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Belangrijke veiligheidsinstructies
•	Gebruik uitsluitend de voeding die bij de technische gegevens 

wordt vermeld.
•	 Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.

•	Ontploffingsgevaar	als	de	batterij	wordt	vervangen	door	een	
onjuist type.

•	Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies. (Raadpleeg 
de onlinegebruikershandleiding)

1 Aansluiten
Het basisstation aansluiten

1 Sluit elk uiteinde van 
de voedingsadapter 
aan op:
•	 de DC-ingang aan 

de achterkant van 
het basisstation;

•	 het stopcontact in 
de muur.

2 Sluit elk uiteinde van 
het telefoonsnoer aan 
op:
•	 de telefoonaansluiting 

aan de achterkant 
van het basisstation;

•	 de telefoonaansluiting 
in de muur.

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

de handset.
•	 het stopcontact in de muur.

Inkomende oproep Niet-actieve modus Menu’s
MENU/OK Optiemenu openen Optiemenu openen Selectie bevestigen
REDIAL/C Herhaallijst openen Herhaallijst openen Hiermee annuleert u de 

bewerking
Hiermee zet u het volume luider Hiermee opent u het telefoonboek Omhoog bladeren

Hiermee zet u het volume zachter Hiermee opent u de bellijst Omlaag bladeren

Nummerherhalingstoets*
*afhankelijk van het netwerk

Hiermee kunt u bellen en 
oproepen aannemen

Oproepen beëindigen Handset in-/uitschakelen (ingedrukt 
houden)

Het menu/de bewerking 
afsluiten

Hiermee schakelt u de microfoon in/uit.
Hiermee schakelt u de luidspreker in/uit. Hiermee kunt u bellen en 

oproepen aannemen

 / Hiermee past u het 
luidsprekervolume aan.
•	Druk tijdens het 

beluisteren van de 
berichten hierop om 
het bericht vanaf het 
begin te beluisteren.

•	Tijdens de eerste 
seconde van het 
huidige bericht drukt 
u op deze knop om 
het vorige bericht te 
beluisteren. 

•	De huidige berichten 
wissen.

•	Alle berichten wissen 
(houd ingedrukt).

Hiermee spoelt u vooruit 
naar het volgende bericht. 
Hiermee schakelt u het 
antwoordapparaat in/uit.
Beluisteren van de 
opgenomen berichten 
starten/stoppen.
•	Hiermee zoekt u 

handsets. 
•	 Extra handsets 

aanmelden.

 
 

Dit pictogram geeft de verbindingsstatus tussen de handset en 
het basisstation weer. Hoe meer balken er worden weergegeven, 
hoe beter de verbinding is. 

Brandt continu wanneer u door de lijst met inkomende 
oproepen bladert.
Dit geeft een uitgaande oproep aan in de herhaallijst.
Knippert wanneer er een nieuwe gemiste oproep is of wanneer u 
door nieuwe gemiste oproepen bladert. Brandt continu wanneer 
u door de bellijst met gelezen gemiste oproepen bladert.

Knippert wanneer er een oproep binnenkomt. Brandt continu 
tijdens een gesprek.
De luidspreker is ingeschakeld.
Het belsignaal is uitgeschakeld.
Antwoordapparaat: knippert wanneer u een nieuw bericht hebt. 
Brandt continu wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
Als u een voicemailbox van uw provider gebruikt, knippert dit 
pictogram wanneer er een nieuw bericht is. Brandt continu wanneer 
alle spraakberichten in de lijst zijn beluisterd. Het pictogram wordt 
niet weergegeven wanneer er geen spraakbericht is.
* Dit is afhankelijk van het netwerk
Wordt weergegeven wanneer u omhoog/omlaag bladert in een 
lijst of het volume verhoogt/verlaagt.
Er staan nog meer cijfers aan de rechterkant. Druk op 
REDIAL/C om deze te lezen.

 /

Luidspreker

MENU/OK
REDIAL/C

Luidspreker

Microfoon

Luidspreker



2 Aan de slag
De telefoon configureren De telefoon opladen

8 uur opladen

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 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
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.

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
Pictogram Beschrijving

Wanneer de handset van het basisstation/de lader 
is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan 
(vol tot 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.



3 Genieten
Bellen
•	Om te bellen drukt u op  en draait u het telefoonnummer.
•	Om een oproep te beantwoorden, drukt u op  wanneer de 

telefoon overgaat.
•	Om een gesprek te beëindigen, drukt u op .

Luidsprekervolume
Druk op  of  om het volume aan te passen tijdens een 
gesprek.

Telefoonboek
Vermelding toevoegen
1 Druk op MENU/OK, selecteer daarna [Telefoonboek] > 

[Nw toevoegen] en druk vervolgens op MENU/OK om te 
bevestigen.

2 Voer de naam in en druk op MENU/OK om te bevestigen.
3 Voer het nummer in en druk op MENU/OK om te bevestigen.
Kiezen vanuit het telefoonboek
1 Druk op  of druk op MENU/OK > [Telefoonboek] > 

[Weergeven] om het telefoonboek te openen.
2 Selecteer een contactpersoon.
3 Druk op  om het nummer te bellen.
Snelkeuzenummer
Er zijn 2 snelkeuzenummers (toets 1 en 2). Om het opgeslagen 
telefoonnummer automatisch te bellen, houdt u de toetsen 
ingedrukt in de niet-actieve modus.
Afhankelijk van uw land zijn toets 1 en 2 respectievelijk ingesteld op 
[1_voicemail] (het voicemailnummer) en [2_infoservice] (het 
informatieservicenummer) van uw netwerkbeheerder (afhankelijk 
van uw netwerk).

Gesprekkenlog
1 Druk op  en selecteer een vermelding.
Om te bellen
2 Druk op .
Om meer details weer te geven
2 Druk op MENU/OK.
3 Selecteer [Weergeven].
Een belvermelding opslaan in het telefoonboek
2 Druk op MENU/OK.
3 Selecteer [Nummer opslaan].
4 Druk ter bevestiging op MENU/OK.
5 Voer de naam in.
6 Druk ter bevestiging op MENU/OK.
7 Druk op MENU/OK om op te slaan.
Een belvermelding verwijderen
2 Druk op MENU/OK.
3 Selecteer [Wissen] of [Alles wissen].
4 Druk ter bevestiging op MENU/OK.

Herhaallijst
1 Druk op REDIAL/C en selecteer een vermelding.
Om te bellen
2 Druk op .
Een belvermelding opslaan in het telefoonboek
2 Druk op MENU/OK.
3 Selecteer [Nummer opslaan].
4 Druk ter bevestiging op MENU/OK.
5 Voer de naam in.
6 Druk ter bevestiging op MENU/OK.
7 Druk op MENU/OK om op te slaan.
Een belvermelding verwijderen
2 Druk op MENU/OK.
3 Selecteer [Wissen] of [Alles wissen].
4 Druk ter bevestiging op MENU/OK.

Een mededeling opnemen 
(alleen voor CD196)
1 Druk op MENU/OK > [Antwoordapp.] > 

[Aankondiging] en druk vervolgens ter bevestiging op 
MENU/OK.

2 Selecteer [Zonder. opnem.] of [Ook opnemen] en druk 
vervolgens ter bevestiging op MENU/OK.

3 Selecteer [Opnemen] en druk vervolgens ter bevestiging op 
MENU/OK.

4 Start de opname na het piepje dicht bij de microfoon.
5 Druk op MENU/OK om de opname te beëindigen.

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

De handsets aanmelden
U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation. U kunt 
maximaal 4 handsets aanmelden bij het basisstation.
1 Druk op de handset op MENU/OK.
2 Selecteer [Services] > [Aanmelden] en druk vervolgens 

ter bevestiging op MENU/OK.
3 Voer de pincode van het systeem in (0000). 
4 Druk op MENU/OK om de pincode te bevestigen.
5 Houd  5 seconden ingedrukt op het basisstation.

 » Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. 

Standaardinstellingen herstellen
U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de 
oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
1 Druk op MENU/OK.
2 Selecteer [Services] > [Resetten] en druk vervolgens ter 

bevestiging op MENU/OK.
 » Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen 
weergegeven.

3 Druk ter bevestiging op MENU/OK.
 » Alle instellingen worden opnieuw ingesteld.



Technische gegevens
Batterij
•	HFR: 

2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH 1,2 V 650 mAh 
2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH 1,2 V 550 mAh

•	 SANIK: 
2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH 1,2 V 650 mAh 
2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH 1,2 V 550 mAh

Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.
Adapter
Basisstation en lader: 
•	 Philips: S003PV0600050: 

Invoer: 100 - 240 V 50/60 Hz 0,2 A;  Uitvoer: 6 V 500 mA
•	 Philips: SSW-1920EU-2: 

Invoer: 100 - 240 V 50/60 Hz 0,2 A;  Uitvoer: 6 V 500 mA

Opmerking
•	U	kunt	een	DSL-filter	(digital	subscriber	line)	installeren	om	

ruis en problemen met nummerherkenning ten gevolge van 
DSL-interferentie te voorkomen.

•	Philips Consumer Lifestyle verklaart hierbij dat het product 
CD191/196 voldoet aan de essentiële vereisten en andere 
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de 
conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.

http://www.p4c.philips.com


Veelgestelde vragen
Op het scherm wordt er geen signaalbalk weergegeven.
•	De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting 

van het basisstation.
•	Registreer uw handset als op de handset [Afmelden] 

wordt weergegeven (raadpleeg het gedeelte ‘De handsets 
aanmelden’).

Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets aan te 
melden bij het basisstation?
Het geheugen van het basisstation is vol. Meld handsets die niet 
worden gebruikt af en probeer het opnieuw.
Geen kiestoon
•	Controleer de telefoonaansluitingen.
•	De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting 

van het basisstation.
Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat 
kan ik doen?
De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider 
en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de 
serviceprovider om de instellingen te wijzigen.
Geen weergave
•	Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
•	Controleer de voedings- en telefoonaansluitingen.

De handset op de lader laadt niet op.
•	Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
•	Controleer of de handset goed op de lader is geplaatst. Tijdens 

het laden knippert het batterijpictogram.
•	Zorg ervoor dat de instelling voor de stationstoon is 

ingeschakeld. U hoort een stationstoon wanneer de handset 
goed op de oplader is geplaatst.

•	De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los 
en reinig de contactpunten met een vochtige doek.

•	De batterijen zijn defect. Schaf nieuwe batterijen aan bij uw 
dealer.

Slecht geluid (gekraak, echo enz.)
•	De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de 

richting van het basisstation.
•	De telefoon heeft last van interferentie door elektrische 

apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt 
van deze apparaten.

•	De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats 
het basisstation ergens anders.

De handset gaat niet over.
Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.
Nummerherkenning werkt niet.
•	De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw 

serviceprovider.
•	De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.

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

Hulp nodig?
Gebruikershandleiding / onlineondersteuning
www.philips.com/support
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