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Opmerking
* In verpakkingen met meerdere 

handsets bevinden zich 
extra handsets, laders en 
voedingsadapters.

** In sommige landen moet 
u eerst het snoer aan de 
adapter bevestigen en 
vervolgens de adapter in de 
telefoonaansluiting steken.

Let op
•	 Gebruik uitsluitend de 

meegeleverde batterijen en 
netspanningsadapter.

Wat zit er in de doos?

Handset*

Basisstation

Oplader* Netspanningsadapter* Telefoonsnoer**
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Het basisstation en de lader aansluiten
Telefoon-
aansluiting Stopcontact

Stroomadapter

Stopcontact

Extra 
handsetopladerBasisstation 

telefoon

1 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
•	 de DC-ingang aan de onderkant van het basisstation;
•	 het stopcontact in de muur.

2 Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
•	 de telefoonaansluiting aan de onderkant van het basisstation;
•	 de telefoonaansluiting in de muur.

3 Sluit voor versies met meerdere handsets elk uiteinde van de 
voedingsadapter aan op:
•	 de DC-ingang aan de onderkant van de extra lader van de 

handset;
•	 het stopcontact in de muur.

Opmerking Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste 
gebruik 8 uur lang op.

1  Aan de slag



De telefoon configureren
1 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de 

batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.
2 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een 

welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
3 Selecteer uw land en druk op [OK] om te bevestigen.
4 Stel de datum en de tijd in.
•	 Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op 

* om [AM] of [PM] te selecteren.



De telefoon opladen

8 uur 
opladen

Plaats de handset op het basisstation om de handset op te laden. 
U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op het 
basisstation is geplaatst.

 » De handset begint met opladen.
Opmerking Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste 
gebruik 8 uur lang op.

Het batterijniveau controleren
Wanneer de handset van het basisstation/de lader is 
genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol, 
halverwege en bijna leeg).
Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, 
blijven de balkjes knipperen tot het opladen is voltooid.

Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort 
een waarschuwingstoon.
De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.



Laad uw mobiele telefoon op

Basisstation 
telefoon

1 Voor een iPhone sluit u de stekker van uw USB-oplaadkabel (niet 
meegeleerd) aan op de USB-aansluiting aan de onderzijde van 
de SE888.

2 Voor mobiele telefoons die worden opgeladen via micro-USB 
sluit u de stekker van de micro-USB-kabel aan op de micro-USB-
aansluiting van de mobiele telefoon.



2  Bluetooth
SE888 koppelen met uw mobiele 
telefoons
Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie van de mobiele 
telefoons is geactiveerd en in de zoekstatus staat. U kunt 
dan als volgt koppelen:
1 Druk op het basisstation op MENU.
2 Selecteer [Bluetooth] > [Zoek me].
3 Plaats de mobiele telefoon dicht bij het basisstation en 

druk op [OK] om te bevestigen.
4 Selecteer op de mobiele telefoon SE888 en maak 

verbinding.
5 Voer indien nodig op de mobiele telefoon de pincode 

(0000) in. 
 » Als SE888 en de mobiele telefoon zijn gekoppeld, 
wordt  of  weergegeven op het scherm van 
de handset en het basisstation.

Opmerking
•	 Als de lijst met Bluetooth-apparaten vol is, moet u 

enkele namen van mobiele telefoons verwijderen voor 
er nieuwe toestellen kunnen worden gekoppeld.

•	 Als de naam van SE888 bestaat in uw mobiele telefoon, 
moet u deze uit uw mobiele telefoon verwijderen. 
Vervolgens kunt u opnieuw koppelen.

Tip
Installeer de PC-software 'ThinkLink' die is opgeslagen 
op de CD-ROM of op http://www.philips.com/support 
voor het koppelen aan PC en downloaden van het PC-
telefoonboek



Bellen
Snel bellen vanaf de vaste lijn
Druk op /  op de handset of  op het basisstation 
en kies het telefoonnummer.
Nummer vooraf kiezen
1 Kies het telefoonnummer op de handset of het 

basisstation.
2 Druk op /  om de vaste lijn of de Bluetooth-lijn ( /

/ ) te selecteren die u wilt gebruiken voor het plaatsen 
van een oproep.

3 Vervolgens voert u een van de volgende handelingen uit:
•	 Druk op /  op de handset; of
•	 Druk op  of  op het basisstation en kies een 

lijn of mobiele telefoon om mee te bellen.

Opmerking Zorg ervoor dat de lijninstellingen 
zijn ingesteld op [Vaste lijn] voor een vaste lijn of 
[Mobiel 1]/[Mobiel 2] voor een Bluetooth-lijn. Zie 
voor meer informatie Lijninstellingen in het hoofdstuk 
Telefooninstellingen in de gebruikershandleiding.

Tip Als u op de handset [Automatisch] selecteert, 
wordt de niet-actieve lijn voor oproepen vooraf 
geselecteerd. De [Vaste lijn] krijgt hierbij voorrang.  
Vervolgens [Mobiel 1] en [Mobiel 2]. Als u 
[Handmatig] kiest, kunt u een keuze maken tussen de 
drie pictogrammen.

3  Genieten



Een gesprek aannemen
•	 Wanneer er een inkomende oproep van de vaste lijn 

is, drukt u op /  op de handset of op  op het 
basisstation.

•	 Wanneer er een inkomende oproep van de Bluetooth-
lijn is, drukt u op /  op de handset of op  op 
het basisstation.

•	 Als er tegelijkertijd inkomende oproepen zijn van 
de vaste lijn en de Bluetooth-lijn, drukt u op /  op 
de handset of het basisstation om een oproep te 
selecteren, en vervolgens
•	 drukt u op de handset op /  ; of
•	 drukt u op het basisstation op  of  om een 

van de oproepen te beantwoorden.
Een gesprek beëindigen
•	 Druk op  op de handset of  op het basisstation.
•	 Plaats de handset op het basisstation.

Het volume aanpassen tijdens een 
gesprek
Druk op /  op de handset of  /  op het basisstation 
om het volume tijdens een oproep te veranderen.

Een contactpersoon toevoegen aan 
het telefoonboek
1 Druk op  op de handset of het basisstation.
2 Selecteer [Optie] > [Nw toevoegen], en druk op 

[OK] om te bevestigen.
3 Voer de naam in en druk op [OK] om te bevestigen.
4 Voer het nummer in en druk op [Bewaar] om te 

bevestigen.



Een mededeling opnemen
1 Druk op [Menu]
2 Selecteer  > [Aankondiging], en druk op [OK] om 

te bevestigen.
3 Selecteer [Antw & Opnem.] of [Zonder opnem.], en 

druk op [OK] om te bevestigen.
4 Selecteer [Nieuw opnemen] en druk op [OK] om te 

bevestigen.
5 Start de opname na het piepje dicht bij de microfoon.
6 Druk op [OK] om de opname te beëindigen.

 » U kunt de zojuist opgenomen mededeling 
beluisteren op de handset.



Berichten beluisteren die zijn opgenomen op het antwoordapparaat

cdba

a Het antwoordapparaat in- of uitschakelen: druk op .
b Beluisteren van de opgenomen berichten starten/stoppen: druk 

op .
c Volume aanpassen: druk op  / .
d Het huidige bericht verwijderen: druk op .

Opmerking Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte 
Antwoordapparaat in de gebruikershandleiding.



Hulp nodig?
Gebruiksaanwijzing
Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw nieuwe telefoon hebt ontvangen.
nlinehulp
www.philips.com/support

Welkom bij Philips
Registreer uw product op www.philips.com/welcome.
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