplicht oude apparaten 
terug te nemen. 

Aanbevelingen voor de 
afvalverwijdering van 
batterijen

 

Batterijen mogen niet 
bij het huisvuil worden 
gegooid. 

Aanbevelingen voor de 
afvalverwijdering van het 
verpakkingsmateriaal
Philips heeft de batterijen/ 
accumulatoren en de 
verpakkingen van de apparatuur 
gemerkt met standaardsymbolen 
om te bevorderen dat deze 
volgens de milieuvoorschriften 
worden verwijderd.

 Er werd een fi nanciële 
bijdrage geleverd aan het 
nationale systeem voor 
hergebruik en recycling.

 Het verpakkings-
materiaal met dit 
symbool kan gerecycled 
worden.

1.5 Elektrische, 
magnetische en 
elektromagnetische 
velden (’EMF’)

• Philips Royal Electronics 
produceert en verkoopt een 
groot aantal producten voor 
eindverbruikers die, net als 
alle elektronische apparaten, 
elektromagnetische signalen 
kunnen verzenden en 
ontvangen.

• Een belangrijk principe 
van het bedrijfsbeleid van 
Philips is het naleven van alle 
noodzakelijke gezond-
heids- en 
veiligheidsmaatregelen 
voor Philips-producten om 
te garanderen dat deze 
producten overeenstemmen 
met alle voorgeschreven 
richtlijnen en voldoen aan de 
EMF-normen op het tijdstip 
waarop deze producten 
werden gefabriceerd.

Belangrijk
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• Philips heeft de verplichting 
aangegaan producten te 
ontwikkelen, te fabriceren 
en te verkopen die geen 
enkel gezondheidsrisico 
veroorzaken.

• Philips bevestigt dat bij een 
juiste bediening en gebruik 
volgens het doel waarvoor 
het product bestemd is, voor 
alle Philips-producten een 
absolute veiligheid tijdens 
het gebruik gegarandeerd 
is, overeenkomstig de 
op dat tijdstip geldige, 
wetenschappelijke inzichten.

• Philips neemt actief deel 
aan de ontwikkeling van 
internationale EMF- en 
veiligheidsnormen en heeft 
daardoor de mogelijkheid 
nieuwe richtlijnen reeds 
vroegtijdig in de producten te 
integreren.
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 2.1 Verpakkingsinhoud

2.2 Wat heeft u verder 
nog nodig 

• Om de bellijst te kunnen 
gebruiken, moet u de 
CLIP-functie bij uw 
netwerkaanbieder aanvragen.

• Om de voicemail te kunnen 
gebruiken, moet u de dienst 
bij uw netwerkaanbieder 
aanvragen.

 Aanwijzing
* De verpakking kan een 
netadapter bevatten. Wanneer u 
voor uw telefoonaansluiting een 
adapter nodig heeft, sluit u eerst 
de adapter op het telefoonsnoer 
aan, voordat u deze in de 
telefooncontactdoos steekt. 

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

2 Digitale draadloze telefoon SE245

Digitale draadloze telefoon SE245

Basisstation SE 245

Handset SE 245 Netadapter Afdekkapje 
batterijvakje

Telefoonsnoer* 2 oplaadbare 
batterijen 

AAA

Bedienings-
handleiding

Korte bedienings-
handleiding

Garantieboekje



  2.3 Overzicht van de 
handset

1 Hoorn
2 Display
Overzicht van de display-
symbolen, zie pagina 13.
3 Menu-toets
Het hoofdmenu oproepen.
De optie op het display selecteren.
Menu-optie bevestigen – OK 
verschijnt op het display.
  4 Bellijst/Naar boven 

scrollen/Volume verhogen
De bellijst oproepen.
Naar boven scrollen door lijsten 
en instellingen.
Hoornvolume verhogen.
  5 Telefoneren/R-toets
Telefoonnummer kiezen of 
gesprek aannemen.
Flashsignaal verzenden, R-functie 
gebruiken.
  6 Snelkeuzetoetsen
Ingedrukt houden om de 
geprogrammeerde nummers 
direct te kiezen.
 7 -toets/Toetsblokkering
Ingedrukt houden om de toetsen 
te (de-)blokkeren.
Tijdens een gesprek overschakelen 
van pulskiezen naar toonkiezen.
Sterretje invoeren.

Digitale draadloze telefoon SE245

3
4

13

6

7

8

5

14

12

11

9

1

2

10

11
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8 Luidspreker-toets
Luidspreker tijdens een gesprek 
in-/uitschakelen.

 Waarschuwing
Het activeren van de handsfree-
functie kan het volume van de 
luidspreker plotseling zeer sterk 
verhogen. Houd de handset 
daarom niet te dicht bij uw oor.
9 Intern gesprek (minstens 

2 handsets nodig)
In de stand-by modus: interne 
gesprekken voeren.
Tijdens een verbinding een 
extern gesprek naar een andere 
handset doorverbinden.
10 0-toets
In de stand-by modus ingedrukt 
houden om tussen de naam van 
de handset en de datum-/
tijdsweergave heen en weer te 
schakelen.
11 # /Belsignaal UIT/Pauze
Toets ingedrukt houden om het 
belsignaal in of uit te schakelen.
Ingedrukt houden om een 
kiespauze (P) in te voeren, bij 
het kiezen of opslaan van een 
nummer.
Bij invoer van het hekje # 
verschijnt op het display een .

12 Beëindigen/Afbreken/
Handset AAN/UIT

Gesprek beëindigen.
In de instellingsmodus: 
terugkeren naar de stand-by 
modus.
Toets ingedrukt houden (in de 
stand-by modus) om de handset 
uit of aan te zetten.
13 Telefoonboek/Naar 

beneden scrollen/
Volume verlagen

Het telefoonboek oproepen.
Naar beneden scrollen door 
lijsten en menu’s.
Hoornvolume verlagen.
 14 Aut.nummerherhaling/

Naar rechts scrollen/
Wissen/Microfoon UIT

Aut. nummerherhalingslijst 
oproepen.
Naar rechts scrollen.
Tijdens het invoeren van naam 
en cijfers, tekens op het display 
wissen.
Microfoon tijdens een gesprek 
uit-/inschakelen.
Terug naar het vorige 
menuniveau - BACK verschijnt 
op het display.



  2.4 Handset display

Digitale draadloze telefoon SE245

1 Statussymbolen
 Batterijlaadstatus
 Brandt continu, wanneer 
de lijn bezet is. Knippert, 
wanneer er een gesprek 
binnenkomt.
 Knippert, wanneer er nieuwe 
voicemailberichten zijn. UIT, 
wanneer er geen nieuwe 
voicemailberichten zijn.
 Brandt continu, wanneer er 
gemiste gesprekken of nieuwe 
nummers in de bellijst zijn.
 Het telefoonboek is geopend.
 Het wekalarm is geactiveerd.
 De handsfree-modus is 
geactiveerd.
 Belsignaal van de handset is 
uitgeschakeld.
 Aan: het antwoordapparaat 
is ingeschakeld. Uit: het 
antwoordapparaat is 
uitgeschakeld. Knippert: u 
heeft nieuwe berichten.

Knippert snel: het geheugen 
is vol.
 Brandt continu, wanneer 
de handset is aangemeld en 
binnen reikwijdte van het 
basisstation is. Knippert, 
wanneer de handset buiten 
reikwijdte is of naar het 
basisstation zoekt.

 Tip
1 U kunt in de stand-by modus 

de  -toets ingedrukt 
houden om tussen de naam 
van de handset en de datum 
en tijd op het display heen en 
weer te schakelen.

2  Weergave van 
 Druk op  of  om 

door de opties in het 
menu te scrollen, om het 
telefoonboek of de bellijst 
in de stand-by modus op te 
roepen.

3 Weergave van OK
 Druk op de  -toets om 

een instelling te selecteren of 
te bevestigen.

4 Weergave van BACK
 Druk op  om naar de 

vorige menu-optie terug te 
keren, om een functie af te 
breken of om een teken te 
wissen.

23

1

4

13
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   2.5 Overzicht van het 
basisstation

Digitale draadloze telefoon SE245

1

2

3
4
5
6

7

8

1 LED Status Functie
  Aan Antwoordapparaat ingeschakeld
  Uit Antwoordapparaat uitgeschakeld
  Knippert lang, dan kort Nieuw(e) bericht(en)
  Knippert regelmatig Tijdens het opnemen
  Knippert snel Geheugen vol
2 Afspelen/Stoppen
3 Antwoordapparaat Aan/Uit
4 Wissen
5 Terugspringen
6 Vooruitspringen
7 Luidsprekervolume verhogen/verlagen
8 Paging-toets, handset(s) zoeken (zie volgende pagina)



  8  Paging-toets (handsets  
  zoeken)
Met de paging-toets kunt u 
zoekgeraakte handsets zoeken.
1 Druk op  op het 

basisstation.
Het belsignaal van alle 
handsets klinkt.

2 Druk nogmaals op  of 
op een willekeurige toets 
op de handset om het 
pagen stop te zetten.

  2.6 Navigeren door de 
menu’s

Ga als volgt te werk, wanneer 
u door de menu’s en opties op 
het display wilt navigeren.
1 Druk op  in de stand-by 

modus.
Het hoofdmenu wordt 
geopend.

2 Scroll met  en  door 
de menu’s. 

3 Op het display verschijnen 
de softkey-opties OK en 
BACK.
Druk o  om OK te 
selecteren en om een 
submenu op te roepen of 
om een optie te bevestigen.

Digitale draadloze telefoon SE245

Druk o  om BACK 
te selecteren en terug 
te keren naar het vorige 
menuniveau, om een teken 
te wissen of om een functie 
af te breken.

4 Druk op  om naar de 
stand-by modus terug te 
keren.

Stand-by modus
Wanneer u binnen 15 seconden 
geen toets op de handset 
indrukt, zal het display 
automatisch terugkeren naar de 
stand-by modus. Het keert ook 
terug naar de stand-by modus, 
wanneer de handset in het 
basisstation of de lader wordt 
geplaatst.

15
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3 In gebruik nemen

3.1 Basisstation plaatsen
Plaats het basisstation in de 
buurt van de telefoon- en de 
wandcontactdoos.

 Tip
De plaats waar u het basisstation 
neerzet, heeft invloed op de 
reikwijdte en de capaciteit van het 
product. Zet het basisstation niet 
te dicht bij metalen voorwerpen, 
verwarmingselementen of andere 
elektrische apparaten. Dit kan 
de reikwijdte en geluidskwaliteit 
negatief beïnvloeden. In gebouwen 
met dikke muren kan de 
signaaloverdracht van en naar het 
basisstation eveneens worden 
belemmerd.

 3.2 Basisstation aansluiten
 Waarschuwing

• Zorg ervoor, dat u 
de netadapter en het 
telefoonsnoer op de juiste 
wijze aansluit, anders kan het 
product worden beschadigd. 

• Gebruik altijd het 
telefoonsnoer dat bij het 
toestel wordt geleverd, 
anders heeft u mogelijkerwijs 
geen kiestoon. 

 Aanwijzing
De netadapter is bij sommige 
landenvarianten nog niet op 
het telefoonsnoer aangesloten. 
Wanneer dat het geval is, 
dient u de netadapter eerst 
op het telefoonsnoer aan te 
sluiten, voordat u deze in de 
telefooncontactdoos steekt. 

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

In gebruik nemen



2 Steek het andere uiteinde 
van het telefoonsnoer in 
de telefooncontactdoos 
en de netadapter in een 
stopcontact.

  3.3 Batterijen in de handset 
plaatsen en opladen

 Waarschuwing
• De handset dient tenminste 

24 uur te worden opgeladen 
alvorens deze te gebruiken.

• Gebruik nooit een ander 
batterijtype dan het 
bijgeleverde. Er bestaat 
explosiegevaar, wanneer er 
verkeerde batterijtypes in het 
toestel worden geplaatst.

Uw SE 245 wordt geleverd met 
twee oplaadbare batterijen.

1 Schuif het kapje van het 
batterijvakje af (wanneer 
dit reeds op de handset is 
bevestigd).

2 Plaats de batterijen zoals 
aangegeven en sluit het 
batterijvakje weer.

3 Plaats de handset in het 
basisstation of de oplader om 
de batterijen op te laden.
Een pieptoon bevestigt dat de 
handset correct is geplaatst 
en het opladen begint.

4 Wanneer de batterijen 
voldoende zijn opgeladen, 
zal de handset automatisch 
op het basisstation worden 
aangemeld.

 Het stand-by scherm verschijnt 
op het display. Of, wanneer op 
het display WELKOM verschijnt, 
moet u uw land selecteren. Zie 
volgende pagina.

In gebruik nemen 17
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Wanneer u uw landcode 
moet invoeren
• Druk op .

De namen van de landen 
verschijnen op het display.

• Druk op  of  om 
uw land te selecteren en 
vervolgens op .
De displaytaal en andere 
belangrijke instellingen worden 
automatisch ingesteld voor het 
geselecteerde land.

• Druk op  om terug 
te keren naar de vorige 
displayweergave.
 Aanwijzing

• Wanneer u tijdens het 
instellen van het land wordt 
gebeld, kunt u het gesprek 
aannemen. Wanneer het 
gesprek is beëindigd keert 
het display weer terug naar 
de oorspronkelijke weergave 
en kunt u het land instellen.
U moet uw land instellen, 
zodat de nummerweergave 
functioneert.

• Wanneer u per ongeluk het 
verkeerde land selecteert, zie
‘Land instellen’, op pagina 45.

5 Laat de handset in de oplader 
staan, totdat de batterijen 

volledig zijn opgeladen 
(minstens 24 uur).

 De batterijen van de handset 
zijn volledig opgeladen, 
wanneer de balkjes in het 
batterijsymbool niet meer 
bewegen en het -symbool 
(batterijen opgeladen) op het 
display verschijnt.

 Waarschuwing
Wanneer u in plaats van alkaline-
batterijen NiMH-batterijen plaatst, 
zal op het display WAARSCHUWING 
verschijnen. Vervang de batterijen 
onmiddellijk door de bijgeleverde 
batterijen.

3.4 Multihandset-
verpakkingen

In de multihandset-verpak-
kingen bevinden zich extra 
handsets, opladers, netadapters 
en oplaadbare AAA-batterijen.
1 Sluit de oplader aan op het 

elektriciteitsnet.
2 Plaats de batterijen in de 

extra handsets.
3 Plaats de handsets in de op-

laders, zodat de batterijen 
volledig worden opgeladen 
(minstens 24 uur).
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4 SE 245 gebruiken

4.1 Telefoongesprekken

 4.1.1 Bellen
1 Druk op .
2 Voer het telefoonnummer in.

 4.1.2 Voorbereid kiezen
1 Voer het telefoonnummer 

in (maximaal 24 tekens). 
Wanneer u een fout maakt, 
drukt u op  om de 
verkeerde tekens te wissen.

2 Druk op  om 
het ingevoerde 
telefoonnummer te kiezen.

 4.1.3 Snelkeuzenummer 1 
en 2 bellen

1 Houd de  - of de  
-toets ingedrukt, totdat 
het nummer op het display 
verschijnt en wordt gekozen. 
Wanneer in het 
snelkiesgeheugen geen 
nummer is opgeslagen hoort u 
een pieptoon.

 4.1.4 Bellen met het 
telefoonboek

1 Druk op .
De eerst notitie in het 
telefoonboek verschijnt op het 
display.

2 Scroll met  of  naar 
de gewenste notitie.

3 Druk op  om het 
nummer te kiezen.

 Tip
In plaats van door de 
telefoonboeknotities te 
scrollen, kunt u ook op 
een cijfertoets drukken die 
overeenkomt met de eerste 
letter van de gewenste notitie. 
Wanneer u bijvoorbeeld op 

 drukt, verschijnen de 
notities die met een A beginnen. 
Drukt u nogmaals op  dan 
verschijnen de notities die met 
een B beginnen, enz.

 4.1.5 Bellen met de bellijst
1 Druk op .

De eerst notitie in de bellijst 
verschijnt op het display.

2 Scroll met  of  naar 
de gewenste notitie.
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3 Druk op  om het 
nummer te kiezen.

 Aanwijzing
U moet de nummerweergave 
bij uw netwerkaanbieder 
aanvragen, zodat het 
nummer van de beller in 
de bellijst verschijnt. Zie 
‘Nummerweergave en bellijst’ 
op pagina 29 voor meer 
bijzonderheden.

 4.1.6 Gesprek aannemen
1 Het belsignaal van de 

telefoon klinkt en  
knippert op het display. 
Druk op  of  om het 
gesprek in de handsfree-
modus aan te nemen.

 Waarschuwing
Wanneer het belsignaal van de 
telefoon klinkt, houd de hoorn 
dan niet te dicht bij uw oor, 
anders kan uw gehoor worden 
beschadigd.
Het activeren van de handsfree-
functie kan het volume van de 
luidspreker plotseling zeer sterk 
verhogen. Houd de handset 
daarom niet te dicht bij uw oor.

 Tip
Wanneer de auto antwoord-
modus geactiveerd is (zie 
pagina 37), neemt u de 
handset uit het basisstation 
om het gesprek aan te nemen. 
Standaard is de functie 
gedeactiveerd, d.w.z. u moet op 

 drukken om een gesprek 
aan te nemen.

 Aanwijzing
Een inkomend gesprek gaat 
vóór andere gebeurtenissen. 
Zodra er een gesprek 
binnenkomt, worden alle 
andere begonnen activiteiten, 
bijv. telefoon instellen, navigeren 
door de menu’s enz. beëindigd.

   4.1.7 Volume instellen
1 Tijdens een gesprek drukt 

u op  of  om het 
volume van de handset of 
de luidspreker in te stellen. 
Het volumeniveau verschijnt 
op het display van de handset. 
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 4.1.8 Microfoon 
uitschakelen

U kunt de microfoon 
uitschakelen, zodat u met 
iemand anders in de kamer 
kunt spreken, zonder dat de 
beller u hoort.
1 Druk tijdens een gesprek 

op .
De microfoon is uitgeschakeld. 

2 Druk nogmaals op  om 
de microfoon weer in te 
schakelen.

 4.1.9 Gesprek beëindigen
1 Druk op .

De gespreksduur verschijnt 
op het display van de 
handset gedurende ongeveer 
5 seconden.

 Tip
Wanneer de functie 
‘Automatisch ophangen’ 
geactiveerd is (zie pagina 37), 
plaatst u de handset in het 
basisstation om het gesprek te 
beëindigen. Standaard is deze 
functie geactiveerd.

SE 245 gebruiken

 4.2 Handset in-/
uitschakelen

1 Houd de  -toets 
ingedrukt om de handset 
uit te schakelen.

2 Houd de  -toets 
opnieuw ingedrukt om 
de handset weer in te 
schakelen.

4.3 Intern gesprek
Deze functie is alleen 
beschikbaar, wanneer er 
minstens twee handsets op het 
basisstation zijn aangemeld. Met 
de interne gespreksfunctie kunt 
u gratis, interne gesprekken 
voeren, externe gesprekken 
doorschakelen van de ene 
handset naar de andere en 
gebruikmaken van de functie 
‘conferentiegesprek’.

 4.3.1 Een andere handset 
bellen 

1 Druk op .
• Wanneer u slechts twee 

handsets gebruikt, wordt 
de andere handset 
automatisch gebeld.

21
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• Wanneer er meer dan twee 
handsets op het basisstation 
zijn aangemeld, verschijnen 
de nummers van de 
handsets op het display 
bijv. INT 2345*.  Voer het 
nummer van de handset 
in die u wilt bellen of druk 
op  om alle handsets te 
bellen.

2 Druk op  om een intern 
gesprek te beëindigen.

 Aanwijzing
Wanneer de handset niet 
behoort tot de modelserie 
SE245, kan deze functie evtl. 
niet beschikbaar zijn.

  4.3.2 Extern gesprek 
doorverbinden naar 
een andere handset 

1 Druk op  tijdens een 
extern gesprek. 

 Het externe gesprek wordt 
vastgehouden.

2 Voer het nummer in van de 
handset die u wilt bellen.
Wanneer er slechts twee 
handsets zijn, wordt de andere 
handset automatisch gebeld.

3 Zodra de andere handset 
het gesprek heeft 
aangenomen, kondigt u 
de beller aan en drukt 
vervolgens op  om het 
gesprek door te verbinden. 
Wanneer de andere 
handset het gesprek niet 
aanneemt, drukt u op  
om weer met de beller te 
kunnen praten. 

  Aanwijzing
Alvorens het gesprek door te 
schakelen, kan de gebruiker 
tussen de beide (externe en 
interne) gesprekken heen 
en weer schakelen, door te 
drukken op de  -toets.

  4.3.3 Conferentiegesprek
1 Druk tijdens een extern 

gesprek op .
Het externe gesprek wordt 
vastgehouden.

2 Voer het nummer in van de 
handset die u wilt bellen.
Wanneer er slechts twee 
handsets zijn, wordt de andere 
handset automatisch gebeld.
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3 Zodra de andere handset 
het gesprek heeft 
aangenomen, kondigt u het 
gesprek aan en houdt u 
vervolgens de 

 -toets ingedrukt om 
het conferentiegesprek tot 
stand te brengen. 

 Wanneer de andere 
handset het gesprek niet 
aanneemt, drukt u op  
om weer met de externe 
beller te kunnen praten.

4 Druk op  om het 
gesprek te beëindigen.

 

 4.4 Voicemail 
Wanneer u deze dienst bij 
uw netwerkaanbieder heeft 
aangevraagd, verschijnt er een 

 op het display van uw SE245, 
zodra er nieuwe berichten voor 
u zijn.
Afhankelijk van uw land en 
de beschikbare diensten van 
netwerkaanbieders, kan het tel-
efoonnummer van de voicemail-
dienst al in uw handset voor 
het snelkiezen met de 

 -toets voorgeprogram-
meerd zijn.

 Aanwijzing
Het nummer van de 
voicemaildienst is reeds vooraf 
ingesteld, wanneer deze 
dienst in het land waarin de 
telefoon werd gekocht, wordt 
aangeboden.
Wanneer het voicemailnummer 
nog niet vooraf is ingesteld, 
kunt u een nummer 
programmeren of het bestaande 
nummer overschrijven.
Zie ‘Telefoonboeknotitie 
opslaan als snelkeuzetoets 
(direct geheugen)’, op pagina 28.

4.4.1 Uw voicemaildienst 
bellen

1 Houd de  -toets 
ingedrukt.
Het nummer verschijnt op het 
display en wordt gekozen. Volg 
de gesproken aanwijzingen 
om uw berichten af te spelen, 
op te slaan of te wissen.

 Of
 Wanneer het  symbool 

op het display verschijnt, 
drukt u op  om het 
voicemailnummer te bellen.
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 Aanwijzing
U kunt het  -symbool 
uitschakelen. Houd daarvoor 
de  -toets ingedrukt terwijl 
u de bellijst bekijkt.

5 Telefoonboek

U kunt in het telefoonboek in 
de SE245 maximaal 100 namen 
en telefoonnummers opslaan. 

 Aanwijzing
De telefoonnummers kunnen 
uit maximaal 24 tekens bestaan 
en de namen uit 12 tekens. De 
notities worden in alfabetische 
volgorde opgeslagen.

 5.1 Telefoonboeknotities 
bekijken en bellen

 Aanwijzing
Wanneer u voor de eerste keer 

 indrukt, verschijnt op het 
display de naam van de diensten 
van netwerkaanbieders die 
reeds voor het snelkiezen zijn 
voorgeprogrammeerd, indien 
beschikbaar, bijv. VOICEMAIL.

1 Druk op .
Op het display verschijnt de 
eerste notitie.

Telefoonboek
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2 Scroll met  of  naar 
de gewenste notitie.

 Of
 Om op alfabetische 

volgorde te zoeken, drukt 
u op  en vervolgens op 
de toets die overeenkomt 
met de beginletter van de 
naam, bijv. wanneer de naam 
met een N begint, drukt u 
tweemaal op . 
Op het display verschijnt de 
eerste notitie die met een N 
begint. Scroll indien nodig naar 
de gewenste notitie.

3 Druk op  om de notitie 
op het display te bellen.

 5.2 Notitie opslaan
1 Druk op . 

Op het display verschijnt 
TELEFOONBOEK.

2 Druk op .
Op het display verschijnt 
NR.TOEVOEGEN.

3 Druk op .
Op het display verschijnt 
NAAM INV.

4 Voer de naam in en druk op 
.

5 Voer het nummer in. Druk 
op  om op te slaan.

5 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.

 Aanwijzing
U kunt het opslaan van een 
notitie op ieder moment 
afbreken, door de  -toets in 
te drukken.

5.3 Namen invoeren
Gebruik de alfanumerieke 
toetsen om de namen voor de 
telefoonboeknotities in te 
voeren. Zie ‘5.4 Tekensettabel’.

Bijvoorbeeld om de naam ‘Paul’ 
in te voeren.
P  Druk eenmaal op 
A Druk eenmaal op 
U  Druk tweemaal op 
L Druk driemaal op 

Om een spatie in te voeren, 
drukt u op .
Om een spatie in te voeren, 
drukt u op  om een teken 
te wissen of houd de  -toets 
ingedrukt om alle tekens te 
wissen.
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 5.4 Tekensettabel
Met de alfanumerieke toetsen 
kunt u namen en tekens 
invoeren.

 Spatie 1 - < > *

 A B C 2

 D E F 3

 G H I 4

 J K L 5

 M N O 6

 P Q R S 7

 T U V 8 ?

 W X Y Z 9

 0     

5.5 Kiespauze
Wanneer uw SE245 op een 
doorkiescentrale is aangesloten, 
kan het nodig zijn een kiespauze 
voor opgeslagen nummers in te 
voeren. Daardoor kan de centrale 
een buitenlijn kiezen. Normaliter 
wordt een pauzeteken achter 
het buitenlijnnummer (bijv. 9) 
ingevoegd.

1 Wanneer u een 
telefoonnummer invoert, 
houdt u de  -toets dan 
ingedrukt, totdat er een P. 
op het display verschijnt. Ga 
vervolgens verder met het 
invoeren van het nummer.

 5.6 Notitie bekijken
1 Druk tweemaal op .
2 Scroll met  naar INVOER 

LIJST en druk op .
3 Voer de eerste letter van 

de naam in om op 
alfabetische volgorde te 
zoeken en scroll vervolgens 
met  of  naar de 
gewenste notitie.

4 Druk op  om het 
nummer weer te geven.

5 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.

 5.7 Notitie wijzigen
1 Druk op .
2 Scroll naar de notitie die 

u wilt wijzigen en druk op 
. 

Telefoonboek
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Op het display verschijnt 
NR.BEWERKEN. 

 Druk nogmaals op .
3 Wijzig de naam en druk 

op  om te bevestigen. 
Met  kunt u teken voor 
teken wissen.

4 Wijzig het nummer en druk 
op  om te bevestigen.

5 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.

 5.8 Afzonderlijke notitie 
verwijderen

1 Druk op .
2 Scroll met  of  naar 

de notitie die u wilt wissen 
en druk op .

3 Scroll met  naar LIJST 

VERW. en druk op  .
4 Op het display verschijnt 

BEVESTIGEN?. Druk op 
.

5 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.

 5.9 Alle notities 
verwijderen

1 Druk tweemaal op .
2 Scroll met  naar ALLES 

WISSEN en druk op .
3 Op het display verschijnt 

BEVESTIGEN?.
Druk op  om te 
bevestigen of op  om 
terug te keren naar de 
stand-by modus.

 5.10 Snelkeuzetoetsen
Onder de  - of  -toetsen 
zijn voorgeprogrammeerde 
telefoonnummers voor het 
snelkiezen opgeslagen. 

 Aanwijzing
In de regel heeft u met de 
voorgeprogrammeerde 
opgeslagen nummers 
toegang tot diensten van 
netwerkaanbieders, deze 
instelling is afhankelijk van het 
land en het netwerk. U kunt 
de snelkeuzetoetsen instellen, 
zodat in uw telefoonboek 
opgeslagen telefoonnummers 
worden gekozen.
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5.10.1 Snelkeuzenummer 
bellen

1 Houd de  - of -toets 
ingedrukt.
Het nummer verschijnt op het 
display en wordt gekozen.

2 Druk op  om het kiezen 
af te breken en terug te 
keren naar de stand-by 
modus.

   5.10.2 Telefoonboeknotitie 
opslaan als 
snelkeuzetoets 
(direct geheugen)

1 Druk tweemaal op .
2 Scroll met  naar DIRECT 

GEH. en druk op .
3 Druk op  of  om 

TOETS 1 of TOETS 2 te 
selecteren en druk op .
De actuele notitie, indien 
aanwezig, verschijnt op het 
display.

4 Druk nogmaals op  
om de menu-opties op te 
roepen.

5 Druk op  voor het 
TOEVOEGEN van een notitie 
uit het telefoonboek.

6 Scroll met  of  naar 
de gewenste notitie. Druk 
op  om te bevestigen of 
op  om terug te keren 
naar de stand-by modus.

5.10.3 Snelkeuzenummer 
wissen

1 Druk tweemaal op .
2 Scroll met  naar DIRECT 

GEH. en druk op .
3 Druk op  of  om 

TOETS 1 of TOETS 2 te 
selecteren en druk op .

 De actuele notitie verschijnt 
op het display.

4 Druk nogmaals op  om 
menu-opties op te roepen.

5 Druk op  om WISSEN 

te selecteren en druk op 
.

6 Op het display verschijnt 
BEVESTIGEN?.
Druk op  om te 
bevestigen.
Op het display verschijnt 
LEEG.
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  6 Nummerweer-

gave en bellijst

Wanneer u de nummer-
weergave (CLIP) heeft 
aangevraagd en de beller zijn 
identiteit niet heeft onderdrukt, 
zal het nummer van de beller 
op het display verschijnen 
samen met de datum & tijd van 
het gesprek (indien het netwerk 
deze informatie doorgeeft).

 Aanwijzing
• Wanneer het nummer van de 

beller in uw telefoonboek is 
opgeslagen samen met een 
naam, zal de naam ook op het 
display verschijnen.

• Afhankelijk van het land en 
de netwerkaanbieder kan 
bij de nummerweergave 
verschillende informatie 
worden doorgegeven. 
In de regel moet de 
nummerweergave bij de 
netwerkaanbieder worden 
aangevraagd en moet er voor 
worden betaald. 

 6.1 Bellijst
De bellijst bevat informatie over 
gemiste en binnengekomen 
gesprekken. Afhankelijk van 
uw netwerkaanbieder kunnen 
ook de datum en tijd van het 
gesprek worden weergegeven.
De notities verschijnen in 
chronologische volgorde op het 
display, het gesprek dat het laatst 
is binnengekomen, verschijnt 
bovenaan de lijst.

 Aanwijzing
• In de bellijst kunnen maximaal 

20 notities worden opgeslagen.
• Wanneer de bellijst vol is, 

zal een nieuw gesprek het 
oudste uit de lijst vervangen.

• Wanneer u meer dan één 
gesprek van hetzelfde 
nummer ontvangt, wordt 
alleen het recentste gesprek 
in de bellijst opgeslagen.

Wanneer u gesprekken gemist 
heeft (inkomende gesprekken 
die u niet heeft beantwoord) zal 
het  -symbool op het display 
van alle handsets verschijnen 
die op het basisstation zijn 
aangemeld. 

Nummerweergave en bellijst
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 Aanwijzing
Het  symbool stopt met 
knipperen, zodra alle nieuwe 
gesprekken werden weergegeven.

6.1.3 Bellen met de bellijst
1 Druk op  om de bellijst 

op te roepen.
2 Scroll met  of  naar 

de gewenste notitie.
3 Druk op  om het 

nummer te kiezen.

 6.1.4 Nummer uit de bellijst 
in het telefoonboek 
opslaan

1 Druk op .
Het laatstbinnengekomen 
gesprek verschijnt op het 
display.

2 Scroll met  of  naar 
het nummer dat u wilt 
opslaan en druk op .

3 Op het display verschijnt 
NUMMER OPSL.

Druk op .
4 Voer een naam in en druk 

op .
5 Het nummer verschijnt 

op het display. Wijzig het 

Ook wanneer op één handset 
de bellijst wordt opgeroepen, 
blijft het symbool op de andere 
handsets knipperen (alleen 
wanneer er meerdere handsets 
worden gebruikt).

 6.1.2 Bellijst bekijken
1 Druk op .

Het nummer van de laatste 
beller – of de naam wanneer 
die in het telefoonboek is 
opgeslagen – verschijnt op het 
display. Nieuwe gesprekken 
worden aangegeven d.m.v. een 
knipperend  -symbool.

2 Scroll met  of  door 
de bellijst.
Aan het eind van de lijst hoort 
u een pieptoon.
Wanneer het nummer uit 
meer dan 12 cijfers bestaat, 
drukt u op  om de rest 
van het nummer te zien.
Druk nogmaals op  om 
de datum en tijd van het 
gesprek te zien.

3 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.
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nummer indien nodig en 
druk op  om op te slaan.
Op het display verschijnt 
BEWAARD.

6 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.

 6.1.5 Afzonderlijke notitie 
in de bellijst wissen

1 Druk op .
Het laatstbinnengekomen 
gesprek verschijnt op het 
display.

2 Scroll met  of  naar 
het gewenste nummer.

3 Druk op , scroll 
vervolgens met  naar 
WISSEN en druk op .

4 Op het display verschijnt 
BEVESTIGEN?.
Druk op  om te 
bevestigen of op  om 
de functie af te breken 
en terug te keren naar de 
stand-by modus.

6.1.6 Complete bellijst 
wissen

1 Druk op .

Het laatstbinnengekomen 
gesprek verschijnt op het 
display.

2 Druk op , scroll 
vervolgens met  naar 
ALLES WISSEN en druk op 

.
3 Op het display verschijnt 

BEVESTIGEN?.
Druk op  om te 
bevestigen of op  om 
de functie af te breken 
en terug te keren naar de 
stand-by modus.

 6.2 Automatische 
nummerherhaling

U kunt met uw SE245 de vijf 
laatstgekozen telefoonnummers 
nogmaals bellen. Een 
telefoonnummer kan uit 
maximaal 24 cijfers bestaan.

 6.2.1 Laatstgekozen 
nummer nogmaals 
bellen

1 Druk op .
Het laatstgekozen nummer 
verschijnt op het display.
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2 Scroll met  en  door 
de lijst.

3 Druk op  om het 
nummer te kiezen of op  
om terug te keren naar de 
stand-by modus.

 6.2.2 Nummer uit het aut. 
nummerherhalings-
geheugen naar het 
telefoonboek kopiëren

1 Druk op  en scroll met 
 of  naar de notitie 

die u wilt kopiëren en druk 
op . 

2 Op het display verschijnt 
NUMMER OPSL.

Druk op .
3 Voer een naam in en druk 

op .
4 Wijzig het nummer indien 

nodig en druk op .
Op het display verschijnt 
BEWAARD.

5 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.

 6.2.3 Afzonderlijke notitie 
uit de aut. nummer-
herhalingslijst wissen

1 Druk op  en scroll 
 of  naar de notitie 

die u wilt wissen en druk 
op . 

2 Scroll met  naar WISSEN 
en druk op .

3 Op het display verschijnt 
BEVESTIGEN?.
Druk op  om te 
bevestigen en vervolgens op 

 om terug te keren naar 
de stand-by modus.

6.2.4 Complete aut.
nummerherhalings-
lijst wissen

1 Druk op , vervolgens op 
 en scroll met  naar 

ALLES WISSEN en druk op 
.

2 Op het display verschijnt 
BEVESTIGEN?. 
Druk op  om te 
bevestigen.
Op het display verschijnt LEEG.

3 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.
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7 Klok en alarm

Wanneer u bij uw netwerk-
aanbieder de nummerweergave 
heeft aangevraagd, wordt 
de tijd op uw SE245 na 
ieder gesprek automatisch 
geactualiseerd (afhankelijk van 
uw netwerkaanbieder).

U kunt de tijd ook via het menu 
‘klok/alarm’ instellen of wijzigen.

 7.1 Datum en tijd 
instellen

1 Druk op , scroll met 
 naar KLOK/ALARM en 

druk op .
Op het display verschijnt 
DATUM&TIJD.

2 Druk op . Voer de 
datum in het formaat DD-
MM in bijv. 04 08 voor 4 
augustus en druk op .

3 Voer de tijd in het formaat 
UU-MM in bijv. 14 45 voor 
kwart voor drie ’s middags 
en druk op  om te 
bevestigen.

4 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.

 Tip
Druk op  om de functie op 
elk moment af te breken.

7.2 Alarm instellen
1 Druk op , scroll met 

 naar KLOK/ALARM en 
druk op .

2 Scroll met  naar ALARM 

INST. en druk op .
3 Scroll met  of  naar 

UIT, EENMALIG AAN of 
DGLIJKS AAN en druk op 

.
4 Wanneer u EENMALIG AAN 

of DGLIJKS AAN selecteert, 
voer dan de tijd in het 
24-uurs formaat UU-MM in, 
bijv. 14 45 voor kwart voor 
drie ’s middags en druk op 

.
5 Druk op  om terug te 

keren naar de stand-by 
modus.

Wanneer het alarm afgaat, druk 
dan op een willekeurige toets 
om het signaal uit te zetten.
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 Aanwijzing
• Zodra het alarm geactiveerd 

is, verschijnt het  -symbool 
op het display. 

• Het volumeniveau van het 
alarmsignaal is ingesteld op 
‘medium’. Op het display 
verschijnt ALARM en er 
knippert een .

 7.3 Alarmmelodie 
instellen

Er zijn drie belmelodieën voor 
het alarm.
1 Druk op , scroll met 

 naar KLOK/ALARM en 
druk op .

2 Scroll met  naar 
ALARMMELODIE en druk op 

.
De melodieën worden 
afgespeeld.

3 Scroll met  of  naar 
MELODIE 1, 2 of 3 en druk 
op .

8 Persoonlijke 

instellingen

8.1 Handsettonen
 Waarschuwing

Wanneer het belsignaal van de 
telefoon klinkt, houd de handset 
dan niet te dicht bij uw oor, 
want daardoor kan uw gehoor 
worden beschadigd.

  8.1.1 Volume belsignaal
U kunt kiezen uit: belsignaal 
uitgeschakeld (stil), zacht, 
medium, hard en bass boost.

 Aanwijzing
Standaard is het volume 
ingesteld op ‘hard’.

1 Druk op  en scroll met 
 naar PERS.INSTEL. en 

druk op .
Op het display verschijnt 
HANDSET TOON.

2 Druk op .
Op het display verschijnt VOL.

BELSIGN.

Persoonlijke instellingen
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3 Druk op .
U hoort het actuele volume.

4 Druk op  of  om het 
volumeniveau van het 
belsignaal aan te passen en 
druk op  om de 
instelling op te slaan.

5 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.

  8.1.2 Belmelodie
U kunt kiezen uit 10 belmelo-
dieën.
1 Druk op , scroll met 

 naar PERS.INSTEL. en 
druk op .
Op het display verschijnt
HANDSET TOON.

2 Druk op  en scroll met 
 naar BELT.MELODIE en 

druk op .
De actuele melodie wordt 
afgespeeld.

3 Druk op  of  om 
de gewenste belmelodie te 
selecteren.
Er wordt een voorbeeld van 
de belmelodie afgespeeld.

4 Druk op  om de 
instelling op te slaan.

5 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.

 8.1.3 Toetstonen aan/uit
Wanneer u een toets op 
de handset indrukt, hoort u 
een pieptoon. U kunt deze 
pieptonen aan- of uitzetten.

1 Druk op , scroll met 
 naar PERS.INSTEL. en 

druk op .
Op het display verschijnt 
HANDSET TOON.

2 Druk op , scroll met 
 naar TOETS TOON en 

druk op .
3 Scroll met  of  om 

AAN of UIT te selecteren 
en druk op  om te 
bevestigen.

4 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.

Persoonlijke instellingen
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8.1.4 Eerste belsignaal
Uw SE245 herkent de 
nummerweergave (deze functie 
moet bij de netwerkaanbieder 
worden aangevraagd) 
automatisch. Het belsignaal 
van uw telefoon klinkt niet 
voordat het nummer wordt 
weergegeven. Wanneer u het 
belsignaal vóór weergave van 
het nummer wilt horen, kunt 
u de optie 1STE OPROEP op 
AAN instellen.

1 Druk op , scroll met 
 naar PERS.INSTEL. en 

druk op .
Op het display verschijnt 
HANDSET TOON.

2 Druk op , scroll met 
 naar 1STE OPROEP en 

druk op .
3 Scroll met  of  om 

AAN of UIT te selecteren 
en druk op  om te 
bevestigen.

4 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.

8.2 Naam van de handset
U kunt uw handset 
personaliseren door er een 
naam of een plaats aan toe te 
wijzen, bijv. Peter of slaapkamer.
1 Druk op , scroll met 

 naar PERS.INSTEL. en 
druk op .

2 Scroll met  naar 
HANDSET NAAM en druk 
op .
De actuele naam verschijnt 
op het display.

3 Druk op  om de actuele 
naam te wissen.

4 Voer de gewenste naam 
in (maximaal 10 tekens) 
en druk op  om te 
bevestigen.

5 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.

Persoonlijke instellingen
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 8.3 Automatisch 
aannemen (auto 
antwoord)

Wanneer het automatisch 
aannemen is geactiveerd, kunt 
u een gesprek automatisch 
aannemen door de handset uit 
het basisstation of de oplader 
te nemen. Wanneer deze functie 
gedeactiveerd is, moet u op  
drukken om een gesprek aan te 
nemen. De standaardinstelling 
staat op UIT.

1 Druk op , scroll met 
 naar PERS.INSTEL. en 

druk op .
2 Scroll met  naar AUTO 

ANTW. en druk op .
3 Scroll met  of  om 

AAN of UIT te selecteren 
en druk op  om te 
bevestigen.

4 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.

  8.4 Automatisch 
ophangen

Wanneer het automatisch 
ophangen is geactiveerd, kunt u 
een gesprek beëindigen door 
de handset in het basisstation 
of de oplader te plaatsen. 
Wanneer deze functie niet 
geactiveerd is, moet u op  
drukken om een gesprek te 
beëindigen. De standaardinstel-
ling staat op AAN.
1 Druk op , scroll met 

 naar PERS.INSTEL. en 
druk op .

2 Scroll met  naar AUTO 

OPHANG. en druk op .
3 Scroll met  of  om 

AAN of UIT te selecteren en 
druk op .

4 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.

8.5 Displaytaal

1 Druk op , scroll met 
 naar PERS.INSTEL. en 

druk op .
2 Scroll met  naar TAAL 

en druk op .

Persoonlijke instellingen
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3 Scroll met  of  naar 
de gewenste taal en druk 
op  om te bevestigen.

4 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.

8.6 Toetsblokkering
U kunt de toetsen van de 
handset blokkeren om te 
voorkomen dat u ze per 
ongeluk indrukt.

1 Houd de .-toets 
ingedrukt. 
Op het display verschijnt 
TOETSEN BLOK.

2 Om de handset te 
deblokkeren, houdt u 
de  -toets opnieuw 
ingedrukt.

 Aanwijzing
Wanneer de toetsen 
geblokkeerd zijn, kunt u 
inkomende gesprekken gewoon 
blijven beantwoorden.

9 Geavanceerde 

instellingen

 9.1 Duur van het 
fl ashsignaal

Deze instelling is nuttig 
om toegang te krijgen 
tot bepaalde netwerken 
en doorkiescentrales/
telefooncentrales. Standaard 
is de duur van het fl ashsignaal 
van uw SE245 reeds afgestemd 
op uw land en desbetreffende 
netwerkaanbieder. In de regel 
is het daarom niet nodig deze 
instelling te wijzigen.

 Aanwijzing
Er kan niet worden gegaran-
deerd dat de SE245 met alle 
telefooncentraletypes werkt.

1 Druk op , scroll met 
 naar GEAVANC.INST. 

en druk op .
2 Op het display verschijnt 

FLASH TIJD. Druk op .
3 Scroll met  of  naar 

de gewenste instelling, 

Geavanceerde instellingen
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KORT, MIDDEN of LANG 
en druk op  om te 
bevestigen.

4 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.

 9.2 Kiesmodus
De standaard in uw SE245 
vooraf ingestelde kiesmodus 
is reeds afgestemd op uw land 
en telefoonnet. In de regel is 
het daarom niet nodig deze 
instelling te wijzigen

1 Druk op , scroll met 
 naar GEAVANC.INST. 

en druk op .
2 Scroll met  naar 

KIESMODUS en druk op 
.

3 Scroll met  of  
om TOON of PULS te 
selecteren en druk op  
om te bevestigen.

4 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.

9.3 Gespreksblokkering
U kunt bepaalde 
telefoonnummers blokkeren, 
zodat deze niet met de SE245 
kunnen worden gekozen. 
Er kunnen vier speciale 
nummerdistricten die telkens 
uit 4 cijfers bestaan voor de 
gespreksblokkering worden 
gebruikt, bijvoorbeeld 
internationale of nationale 
kengetallen.

De gespreksblokkering kan 
op elk moment worden 
geactiveerd of gedeactiveerd. 

 Aanwijzing
Wanneer de gespreksblokkering 
geactiveerd is, verschijnt op het 
display GESPR.BLOKK. in de 
stand-by modus.

9.3.1 Gespreksblokkering 
in-/uitschakelen

1 Druk op , scroll met 
 naar GEAVANC.INST. 

en druk op .
2 Scroll met  naar GESPR.

BLOK. en druk op .
3 Voer de PIN-code in 

Geavanceerde instellingen
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5 U kunt met  naar het 
volgende nummergeheugen 
scrollen, indien nodig.

6 Druk op  en voer 
de cijfers in die u wilt 
blokkeren, bijv. 00 
voor het blokkeren 
van internationale 
telefoonnummers. Druk op 

 om te bevestigen.
7 Druk op  om terug te 

keren naar de stand-by 
modus.

9.4 Babyfoon 
Wanneer deze functie 
geactiveerd is, kan een 
opgeslagen nummer door het 
indrukken van een willekeurige 
toets op de handset (behalve 
de  -toets) worden gebeld. 
Deze functie kan bijv. worden 
gebruikt voor het bellen van 
een alarmnummer.

Geavanceerde instellingen

(standaard op 0000) en 
druk op .

4 Op het display verschijnt 
BLOKK.MODUS. 
Druk op .

5 Scroll met  of  om 
AAN of UIT te selecteren 
en druk op  om te 
bevestigen. Nu kunt u het 
nummer instellen dat u wilt 
blokkeren (zie verder).

9.3.2 Nummer voor de 
gespreksblokkering 
instellen

1 Druk op , scroll met 
 naar GEAVANC.INST. 

en druk op .
2 Scroll met  naar GESPR.

BLOK. en druk op .
3 Voer de PIN-code in 

(standaardinstelling 0000) 
en druk op .

4 Scroll met  naar 
BLOKKEER NR. en druk op 

.
Op het display verschijnt 
NUMMER 1.
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9.4.1 Babyfoonfunctie aan- 
of uitzetten

1 Druk op , scroll met 
 naar GEAVANC.INST. 

en druk op .
2 Scroll met  naar BABYF. 

GESPR en druk op .
3 Voer de PIN-code in 

(standaardinstelling 0000) 
en druk op .

4 Op het display verschijnt 
BABYMODUS. Druk op .

5 Scroll met  of  om 
AAN of UIT te selecteren 
en druk op  om te 
bevestigen.

6 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.

 Aanwijzing
Wanneer de babyfoon-functie 
geactiveerd is, verschijnt 
BABYCALL AAN op het display 
in de stand-by modus.
Om de babyfoon-functie te 
deactiveren:
1 Druk op .
2 Op het display verschijnt 

UIT?. Druk op  om te 
bevestigen.

9.4.2 Nummer voor de 
babyfoon instellen

1 Druk op , scroll met  
naar GEAVANC.INST. en 
druk op .

2 Scroll naar BABYF. GESPR 

en druk op .
3 Voer de PIN-code in 

(standaardinstelling 0000) 
en druk op .

4 Scroll met  naar 
BABYNUMMER en druk op 

.
5 Voer het nummer in 

en druk op  om te 
bevestigen.

6 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.

9.4.3 Babyfoonnummer 
bellen

1 Wanneer u een 
babyfoonnummer heeft 
opgeslagen en de babyfoon-
functie geactiveerd is, druk 
dan op een willekeurige 
toets op de handset 
(behalve de .-toets) om 
het nummer te bellen.
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 Aanwijzing
Wanneer de babyfoon-functie 
is geactiveerd, kunt u gewoon 
inkomende gesprekken 
ontvangen.

 9.5 Aanmelden
U kunt maximaal 5 handsets 
op een basisstation aanmelden. 
Extra handsets moeten eerst 
op het basisstation worden 
aangemeld, alvorens u deze 
kunt gebruiken.

 Aanwijzing
• De onderstaande instructies 

zijn specifi ek van toepassing 
voor handsets uit de SE245-
modelserie. Wanneer u 
een handset van een ander 
merk wilt aanmelden, kan de 
aanmeldprocedure anders 
zijn. Volg in dat geval de 
aanwijzingen van de fabrikant 
van die handset. 

• U heeft de PIN-code nodig 
om handsets aan of af te 
melden. De standaard PIN-
code is 0000.

 9.5.1 Handset aanmelden
1 Houd de  -toets op het 

basisstation gedurende ca. 
3 seconden ingedrukt.
U hoort een pieptoon, 
wanneer het basisstation 
gereed is voor de 
aanmeldprocedure.

 Aanwijzing
 Het basisstation kan de 

aanmelding van een handset 
binnen 90 seconden 
accepteren.

 Wanneer u op  drukt, 
wordt het aanmelden 
afgebroken.

2 Druk op  op de handset 
en scroll met  naar 
GEAVANC.INST. en druk op 

.
3 Scroll met  naar 

AANMELDEN en druk 
op .

4 Indien nodig, scrollt u met 
 naar BASIS AANM. en 

drukt u op . 
5 Voer het nummer van het 

basisstation in, waarop u 
uw handset wilt aanmelden. 
Wanneer u slechts 1 
basisstation gebruikt, drukt 
u op . 

Geavanceerde instellingen
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 Wanneer u twee 
basisstations gebruikt, drukt 
u op  of , enz.
Op het display verschijnt 
ZOEKEN. Bij het aanmelden 
op het basisstation wordt 
aan de handset het eerste 
beschikbare nummer 
toegewezen (het nummer 
verschijnt op het display van 
de handset).

9.5.2 Basisstation 
selecteren

U kunt uw SE245-handset 
op maximaal 4 basisstations 
aanmelden. Zodra de handset is 
aangemeld, kunt u tussen twee 
basisstations heen en weer 
schakelen, bijvoorbeeld van het 
basisstation in huis naar het 
basisstation op kantoor.

1 Druk op  op de handset 
en scroll met  naar 
GEAVANC.INST. en druk 
op .

2 Scroll met  naar 
AANMELDEN en druk 
op .

3 Op het display verschijnt 
BASIS SELECT. 
Druk op .
De beschikbare basisstations 
verschijnen op het 
display en het actuele 
basisstationnummer knippert.

4 Scroll met  of  naar 
het gewenste basisstation 
– 1, 2, 3 of 4 – en druk op 

. 
Wanneer het basisstation 
werd gevonden, hoort u 
een pieptoon. Wanneer 
het basisstation niet werd 
gevonden, verschijnt op het 
display AFGEMELD.

 9.5.3 Handset afmelden
1 Druk op  op de handset 

en scroll met  naar 
GEAVANC.INST. en druk op 

.
2 Scroll met  naar 

AFMELDEN en druk op .
3 Voer de 4-cijferige PIN-

code in en druk op .
4 Scroll met  of  

naar de handset die u wilt 
afmelden en druk op .

Geavanceerde instellingen
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Op het display van de handset 
verschijnt AFGEMELD.

  9.6 PIN
De 4-cijferige PIN-code is nodig 
wanneer u een handset wilt 
aan- of afmelden en wanneer 
u bepaalde instellingen van 
uw SE245 wilt wijzigen. De 
standaardinstelling is 0000. Om 
veiligheidsredenen verdient het 
aanbeveling deze PIN-code te 
wijzigen.

1 Druk op  op de handset 
en scroll met  naar 
GEAVANC.INST. en druk op 

.
2 Scroll met  naar PIN en 

druk op .
3 Voer de actuele PIN-code 

(standaardinstelling 0000) in 
en druk op .

4 Voer de nieuwe PIN-code 
in en druk op . 

5 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.

 Aanwijzing
Maak een notitie van uw PIN-
code. Wanneer u uw PIN-code 
vergeet, moet de handset 
worden teruggezet (reset).

 9.7 Handset terugzetten 
(reset)

Met deze functie kunt u uw 
SE245 te allen tijde naar 
de standaardinstellingen 
terugzetten.

 Aanwijzing
De notities in het telefoonboek 
en nieuwe berichten op het 
antwoordapparaat blijven 
behouden.

1 Druk op , scroll met 
 naar GEAVANC.INST. 

en druk op .
2 Scroll met  naar 

TERUGZETTEN en druk op 
.

3 Op het display verschijnt 
BEVESTIGEN?. 
Druk op .

4 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.
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45

9.7.1 Standaardinstellingen
Naam handset PHILIPS
Toetstonen Aan
Auto aannemen Uit
Auto ophangen Aan
Melodie belsignaal Melodie 1
Volume belsignaal Hard
Hoornvolume 3
Telefoonboek Ongewijzigd
Bellijst  Leeg
Aut.nr. herhalingslijst Leeg
PIN-code 0000
Toetsblokkering Uit
Klok   00:00
Alarm   Uit
Kiesmodus Toon
Antwoordapparaat  Aan
Antwoordapparaat- AA met 
modus  opn.functie
Meldtekst Standaardmeldtekst
Aantal belsigalen voor AA 6
Bediening op afstand Aan
Meeluisteren op handset Uit
Meeluisteren op basis Aan

 9.8 Voorkiesnummer
U kunt uw SE245 zo instellen, 
dat een telefoonnummer wordt 
herkend en door een ander 
nummer wordt vervangen. 
Er kunnen max. 5 cijfers als 
kencijfer worden ingevoerd, die 
door een nummer van max. 
10 cijfers worden vervangen. 

1 Druk op , scroll met 
 naar GEAVANC.INST. 

en druk op .
2 Scroll met  naar 

VOORKIES NR. en druk op 
.

3 Op het display verschijnt 
DETECT NR.

Druk op .
4 Voer het nummer in dat 

herkend moet worden 
(max. 5 cijfers) en druk op 

.
5 Scroll naar VOORKIESNR. 

en druk op .
6 Voer het nummer in dat als 

vervanging moet worden 
gebruikt (max. 10 cijfers) en 
druk op .

7 Druk op  om terug te 
keren naar de stand-by 
modus.
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 9.9 Landinstellingen
Wanneer u naar een ander land 
gaat, kunt u uw telefoon zo 
instellen, dat deze compatibel is 
met de telefoonnetinstellingen 
van het desbetreffende land.

 Aanwijzing
Wanneer bij het selecteren van 
het land in de welkom-modus 
per ongeluk een verkeerd 
land werd geselecteerd, kan 
het gewenste land naderhand 
worden ingesteld.

Afhankelijk van het land kan bij 
het oproepen van deze functie 
NIET BESCHIK op het display 
verschijnen, evtl. kan ook uw 
land niet worden weergegeven.

1 Druk op , scroll met 
 naar GEAVANC.INST. 

en druk op .
2 Scroll met  naar 

LANDENKEUZE en druk op 
.

3 Voer de 4-cijferige PIN-
code in en druk op .

4 Scroll met  of  om 
het gewenste land op het 
display weer te geven en 
druk op  bevestigen.

10 Bediening van 

het antwoordap-

paraat

Uw SE245 antwoordapparaat 
neemt onbeantwoorde 
gesprekken op, wanneer het 
is ingeschakeld. Er kunnen 
maximaal 59 berichten worden 
opgeslagen, de maximale 
opnameduur bedraagt 
12 minuten. Ieder bericht mag 
maximaal 3 minuten lang zijn. 
Uw persoonlijke meldtekst mag 
maximaal 1 minuut duren.

10.1 Functietoetsen 
van het SE245 
antwoordapparaat

  Indrukken om het 
antwoordapparaat in of 
uit te schakelen.

 Nieuwe berichten afspelen.
Ingedrukt houden om alle 
opgeslagen berichten af te 
spelen.

   Indrukken om de 
weergave te stoppen.

Bediening van het antwoordaparaat
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  Naar volgend bericht 
springen tijdens de 
berichtenweergave.

  Actuele bericht nogmaals 
afspelen.
Tweemaal indrukken om 
naar het vorige bericht 
te gaan.

  Actuele bericht wissen 
tijdens de berichten-
weergave.
Ingedrukt houden om alle
berichten te wissen, 
wanneer het antwoord-
apparaat in de stand-by 
modus staat.

  Luidsprekervolume 
verhogen tijdens de 
berichtenweergave.

  Luidsprekervolume 
verlagen tijdens de 
berichtenweergave.

 10.2 Antwoordapparaat 
in-/uitschakelen

1 Druk op , scroll met 
 naar ANTW.APP. en 

druk op .
2 Scroll met  naar ANTW 

AAN/UIT en druk op .

3 Druk op  of  om 
AAN of UIT op het display 
weer te geven en druk op 

.

  10.3 Berichten afspelen
1 Druk op  en scroll met 

 naar ANTW.APP. en 
druk op .

2 Op het display verschijnt 
WEERGAVE. Druk op  
om de nieuwe berichten af 
te spelen. 
Op het display verschijnt 
het aantal nieuwe berichten. 
Wanneer er geen nieuwe 
berichten zijn, worden 
alle opgeslagen berichten 
afgespeeld.

 Druk op  tom de 
identiteit van de beller op 
het display weer te geven. 
Druk nogmaals op  om 
de datum en tijd van het 
gesprek te zien.

  Aanwijzing
 Deze optie is niet 

beschikbaar, wanneer u de 
nummerweergave niet heeft 
aangevraagd. Dit geldt ook 
voor opgenomen memo’s.

Bediening van het antwoordaparaat
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3 Tijdens het afspelen drukt 
u op  om een lijst met 
opties weer te geven.
Gebruik de  - en 

 -toets om de opties te 
selecteren:

• HERHALEN – druk op  
om het actuele bericht 
nogmaals af te spelen.

• VOLG.BERICHT – druk 
op  om het volgende 
bericht af te spelen.

• VOR.BERICHT – druk op 
 om het vorige bericht 

af te spelen.
•  WISSEN – druk op  

om het actuele bericht te 
wissen.

• NUMMER OPSL. – druk 
op  om het nummer, 
indien beschikbaar, in het 
telefoonboek op te slaan.

  Aanwijzing
 Deze optie is niet 

beschikbaar, wanneer u de 
nummerweergave niet heeft 
aangevraagd.

4 Druk op  om de 
weergave te stoppen en 
terug te keren naar de 
stand-by modus.
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 10.4 Alle berichten wissen
1 Druk op , scroll met 

 naar ANTW.APP. en 
druk op .

2 Scroll met  naar ALLES 

WISSEN en druk op .
3 Op het display verschijnt 

BEVESTIGEN?. Druk op 
 om te bevestigen.

10.5 Een memo opnemen
U kunt een memo opnemen die 
op uw antwoordapparaat wordt 
opgeslagen en als een normaal 
bericht kan worden afgespeeld.

1 Druk op , scroll met 
 naar ANTW.APP. en 

druk op .
2 Scroll met  naar MEMO 

OPNEMEN en druk op .
Op het display verschijnt 
OPNEMEN.

3 Spreek uw bericht in. Druk 
op  om het opnemen te 
beëindigen.
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10.6.3 Antwoordapparaat-
 modus instellen

U kunt voor uw antwoordap-
paraat de modus ‘Antwoorden 
+ opnemen’ of ‘Alleen ant-
woorden’ instellen.

1 Druk op , scroll met 
 naar ANTW.APP. en 

druk op .
2 Scroll met  naar ANTW.

MODUS en druk op .
Op het display verschijnt de 
actuele antwoordapparaat-
modus.

3 Scroll met  of  om 
ANTW & OPN of ALLEEN 
ANTW te selecteren en druk 
op .

4 Scroll met  of  
om het gewenste type 
meldtekst te selecteren: 

 PERS.INSTL om uw 
persoonlijke meldtekst te 
activeren of VOORAF GEDEF 
wanneer u de standaard-
meldtekst wilt instellen.

5 Druk op  om te 
bevestigen. 
Wanneer u PERS.INSTL 
heeft geselecteerd, zie 
volgende paragraaf.

  10.6 Meldteksten
Uw bellers horen de 
meldtekst, wanneer het 
antwoordapparaat het gesprek 
heeft aangenomen. Er zijn 
twee voorgeprogrammeerde 
meldteksten, maar u kunt ook 
uw eigen meldtekst opslaan.

 10.6.1 Antwoordapparaat 
met opnemen

De bellers kunnen een 
bericht achterlaten. De 
voorgeprogrammeerde 
standaardmeldtekst luidt: ‘Dit is 
een antwoordapparaat, u kunt 
een bericht achterlaten na de 
pieptoon’.

10.6.2 Alleen 
antwoordapparaat

De bellers horen de 
meldtekst, maar kunnen 
geen bericht achterlaten. 
De voorgeprogrammeerde 
standaardmeldtekst luidt: ‘Dit 
is een antwoordapparaat, wilt 
u op een later tijdstip nog eens 
terugbellen’.
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  10.6.4 Meldtekst opnemen, 
afspelen of wissen

In de instelling ‘Antwoorden + 
opnemen’ kunnen uw bellers 
een bericht achterlaten. In de 
instelling ‘Alleen antwoorden’ 
horen uw bellers de meldtest, 
maar kunnen geen bericht 
achterlaten.

1 Druk op , scroll met 
 naar ANTW.APP. en 

druk op .
2 Scroll met  naar ANTW.

MODUS en druk op .
3 Scroll met  of  om 

ANTW & OPN of ALLEEN 

ANTW te selecteren en druk 
op .

 Gebruik de  - of  -
toets om PERS.INSTL 
te selecteren en druk 
vervolgens op .

4 Op het display verschijnt 
WEERGAVE. Druk op .
De actuele meldtekst wordt 
weergegeven.

• Scroll met  om 
OPNEMEN BDS te 
selecteren – druk op .

Op het display verschijnt 
OPNEMEN en u hoort een 
pieptoon.

 Spreek de meldtekst in.
Druk op  om het 
opnemen te beëïndigen.

• WISSEN – druk op .
De standaardmeldtekst wordt 
automatisch weer geactiveerd.

5 Druk op  om te 
bevestigen.

10.7 Instellingen 
antwoordapparaat

 10.7.1 Aantal 
belsignalen voor 
antwoordapparaat

Om het aantal belsignalen 
te selecteren, voordat uw 
antwoordapparaat het gesprek 
aanneemt. Kies uit 2 – 9 
belsignalen of de spaarfunctie.

 Aanwijzing
Wanneer u de spaarfunctie 
heeft geselecteerd:
• Wanneer er nieuwe 

berichten voor u zijn, neemt 
het antwoordapparaat bij 
bediening op afstand het 
gesprek na 2 belsignalen aan.
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• Wanneer er geen nieuwe 
berichten voor u zijn, neemt 
het antwoordapparaat bij 
bediening op afstand het 
gesprek pas na 6 belsignalen 
aan.
U heeft dus de mogelijkheid 
om vóór het 6e belsignaal 
de verbinding te verbreken; 
daardoor bespaart u tijd en 
kosten.

• Wanneer het geheugen vol is, 
neemt het antwoordapparaat 
gesprekken pas na het 10e 
belsignaal in de modus ‘Alleen 
antwoorden’ aan.

1 Druk op  en scroll met 
 naar ANTW.APP. en 

druk op .
2 Scroll met  naar ANTW.

INSTEL en druk op .
3 Op het display verschijnt 

AANTAL BEL. 
Druk op .

4 Scroll met  of  om 
het aantal belsignalen te 
selecteren – 2 tot 9 of 
SPAARFUNCT.

5 Druk op  om te 
bevestigen.

 10.8 Bediening op afstand
Met de bediening op afstand 
kunt u uw antwoordapparaat 
op afstand bedienen en uw 
berichten beluisteren door 
uw SE245 met een externe 
telefoon te bellen. Standaard 
is de bediening op afstand 
ingeschakeld.

1 Bel uw SE245. Wanneer u 
de meldtekst hoort, drukt u 
op #.

2 Voer uw 4-cijferige 
PIN-code in. De 
standaardinstelling is 0000.
U hoort een bevestigingstoon.

 Aanwijzing
 Om veiligheidsredenen dient 

u de PIN-code te wijzigen, 
zie ‘PIN-code’ op pagina 44.

3 Nadat u uw PIN-code heeft 
ingevoerd zoals boven 
beschreven, kunt u met de 
toetsen van de telefoon uw 
SE245-antwoordapparaat 
op afstand bedienen:

Alle berichten afspelen  2
Vorig bericht afspelen  1
Volgend bericht afspelen  3
Actueel bericht wissen 6
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Antw.apparaat inschakelen 7
Weergave stoppen  8
Antw.apparaat uitschakelen 9

 10.8.1 Bediening op afstand 
in-/uitschakelen

1 Druk op , scroll met 
 naar ANTW.APP. en 

druk op .
2 Scroll met  naar ANTW.

INSTEL en druk op .
3 Scroll met  naar OP 

AFSTAND en druk op .
4 Scroll met  of  

om GEACTIVEERD of 
GEDEACTIV. te selecteren.

5 Druk op  om te 
bevestigen.

 10.9 Meeluisteren
Gebruik de luidspreker van 
de handset of het basisstation 
om mee te luisteren, wanneer 
de beller een bericht voor u 
achterlaat. U heeft vervolgens 
de mogelijkhheid het gesprek te 
weigeren of aan te nemen.
De standaardinstellingen zijn:
• Meeluisteren op de handset: 

UIT

• Meeluisteren op het 
basisstation: AAN

Op de handset:
1 Wanneer u het opnemen 

van een bericht wilt 
onderbreken en het 
gesprek wilt aannemen, 
drukt u op  of .

Op het basisstation:
1 Wanneer de beller een 

bericht inspreekt, drukt 
u op  of  om het 
volume aan te passen en 
naar de beller te luisteren.

2 Wanneer u het opnemen 
van een bericht wilt 
onderbreken en het 
gesprek wilt aannemen, 
drukt u op  of .

10.9.1 Meeluistseren op 
de handset in-/
uitschakelen

1 Druk op , scroll met 
 naar ANTW.APP. en 

druk op .
2 Scroll met  naar ANTW.

INSTEL en druk op .
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3 Scroll met  naar HS 

FILTER en druk op .
4 Scroll met  of  om 

AAN of UIT te selecteren.
5 Druk op  om te 

bevestigen.

10.9.2 Meeluisteren op het 
basisstation in-/
uitschakelen

1 Druk op , scroll met 
 naar ANTW.APP. en 

druk op .
2 Scroll met  naar ANTW.

INSTEL en druk op .
3 Scroll met  naar BASIS 

FILTER en druk op .
4 Scroll met  of  om 

AAN of UIT te selecteren.
5 Druk op  om te 

bevestigen.

 10.10 Geheugen vol
Het geheugen is vol, wanneer 
er minder dan 15 seconden 
opnametijd ter beschikking 
staat of, wanneer het totale 
aantal van 59 berichten is 
bereikt.

Wanneer het geheugen van het 
antwoordapparaat vol is:
• knippert de LED op het 

basisstation snel,
• knippert het  -symbool op 

het display van de handset 
snel,

• schakelt het 
antwoordapparaat 
automatisch naar de modus 
‘Alleen antwoorden’.

Wanneer het geheugen vol is 
terwijl de beller een bericht 
inspreekt, hoort hij een 
pieptoon en wordt het gesprek 
beëindigd.
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11 Onderhoud 

en batterijen 

vervangen

11.1 Reinigen
• Maak de handset en het 

basisstation schoon met een 
vochtige (niet te natte) doek, 
of een antistatisch doekje.

• Gebruik nooit 
huishoudreinigers of 
schuurmiddelen, het product 
kan doordoor worden 
beschadigd.

• Gebruik nooit een droge 
doek, omdat dat een statische 
schok kan veroorzaken.

 11.2 Batterijen vervangen
 Waarschuwing

Gebruik altijd oplaadbare 
batterijen van het type AAA.
1 Schuif het afdekkapje van 

het batterijvakje af.

2 Verwijder de oude batterijen.
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3 Plaats de nieuwe batterijen 
in de handset.

4 Plaats het afdekkapje op het 
batterijvakje terug

12 Technische 

gegevens

Levensduur van de 
batterijen en reikwijdte
Gesprekstijd en stand-by tijd.
Wanneer de batterijen volledig 
zijn opgeladen, bedraagt de 
gesprekstijd van uw SE245 
ongeveer 10 uur en de stand-by 
tijd ongeveer 150 uur.

Voorwaarschuwing ‘Batterij 
zwak’
De laadstatus van de batterij 
wordt in de linkerbovenhoek 
van het display van de handset 
weergegeven. Wanneer de 
batterijen bijna leeg zijn, hoort 
u iedere minuut (tijdens een 
gesprek) een pieptoon en 
het  -symbool knippert. 
Wanneer de batterij leeg is 
zal de telefoon automatisch 
uitschakelen, nadat er een 
waarschuwingssignaal is 
gegeven. 
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Betekenis van de laatstatus van 
de batterij:

  Helemaal opgeladen.
  Gedeeltelijk opgeladen.
  Zwak.

Batterijtypes
Voor uw SE245 heeft u 
oplaadbare batterijen nodig van 
het type AAA NiMh 550mAh.

Voorwaarschuwing ‘Buiten 
reikwijdte’
Onder ideale omstandigheden 
bedraagt de reikwijdte van 
uw telefoon ca. 50 meter in 
gesloten ruimtes en ca. 300 
meter buitenshuis. Wanneer 
u tijdens een gesprek te ver 
verwijderd bent van het 
basisstation, hoort u een 
waarschuwingssignaal.

Wanneer de handset buiten 
reikwijdte is, geeft de 
handset een foutsignaal, het 
gesprek wordt afgebroken 
en sommige functies zijn niet 
meer beschikbaar. U hoort 
een foutsignaal, wanneer u 
probeert van deze functies 
gebruik te maken, op 
voorwaarde dat het foutsignaal 
geactiveerd is.

Zodra de handset zich weer 
binnen reikwijdte van het 
basisstation bevindt, geeft de 
handset een andere pieptoon.

Technische gegevens
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 13 Veelgestelde 

vragen (FAQ’s)

Batterij opladen

Het  -symbool knippert 
niet wanneer de handset 
in het basisstation wordt 
geplaatst
• Slecht contact – beweeg de 

handset iets.
• Vuile contactpunten – maak 

de contactpunten schoon 
met een doekje dat licht 
bevochtigd is met alcohol.

• De batterijen zijn vol 
– hoeven niet te worden 
opgeladen.

Telefoneren

Geen kiestoon
• Geen stroom - controleer 

de aansluitingen. Reset de 
telefoon: haal de stekkers uit 
de contactdozen en doe ze 
er weer in.

• De batterijen zijn leeg – laad 
de batterijen minstens 24 uur 
op.

• De handset is te ver 
verwijderd van het 
basisstation – breng de 
handset dichter naar het 
basisstation toe.

• Verkeerd telefoonsnoer 
– gebruik het bijgeleverde 
telefoonsnoer.

• De telefoonadapter (indien 
nodig) is niet op het 
telefoonsnoer aangesloten 
– sluit de adapter op het 
telefoonsnoer aan (indien 
nodig).

Slechte geluidskwaliteit
Het basisstation staat te 
dicht bij andere, elektrische 
apparaten, gewapende betonnen 
muren of metalen deuren - zet 
het basisstation minstens op 
een meter afstand van andere, 
elektrische apparaten. 

Het  -symbool knippert.
• De handset is niet op het 

basisstation aangemeld 
– meld de handset op het 
basisstation aan.

Veelgestelde vragen (FAQ’s)
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• De afstand tussen het 
basisstation en de handset is 
te groot – maak de afstand 
kleiner.

Geen belsignaal
Het belsignaal is gedeactiveerd.
Verhoog het volume.

De nummerweergave 
(CLIP) functioneert niet
Controleer of deze 
mogelijkheid in het abonnement 
van uw netwerkaanbieder is 
opgenomen.

Telefoonboek

Er kan geen notitie in 
het telefoonboek worden 
opgeslagen
Het telefoonboek is vol. Wis 
een notitie om geheugen vrij te 
maken.

Display

Het display geeft niets aan
• Laad de batterijen op of 

vervang deze.

• Trek de netstekker uit het 
basisstation en sluit deze 
weer aan; volg daarna de 
aanwijzingen voor het 
aanmelden van een handset 
(zie pagina 42). 

• Een andere handset heeft 
toegang tot het basisstation. 
Wacht, totdat het 
basisstation beschikbaar is. 

Aanmelden

Extra handset kan niet 
worden aangemeld
Er zijn al maximaal 5 handsets 
aangemeld. Op het display 
verschijnt een scrollend 
streepje. U moet een handset 
afmelden, alvorens een nieuwe 
aan te melden.

Storende geluiden

Storende geluiden op uw 
radio of televisie
Uw basisstation of oplader staat 
te dicht bij andere apparaten. 
Zet deze zo ver mogelijk weg.
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Antwoordapparaat

Het antwoordapparaat 
neemt geen berichten op
• Schakel het 

antwoordapparaat in.
• Het geheugen kan vol zijn. 

Knippert de LED op het 
basisstation snel? Wanneer 
dat het geval is, zult u oude 
berichten moeten wissen.

• De antwoordapparaat-modus 
is mogelijkerwijs ingesteld 
op ‘Alleen antwoorden’. Stel 
de modus ‘Antwoorden + 
opnemen’ in.

De bediening op afstand 
functioneert niet.
• De functie ‘Bediening op 

afstand’ is mogelijkerwijs 
uitgeschakeld. 

• Wanneer de verkeerde PIN-
code werd ingevoerd, hoort 
u een pieptoon. Voer de PIN-
code nogmaals in.

Er kan geen meldtekst 
worden opgenomen
• Het geheugen kan vol zijn. 

Knippert de LED op het 
basisstation snel? Wanneer 
dat het geval is, moet u 
enkele berichten verwijderen

Antwoordapparaat 
verbreekt de verbinding 
automatisch
• Het geheugen kan vol zijn. 

Wanneer dat het geval is, 
moet u enkele berichten 
verwijderen.

• De maximale berichtduur 
bedraagt 3 minuten.
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Conferentiegesprek 22

D
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G

Geheugen vol 53
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Gesprek beëindigen 21, 37
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Hoornvolume 11, 20
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Instellen, belmelodie 34, 35
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38
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Instellen, voorkiesnummer 45

14 Trefwoordregister
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Aanmelden, handset op 
basisstation 42

Aansluiten, basisstation 16
Afmelden, handset 43
Antwoordapparaat, bediening 

op afstand 52
Antwoordapparaat in-/

uitschakelen 47
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Basisstation, overzicht 14
Batterijen installeren 17, 54
Batterijen opladen 17
Bediening op afstand 51
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Bekijken, 

telefoonboeknotities 24, 26
Bellen, andere handset 21
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Bericht beluisteren 47
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Navigeren, door de menu’s 15
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Nummerweergave 29
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Opnemen, meldtekst 49, 50
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nr.herh.lijst in telefoonboek 32
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in telefoonboek 30
Overzicht handset 11

R

Recyclen, telefoon 7
Resetten, handset 44

S
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externe gesprekken 22

Set ringer volume 34
Snelkeuzetoetsen 11, 19, 27

T

Terugzetten, 
standaardmeldtekst 49

Toetsen blokkeren 11
Toetstonen in-/uitschakelen 35

V

Vasthouden, gesprek om 
tweede gesprek aan te 
nemen 22
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Veiligheidsinformatie 5
Verpakkingsinhoud 10
Voorkiezen, nummer 19

W

Wijzigen, melodie belsignaal 35
Wijzigen, PIN-code 44
Wijzigen, snelkeuzenummer 28
Wijzigen, snelkeuzenummers 11, 

28
Wijzigen, 

telefoonboeknotitie 26
Wijzigen, volume belsignaal 34
Wissen, afzonderlijke 

telefoonboeknotitie 27
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Wissen, alle berichten 48
Wissen, alle 

telefoonboeknotities 27
Wissen, bericht 48
Wissen, notitie in de bellijst 31
Wissen, nummer uit de aut.

nr.herh.lijst 32

Z

Zoeken, handset (paging) 15
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