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Gids voor snel beginnen
Nieuwe berichten op het antwoordapparaat afspelen (alleen van toepassing 
op de CD145)
Druk op het basisstation op  om het antwoordapparaat in te schakelen; de LED 
gaat branden
Druk op het basisstation op 
gaat branden
Druk op het basisstation op 

Druk nogmaals op  om het antwoordapparaat uit te schakelen; de LED gaat uit
Druk op het basisstation op  voor het beluisteren van nieuwe ingekomen berichten voor het beluisteren van nieuwe ingekomen berichten
Druk op  om het huidige bericht over te slaan en het volgende bericht af te spelen 
Druk tijdens weergave van een bericht binnen één seconde op  om terug te 
gaan naar het vorige bericht
Druk tijdens weergave van een bericht binnen één seconde op 
gaan naar het vorige bericht
Druk tijdens weergave van een bericht binnen één seconde op 

Druk tijdens weergave van een bericht binnen één seconde op  om het huidige 
bericht nogmaals af te spelen
Druk tijdens weergave van een bericht op  om het volume to verhogen, en op 

 om het volume te verlagen
Druk op  om het huidige bericht te wissen
Zie de gebruikershandleiding van de CD145 voor bijzonderheden over uw 
antwoordapparaat

Oplossen van problemen
Zie de gebruikershandleiding van de CD140 of CD145 voor nadere 
bijzonderheden.

Probleem Oplossing 
• Geen gesprekstoon • Controleer de aansluitingen
  • De batterijen tenminste 24 uur opladen
  • Gebruik het meegeleverde snoer
• Slechte geluidskwaliteit • Ga dichter bij het basisstation staan
  • Verplaats het basisstation tenminste een meter 

van electrische apparatuur
• Het  ikoontje knippert • De handset aanmelden bij het basisstation
  • Ga dichter bij het basisstation staan
• Het LCD-display werkt niet • Nogmaals proberen door de voeding van het 

basisstation los te koppelen en weer aan te 
sluiten, en vervolgens de aanwijzingen voor het 
aanmelden van de handset opvolgen

  • Controleer of de twee meegeleverd oplaadbare 
batterijen op de juiste manier in de batterijhouder 
geplaatst zijn

  • Controleer of de meegeleverde batterijen 
opgeladen zijn

• Caller Line Identifi cation  • Neem contact op met uw telecomleverancier 
 (CLI) service werkt niet  over uw abonnement

Hulp nodig?
Gebruikershandleiding
Zie de Gebruikershandleiding van de CD140 of CD145.

Hulp op het internet
www.philips.com/support

Tabel landeninstelling
Code Land * Standaard 

ingestelde 
taal van 
uitgaande 
bericht

* Beschikbare 
taal  
uitgaande 
bericht

01 Duitsland Duits 1 – Duits
2 – Turks02 Oostenrijk Duits

03 Turkije Turks

04 GB Engels 1 – Engels

05 Ierland Engels

06 Frankrijk Frans 1 – Frans
2 – Italiaans
3 – Portugees
4 – Grieks
5 – Spaans

07 Italië Italiaans

08 Portugal Portugees

09 Griekenland Grieks

10 Spanje Spaans

11-1 Zwitserland Duits 1 – Frans
2 – Duits
3 – Italiaans
4 – Engels

11-2 Zwitserland Frans

11-3 Zwitserland Italiaans

12 Frankrijk Frans

13 Nederland Nederlands 1 – Nederlands
2 – Frans
3 – Duits
4 – Engels

14-1 België Nederlands

14-2 België Frans

Code Land * Standaard 
ingestelde 
taal van 
uitgaande 
bericht

* Beschikbare 
taal  
uitgaande 
bericht

15 Zweden Zweeds 1 – Zweeds
2 – Noors
3 – Fins
4 – Deens

16 Noorwegen Noors

17 Finland Fins

18 Denemarken Deens

21 Roemenië Roemeens 1 – Roemeens
2 – Pools
3 – Tjechisch
4 – Hongaars
5 – Engels

22 Polen Pools

23 Tjechië Tjechisch

24 Hongarijë Hongaars

25 Slovakije Tjechisch

26 Slovenië Engels

27 Kroatië Engels

28 Bulgarijë Engels

29 Servië Engels

30 Singapore Engels 1 – Engels
2 – Bahasa31 Indonesië Engels

32 Maleisië Engels

35 Australië Engels

36 Nieuw Zeeland Engels

39 Brazilië Braziliaans 1 – Braziliaans
2 – Spaans40 Mexico Spaans

* Dit is alleen van toepassing op de CD145. Zie 5.6.5 in de CD145 gebruikershandleiding voor aanwijzingen 
over het instellen van de taal van het uitgaande bericht. 3111 285 32551



Telefoonnummer opslaan in het telefoonboek
1. Druk op 

2. Druk op  en geheugennummer 0 verschijnt

3. Druk herhaaldelijk op  om een geheugennummers van 0 tot 19 te selecteren

4. Voer het telefoonnummer in. Druk op  om een verkeerd ingevoerd cijfer te 
wissen

5. Druk op  om het nummer op te slaan

Beltoonmelodie instellen
1. Druk op 

2. Druk op  en de huidige belmelodie wordt afgespeeld

3. Druk op toets  tot  om de gewenste belmelodie te selecteren

4. Druk op  om de instelling te bevestigen

Instellen luidsprekervolume
1. Druk op 

2. Druk op  en het huidige ingestelde volumeniveau wordt getoond

3. Druk op  (laag),  (normaal) of  (hoog) om het gewenste 
volumeniveau in te stellen

4. Druk op  om de instelling te bevestigen

Telefoneren
Druk op  en bel het nummer

OF

Kies het nummer en druk op 
Telefoon beantwoorden
Druk op  als gebeld wordt.
Gesprek beëindigen
Druk op 

3 GenietWat zit in de verpakking

CD140/CD145 
Handset

CD145 
Basisstation

Netvoeding voor 
basisstation

Telefoonsnoer

2 AAA oplaadbare 
batterijen

CD140 of CD145 
Gebruikershandleiding

Gids voor snel 
beginnen

Garantiebewijs

Het is mogelijk dat het snoer niet op de adapter is aangesloten. U kunt de adapter 
in de verpakking vinden. Sluit het snoer op de adapter aan voordat het het snoer op 
de lijningang wordt aangesloten.

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

CD140

1 Aansluiten
 Aansluiten van het basisstation

1. Sluit de stekker van de netvoeding aan op de ingang aan de onderkant van het 
basisstation

2. Sluit de stekker van het telefoonsnoer aan op de ingang aan de onderkant van 
het basisstation

3. Sluit het andere eind van het telefoonsnoer met de adapter aan op de 
telefoonaansluiting, en het andere einde van het netsnoer op het stopkontakt

2 Installeren
Oplaadbare batterijen inbrengen en opladen

Uw telefoon instellen
1. Door op  te drukken gaat de beschikbare landencode knipperen.

2. Druk herhaaldelijk op  om naar de gewenste landencode te bladeren. (Zie 
volgende bladzijde.)

3. Druk vervolgens op  en uw telefoon is ingesteld op de geselecteerde 
landencode.

Batterijen inbrengen De handset 24 uur opladen

1 2

Sluit de Sluit de 
stekker op stekker op 
het stopkon-het stopkon-
takt aantakt aan

Sluit het Sluit het 
telefoon-telefoon-
snoer aan snoer aan 
op de op de 
telefoon-telefoon-
aansluitingaansluiting

CD140 
Basisstation

OF

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