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Aansluiten

Installeren

Geniet



Wat zit in de doos?

Handset

Het is mogelijk dat het snoer niet op de adaptor is aangesloten. Als dat het geval is, dan moet het snoer 
eerst op de adaptor aangesloten worden voordat het snoer op de lijningang wordt aangesloten.

In multihandset uitvoeringen, vindt u een of meerdere handsets, opladers met voedingseenheden, en 
meerdere oplaadbare batterijen.

WAARSCHUWING Gebruik uitsluitend de snoeren en batterijen die met uw telefoon zijn 
meegeleverd.

Basisstation Voedingsadapter voor 
basisstation

Telefoonsnoer

Riemklem 2 AAA oplaadbare 
batterijen

Batterijklep

Gebruiksaanwijzing Beknopte Handleiding Garantiebewijs

USB-snoer Oortelefoon Installatie CD
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Aansluiten
Het basisstation aansluiten

Installeren
De batterijen plaatsen en opladen

1
1. Plaats het basisstation op een centrale plaats bij de telefoonaansluiting en een contactdoos.
2. Sluit het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de juiste ingangen aan de achterkant van het

basisstation.

3. Sluit het andere eind van het telefoonsnoer aan op de aansluiting voor de telefoon en het andere eind
van het adaptersnoer op de contactdoos.

B1. 2 .
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Sluit het tele-
foonsnoer 
aan op de juiste 
ingang B

Sluit de stekker 
aan A
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Instelling van datum en tijd
1. Druk op mMENU.
2. Blader : naar Alarm & klok en druk op mSELECT.
3. Druk op mSELECT voor Datum & Tijd.
4. Voer de huidige tijd (UU:MM) en huidige datum (DD/MM/JJ) in en druk op mOK.

U kunt nu uw handset in gebruik te nemen.

 Batterijen plaatsen   De handset 24 uur opladen

USB-aansluiting
Zie bladzijde 16 van de SE730 gebruikershandleiding en bladzijde 17 van de SE735 gebruikershandleiding 
voor het installeren van de USB software. 
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Een nummer bellen
Voer het telefoonnummer en druk op r.
OF
Druk op r en voer het telefoonnummer in.
Oproep beantwoorden
Als er gebeld wordt, op de r toets drukken.
Gesprek beëindigen
Druk op e toets.

Regel het volume van de luidspreker tijdens een gesprek
Druk op : voor het selecteren van Volume 1 tot Volume 5.

Nummer opslaan in de telefoongids
1. Druk op mMENU, blader : naar Telefoongids en druk op mSELECT, druk op

mSELECT en kies Nieuwe invoer.
2. Voer de naam in (maximaal 14 letters) en druk op mOK.
3. Voer het nummer in (maximaal 20 cijfers) en druk op mOK.
4. Blader : naar een groep (<Geen groep>, <Groep A>, <Groep B>, <Groep C>) en druk op

mSELECT. 
5. Blader : naar het plaatje dat uw aan het nummer wilt koppelen of selecteer Geen plaatje en druk

op mSELECT. 
Een bevestigingstoon is te horen.

Open de telefoongids
1. Druk op d in standby-stand of druk mMENU, blader : naar Telefoongids en druk op

mSELECT, blader : naar Lijst en druk op mSELECT.
2. Druk op : om in uw telefoongids te bladeren.

Stel de belmelodie in
1. Druk op mMENU, blader : naar Persn. Inst. en druk op mSELECT, druk op mSELECT

voor Handsettonen, blader : naar Belmelodie en druk op mSELECT.
2. Blader : naar de gewenste melodie om de melodie te beluisteren. 
3. Druk op mSELECT om de belmolodie te selecteren. 

Een bevestigingstoon is te horen en het scherm keert terug naar het vorige menu.
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Indrukken Voor

m
Toegang tot hoofdmenu vanuit de standby-stand.
Selecteert de functie die direct daar boven op het display van de handset getoond wordt.
Inschakelen van dempingsfunctie tijdens een gesprek. 
Schakel het backlight in.

>
Gaat naar herhaal lijst vanuit de standby-stand. 
Selecteert de functie die direct daar boven op het display van de handset getoond wordt.
Begin een tweede gesprek, schakel door, of raadpleeg de telefoongids tijdens een gesprek.
Schakel het backlight in.

r Beantwoorden van een inkomend extern of intern gesprek.
Invoegen van R voor hulp van telefonist tijdens een gesprek. 

e
Beëindingen van een gesprek.
Terug naar de standby-stand.  
Lang indrukken in de standby-stand voor het uitschakelen van de handset, kort indrukken
om de handset weer in te schakelen.

u

Kiezen van bellijst vanuit de standby-stand. 
Blader naar boven in het menu of ga naar vorige nummer in de telefoongids of de bellijst.
Verhoog volume van luidspreker tijdens het voeren van een gesprek.
Ga terug naar voorgaande letter in de bewerkingsmodus.

d

Ga naar telefoongids vanuit de standby-stand.
Blader naar beneden in het menu of ga naar volgende telefoongids of bellijst.
Verlaag volume van luidspreker tijdens een gesprek.
Ga naar volgende letter in de bewerkingsmodus.

c Voer een intern gesprek.

v Inkomende gesprek handenvrij beantwoorden.
Inschakelen en uitschakelen van de luidspreker tijdens een gesprek.

#
Kies # in de standby stand.
Lang indrukken om de beltoon te dempen in de standby-stand.
Lang indrukken om een pause in denummer kiezen modus in te lassen.
Lang indrukken om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters in de bewerking-modus.

* Nummer kiezen * in  de standby-stand.
Lang indrukken voor het vergrendelen en ontgrendelen van het toetsenslot.

Schakel de handset aan/uit
De e toets voor 3 seconden ingedrukt houden om de handset uit te schakelen en in de standby-
stand te zetten.
De e toets kort indrukken om de handset weer in te schakelen.j
Toetsenslot aan/uit
De * toets 2 seconden indrukken voor het aan- en uitschakelen van het toetsenslot in de standby-
stand.
Paging
1. Kort op de c toets van het basisstation drukken. De handset laat een beltoon horen. 
2. Als de handset gevonden is, op een willekeurige toets drukken om paging te beeindigen.

(Linker wisseltoets)

(Rechter wisseltoets)
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Oplossingen bij problemen
Zie voor meer bijzonderheden bladzijde 58 van de SE730 gebruikershandleiding en bladzijde 67 
van de SE735 gebruikershandleiding.  

Hulp nodig?
Gebruiksaawijzing
Zie de gebruikershandleiding die met uw SE730/735 geleverd werd. 

Online ondersteuning
www.philips.com/support

Probleem Oplossing

• Geen gesprekstoon • Controleer de aansluitingen

• De batterijen tenminste 24 uur opladen

• Gebruik de meegeleverde kabel

• Slechte geluidskwaliteit • Ga dichter bij het basisstation staan

• Verplaats het basisstation tenminste een meter van elec-
trische apparatuur

• Het  ikoontje knippert • De handset aanmelden bij het basisstation

• Ga dichter bij het basisstation staan

• Caller Line Identification (CLI)
service werkt niet

• Controleer het abonnement met uw telecomleverancier
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