
Handleiding

Handset(s) vóór gebruik 24 uur opladen!
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Voordat u uw CD 235 gebruikt dient u de telefoon te configureren voor het land waarin u woont. 
Allereerst dient u de accu's te plaatsen (zie pagina 8). Na enkele minuten opladen verschijnt het welkom-
display en geeft een geanimeerde welkomstboodschap in verschillende talen aan.

1. Druk een willekeurige toets op de handset in om de animatie te stoppen.

2. Blader met de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  door de keuzelijst met 

landen en selecteer het gewenste land.

3. Druk op de softkey  OK om het geselecteerde land te bevestigen.
Na korte tijd hoort u een bevestigingstoon.

Uw telefoon is klaar voor gebruik.

Zie pagina 26, wanneer u uw CD 235 opnieuw moet configureren.

Aanwijzing: Wanneer  BACK wordt ingedrukt, verschijnt opnieuw het scherm voor de 
selectie van een land.

WAARSCHUWING! Wanneer de handset nog niet op het basisstation is aangemeld wordt 
alleen de displaytaal geactualiseerd.

Welkom-modus
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Veiligheid
Alvorens de CD 235 te installeren dient u de volgende informatie in acht te nemen:

Voeding
> Dit product heeft een voeding nodig van 220-240 Volt met eenfasige wisselstroom, met uitzondering van 

IT-installaties overeenkomstig de norm EN 60950. Tijdens een stroomstoring kan de verbinding worden 
verbroken.

Telefoonaansluiting
> Gebruik alleen de meegeleverde aansluitkabels, anders krijgt u waarschijnlijk geen kiestoon. 
> Wanneer u een breedband-DSL-internetaansluiting heeft, dient u ervoor te zorgen dat u op elke 

wandcontactdoos die in huis is geplaatst een DSL-filter hebt aangesloten, en zorg ervoor dat de modem 
en de telefoon op de juiste filterbus zijn aangesloten (voor ieder toestel een eigen bus).

Heeft u hulp nodig?
Meer over het opsporen en verhelpen van fouten en FAQ's: 
Online-hulp: www.p4c.philips.com
Het verhelpen van problemen: zie pagina 36

Let op! Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60950 als gevaarlijk geclassificeerd. 
De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het 
stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos. 

Belangrijke informatie
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*Aanwijzing: In de verpakking kan zich behalve het telefoonsnoer ook een aparte lijnadapter bevinden. 
In dat geval dient u eerst de lijnadapter op het telefoonsnoer aan te sluiten, voordat u deze 
in de telefooncontactdoos steekt.

Aanwijzing: In de multihandsetverpakkingen van de CD 235 zult u ook een of meer extra handsets 
aantreffen, oplaadstations met bijbehorend netsnoer en extra oplaadbare accu's.

Verpakkingsinhoud

235

Een handset CD 235 Een basisstation CD 235

Een bedieningshandleiding Korte handleiding Garantiekaart

Een netsnoer Een telefoonsnoer*

2 AAA oplaadbare
accu's / batterijen

Accuklepje
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Handset en basisstation
CD 235 Handset
1 Luidspreker
2 Display, Symbolen, zie pagina 7
3 Menu- & OK-toets

Menu's oproepen.
Menu selecteren.
Functie bevestigen.

4 Aut.nummerherhalingstoets, toets voor microfoon
uit en Back-toets
Schakelen tussen de gespreksinformatie (naam/nummer of
datum/tijd).
Automatische nummerherhalingslijst oproepen.
Automatische nummerherhaling van het laatstgekozen 
telefoonnummer.
De microfoon van de handset tijdens een gesprek in-/
uitschakelen.
Het laatste teken of cijfer wissen in de invoermodus.

5 Bellijst en scrollen naar boven
Bellijst oproepen.
Scrollen naar boven in de keuzelijsten.
Bel- en hoornvolume verhogen. 

6 Telefoonboek en scrollen naar beneden
Telefoonboek oproepen.
Scrollen naar beneden in de keuzelijsten.
Bel- en hoornvolume verlagen. 

7 Uitschakel- en ophangtoets
Gesprek beëindigen.
Menu's sluiten.

8 Opneem- en R-toets
Lijn bezetten en gesprek aannemen.
In de telefoonboekmodus, in de automatische 
nummerherhalingslijst en bellijst het geselecteerde nummer
bellen.
R-functie activeren.

9 Teken # invoegen, belsignaal uitschakelen en 
pauze-toets
Teken # invoegen.
Pauze-teken (P) tijdens het invoeren van het telefoonnummer
invoegen.
Belsignaal in-/uitschakelen.

10 Sterretje invoegen en toetsblokkering
Toetsblokkering in-/uitschakelen.

11 Intern gesprek en conferentie-toets
Intern telefoneren.
Groepsgesprek tot stand brengen.

12 Microfoon
13 Luidsprekertoets*

Luidspreker in-/uitschakelen.

*Let op: Het activeren van de handsfree-functie kan het 
volume in de oortelefoon plotseling zeer sterk verhogen. 
Zorg ervoor, dat u de handset niet te dicht bij uw oor 
houdt.

CD 235 Basisstation
1 Paging-toets (handset(s) zoeken)

Handset(s) aanmelden.
Handset(s) zoeken.

Alle andere toetsen zijn voor de bediening van het
antwoordapparaat, meer bijzonderheden vindt u in het
hoofdstuk “Antwoordapparaat” op pagina 30.
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Voordat de handset voor de eerste keer in gebruik wordt genomen moeten de accu's evt. 
eerst gedurende enkele minuten worden opgeladen, voordat er symbolen op het display 
verschijnen.

Op het display krijgt u informatie over de bediening van uw telefoon. In de kopregel van het 
display kunnen de onderstaande symbolen verschijnen.

Geeft de actuele laadstatus van de accu's aan. Tijdens het opladen scrollen de balkjes in het
accusymbool.

De lijn is bezet. Wanneer het belsignaal van de telefoon klinkt, knippert het symbool.

Nieuw(e) opgenomen bericht(en).

Nieuwe notities in de bellijst of de notities in de bellijst worden juist gecontroleerd.

Het telefoonboek is opgeroepen.

De alarmklok is geactiveerd.

De luidspreker is geactiveerd.

Het belsignaal is uitgeschakeld.

De handset is op het basisstation aangemeld.

Keuze of functie bevestigen.

Meer menu-opties staan verder boven ter beschikking.

Meer menu-opties staan verder beneden ter beschikking.

Terugkeren naar de vorige displayweergave.
Afzonderlijke tekens of cijfers wissen.

Rechts zijn meer cijfers beschikbaar.

Symbolen op het display van de handset
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Telefoon installeren
Plaats uw product dicht genoeg bij de telefoon en belangrijkste 
contactdozen zodat de kabels lang genoeg zijn.
1. Sluit het ene uiteinde van het netsnoer aan op de bus aan de 

achterzijde van het basisstation en steek het andere uiteinde in een 
wandcontactdoos.

2. Sluit het ene uiteinde van het telefoonsnoer aan op de bus aan de 
achterzijde van het basisstation en steek het andere uiteinde in een 
telefooncontactdoos.

3. Wanneer u een multi-pack product gekocht heeft, is er voor iedere 
extra handset een oplader en een bijbehorend netsnoer. Sluit het ene 
uiteinde van het netsnoer aan op de bus aan de onderzijde van de 
lader. Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een 
wandcontactdoos.

Accu's in de handset plaatsen en vervangen
1. Plaats de 2 oplaadbare NiMH AAA-accu's (bijgevoegd) in het 

accuvakje aan de achterzijde van de handset. Let op de juiste plaats 
van de accu's (polariteit).

2. Plaats het deksel van het accuvakje weer terug en schuif dit zodanig op 
zijn plaats, tot het vastklikt.

3. Plaats de handset in het basisstation of de oplader, zodat de accu's 
gedurende ca. 24 uur kunnen worden opgeladen. De handset kan 
warm worden tijdens het opladen. Dit is normaal.
Wanneer het apparaat voor de eerste keer in gebruik wordt genomen 
kan het enkele minuten duren voordat de symbolen op het display 
verschijnen.

De garantie geldt niet voor accu's/batterijen en alle slijtonderdelen met een 
beperkte levensduur.

1 2
Let op! Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm 
EN 60950 als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar 
het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker 
uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed 
bereikbare wandcontactdoos.

Let op! Gebruik alleen de meegeleverde aansluitkabels, anders 
krijgt u waarschijnlijk geen kiestoon.
Let erop, dat het net- en telefoonsnoer op de juiste bussen zijn 
aangesloten, omdat het apparaat kan worden beschadigd, wanneer 
de snoeren verkeerd zijn aangesloten. 

Let op: Tijdens het opladen moet de basis op het elektriciteitsnet 
zijn aangesloten. Gebruik alleen oplaadbare accu's.

Telefoon installeren
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Acculaadstatus
Een waarschuwingssignaal (tijdens het telefoneren) geeft aan dat de accu's moeten worden opgeladen. Het 
gesprek kan kort na het waarschuwingssignaal automatisch worden afgebroken.

Het lege accusymbool  op het display geeft aan dat de accu's moeten worden opgeladen. Plaats de handset 
in het basisstation of de lader om de accu's op te laden. Wanneer de accu's bijna leeg zijn schakelt de handset 
automatisch in de sluimermodus en geeft op het display ACCU ZWAK aan.

 Accu's mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.

Accucapaciteit en reikwijdte
De optimale accucapaciteit wordt bereikt nadat de accu 3 maal volledig is opgeladen/ontladen. Wanneer de 
reikwijdte wordt overschreden hoort u gekraak, ga dan dichter naar de basis toe. Houd de basis verwijderd 
van elektrische apparaten om de optimale reiktwijdte te benutten.

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 CD 235 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 CD 235) op uw basisstation gebruikt.

Wanneer u de handset CD 235 op een basisstation dat geschikt is voor GAP van een ander merk wilt 
aanmelden 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 25.

Om een handset van een ander merk aan te melden op de basis CD 235, zet u de basis in de aanmeldmodus 
(pagina 25) en volgt u vervolgens de aanwijzingen in de fabrieksdocumentatie.

DECT™ is een geregistreerd handelsmerk van ETSI ten gunste van de gebruikers van de DECT-technologie.

Let op: De garantie geldt niet voor accu's / batterijen en alle slijtonderdelen met een beperkte 
levensduur.

Accucapaciteit bij 
telefoneren

Accucapaciteit in 
stand-by modus

Reikwijdte 
binnenshuis Reikwijdte buitenshuis

circa 10 uur circa 120 uur circa 50 meter circa 300 meter

Eisen van de GAP-standaard

Accucapaciteit en reikwijdte
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De handset moet worden aangemeld, wanneer op het display NIET AANGEM verschijnt of wanneer u de 
handset op een ander basisstation wilt aanmelden. Op het basisstation CD 235 kunnen maximaal 4 handsets 
worden aangemeld. Een handset kan op 4 verschillende basisstations worden aangemeld.

Handset aanmelden:

1. Druk op .
Wanneer de handset NIET AANGEM weergeeft, ga dan verder met stap 5.

2. Selecteer GEAV INSTEL en druk op .
3. Selecteer AANMELDEN en druk op .

4. Voordat u de PIN-code invoert, dient u de PAGING-toets  op het basisstation gedurende 
4 seconden ingedrukt te houden, totdat u de aanmeldingstoon hoort. Het basisstation bevindt zich nu in 
de aanmeldingsmodus. (Wanneer de capaciteit van het basisstation reeds volledig benut is en er geen 
andere handset meer kan worden aangemeld, hoort u in plaats daarvan een waarschuwingssignaal. Zie 
“Handset afmelden” op pagina 25 om een aangemelde handset af te melden.)

5. Voer de PIN-code in (standaard: 0000) en druk op .
6. Selecteer met de cijfertoetsen 1, 2, 3 of 4 een basisstation. Een knipperend cijfer geeft aan dat dit 

basisnummer reeds bezet is.

Wanneer de handset is aangemeld hoort u een bevestigingstoon. Wanneer het aanmelden is mislukt, volg dan 
de bovenstaande bedieningsstappen en probeer het nogmaals.

Het menu in de stand-by modus met  oproepen. 

In de menulijst met de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  
vooruit en achteruit scrollen.

Om de keuze te bevestigen, de softkey   indrukken.

Druk de softkey   in om het menu te verlaten of om terug te keren 
naar het vorige menuniveau.

Menubediening

Handset aanmelden
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Uw telefoon is uitgerust met een aantal functies en mogelijkheden die in menu's zijn onderverdeeld.

*Afhankelijk van het land, deze menu's staan in sommige landen niet ter beschikking.

TEL BOEK

PAS AAN

WISSEN

WIS ALLE

VOEG TOE

KLOKI/ALARM

ALARMKLOK

ALARMSIGNAAL

TIJD

AAN/UIT

MELODIE 

TIJD

VOLUME

PERS INSTEL

NAAM HS

HANDS GELUID MELODIE MELODIE 1 - 10

VOLUME NIVEAU 1-5/UIT

TOETSTOON AAN/UIT

AUTO ANTW AAN/UIT

Lijst met talenTAAL

LICHT AAN/UIT

GEAV INSTEL FLASH

LAND*

FLASH 1/2

BABYFOON AAN/UIT

SELECT BASIS AUTO/BASIS 1

WIJZIG PIN

AFMELDEN

RESET

AANMELDEN PIN BASIS 1/2/3/4

HANDSET 1/2/3/4

Voer PIN in

PIN

LAND 1 - 8

ANTW APP

WIJZIG CODE

TAAL*

AANTAL BELS

Voer code in

Selecteer taal

ZUINIG MODUS/BELSIGN 2 - 7

Menu-overzicht
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U kunt de namen voor uw telefoonboeknotities teken voor teken invoeren, door de desbetreffende toets net 
zo vaak in te drukken totdat het gewenste teken verschijnt.

Met de -toets die zich direct onder de weergave  bevindt, kunt u teken voor teken wissen.

Voor het invoeren van "Peter" 

Druk eenmaal op   : P

Druk tweemaal op   : PE

Druk eenmaal op   : PET

Druk tweemaal op   : PETE

Druk driemaal op   : PETER 

In de stand-by modus geeft de CD 235 verschillende informatie aan:

• De actuele acculaadstatus  en de reikwijdte ,

• de naam van de handset en de tijd,

• nieuwe oproepen , indien aanwezig,

• nieuwe ingesproken berichten , indien aanwezig

• en de alarmklok , wanneer de functie geactiveerd is.

Toetsen Toegewezen tekenset
1 [spatie] 1 < > 
2 A B C 2
3 D E F 3
4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N O 6
7 P Q R S 7
8 T U V 8
9 W X Y Z 9
0 0 - / \ o

Stand-by modus

Tekst of nummer invoeren
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Een telefoonnummer kiezen
1. Druk op  en wacht totdat u de kiestoon hoort. 
2. Voer het nummer in dat u wilt bellen. Het nummer verschijnt op het display en wordt gekozen.

Gespreksteller
De gespreksteller geeft de duur van het actuele gesprek op het display weer. De gespreksduur wordt binnen 
het eerste uur in minuten en seconden weergegeven (MM-SS). Daarna worden de uren en minuten 
weergegeven (UU-MM).

Voorbereid kiezen
Met het voorbereid kiezen kunt u het telefoonnummer op het display zien en wijzigen, alvorens dit te kiezen.

1. Voer het nummer in dat u wilt bellen.
Het nummer verschijnt op het display. U kunt maximaal 20 cijfers invoeren.

2. Druk op .

Automatische nummerherhaling van het laatstgekozen nummer
Met de automatische nummerherhalling kunt u het laatstgekozen telefoonnummer nogmaals kiezen.

1. Druk op .

2. Druk op .

Let op: Wanneer u tijdens een gesprek te ver van de basis verwijderd bent, geeft uw telefoon een 

waarschuwingssignaal en het symbool  knippert. Ga weer dichter naar het basisstation toe, anders 
kan het gesprek worden onderbroken.

Let op: Wanneer de laadstatus van de accu's tijdens een gesprek zwak wordt, geeft uw telefoon een 
waarschuwing d.m.v. een alarmsignaal. U dient de handset dan zo snel mogelijk op te laden, want als de 
accu's volledig zijn ontladen wordt de verbinding verbroken. Door de handset in het basisstation of de 
lader te plaatsen wordt het actuele gesprek beëindigd.

Let op: Druk op  om een foutief ingevoerd cijfer te wissen.
Houd de # toets ingedrukt om een kiespauze in te voeren. Het display geeft een P voor pauze aan.

Telefoneren
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Automatische nummerherhaling met de 
aut.nummerherhalingslijst
Uw telefoon slaat de 5 laatstgekozen telefoonnummers op. Alleen de eerste 20 cijfers van het desbetreffende 
telefoonnummer worden opgeslagen.
Automatische nummerherhaling van de 5 laatstgekozen telefoonnummers:

1. Druk op . Het laatstgekozen telefoonnummer wordt weergegeven.

2. Blader met de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  om het gewenste
telefoonnummer te selecteren.

Wanneer zowel de naam als het nummer beschikbaar zijn, drukt u op  om tussen beide 
informatieweergaves te schakelen.

3. Druk op .

Telefoneren met het telefoonboek

1. Roep met de pijltjestoets NAAR BENEDEN  het telefoonboek op.

2. Met de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  de gewenste notitie selecteren.

3. Druk vervolgens op .

Gesprek beëindigen

Druk op  of plaats de handset in het basisstation of de oplader.

Gesprek aannemen
Wanneer u wordt gebeld, klinkt het belsignaal van de telefoon en het symbool  knippert op het display. 

Druk op  om het gesprek aan te nemen.

Aanwijzing: U kunt echter ook de cijfertoetsen gebruiken om de beginletter van de naam in te voeren 
om zo direct toegang te krijgen tot de gewenste notitie. U drukt bijvoorbeeld op 2 wanneer u notities 
met de beginletter 'A' zoekt.

Wanneer het nummer uit meer dan 12 cijfers bestaat drukt u op  om de overige cijfers weer te 

geven en drukt u opnieuw op  wanneer u de eerste 12 cijfers nogmaals wilt bekijken.

Aanwijzing: Bij de nummerweergave (afhankelijk van het abonnement) licht het symbool  op en de 
desbetreffende bellerinformatie wordt weergegeven. Terwijl het belsignaal van de telefoon klinkt 

wanneer er een gesprek binnenkomt,  kunt u dit met  uitschakelen.

Telefoneren
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Handsfree bellen
Met de handsfree-functie kunt u met uw gesprekspartner telefoneren zonder dat u de telefoon in uw hand 
hoeft te houden. Andere personen die in dezelfde ruimte aanwezig zijn kunnen eveneens aan het 
telefoongesprek deelnemen.

Druk op  om de luidspreker tijdens een gesprek aan/uit te zetten.

Tijdens een gesprek
Hoorn- en luidsprekervolume instellen
U kunt het volume van de stem van de beller tijdens een gesprek verhogen of verlagen. Er zijn 3 verschillende 
volumeniveaus.

Druk op de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  om het hoorn- of luidsprekervolume in 
te stellen.

Microfoon uitschakelen
Tijdens een gesprek kunt u vertrouwelijk met een andere persoon overleggen/praten zonder dat de beller kan 
meeluisteren.

Druk op  om de microfoon tijdens een gesprek in/uit te schakelen.
Op het display verschijnt GELUID UIT om aan te geven dat de microfoon uitgeschakeld is.

Aaneengeschakeld bellen
Ook nadat de telefoonlijn is bezet kunt u telefoonnummers uit het telefoonboek selecteren en heeft u 
willekeurig vaak toegang tot de functie 'aaneengeschakeld bellen'.

1. Houd de pijltjestoets NAAR BENEDEN  gedurende 2 seconden ingedrukt.

2. Blader met de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  door de telefoonboeknotities of 
gebruik de cijfertoetsen om de beginletter in te voeren en direct toegang te krijgen tot de gewenste notitie. 

3. Druk op .

Let op: Het symbool  geeft aan dat de luidspreker is ingeschakeld.

Waarschuwing! Het activeren van de handsfree-functie kan het volume in de oortelefoon plotseling 
zeer sterk verhogen. Zorg ervoor, dat u de handset niet te dicht bij uw oor houdt.

Let op: Wanneer u het aaneengeschakeld bellen wilt beëindigen, houdt u opnieuw de pijltjestoets 

NAAR BENEDEN  gedurende ca. 2 seconden ingedrukt.

Telefoneren
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R-functie
U kunt de R-functie gebruiken om een tweede telefoonnummer te kiezen of om een tweede, binnenkomend 
gesprek aan te nemen. Deze mogelijkheden kunnen worden aangevraagd; meer informatie over deze diensten 
is verkrijgbaar bij uw lokale netwerkaanbieder.

Een tweede nummer kiezen

1. Druk op  om het actuele gesprek vast te houden. U hoort de kiestoon.

2. Voer het tweede nummer in, dit wordt gekozen. 

3. Wanneer het tweede gesprek tot stand is gekomen, kunt u met  tussen de beide gesprekken 
schakelen.

Een tweede gesprek aannemen
Wanneer u tijdens een gesprek nog een telefoontje krijgt, kunt u het tweede gesprek aannemen zonder het 
actuele gesprek te beëindigen. Een tweede, binnenkomend gesprek wordt aangekondigd door middel van een 
aankloptoon.

1. Druk op  om het actuele gesprek vast te houden en spreek met de tweede beller. 
Wanneer u de nummerweergave heeft aangevraagd, wordt het nummer van de tweede beller op het 
display weergegeven.

2. Door de -toets in te drukken, kunt u tussen de beide gesprekken schakelen.

Telefoneren
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U kunt uw contactpersonen in het telefoonboek opslaan. Wanneer u meer dan één handset heeft, is iedere 
handset voorzien van een eigen telefoonboek.

Telefoonboek oproepen/weergeven
In het telefoonboek kunnen maximaal 50 notities worden opgeslagen. Voor iedere notitie staan max. 12 tekens 
voor de naam en max. 20 tekens voor het telefoonnummer ter beschikking.

1. Druk op de pijltjestoets NAAR BENEDEN  om het telefoonboek op te roepen.

2. Druk op de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  om door de notities te bladeren

OF
gebruik de cijfertoetsen om de beginletter van de naam in te voeren en zo direct toegang te krijgen tot de 
gewenste notitie.

Nieuwe notitie aan het telefoonboek toevoegen

1. Druk op .
2. Selecteer TEL BOEK en druk op OK.
3. Selecteer VOEG TOE en druk op OK.
4. Gebruik de cijfertoetsen om de naam in te voeren.

5. Druk op OK om de naam te bevestigen.

6. Voer het telefoonnummer in.
7. Druk op OK om het nummer op te slaan.

Telefoonboeknotitie wijzigen

1. Druk op .
2. Selecteer TEL BOEK en druk op OK.
3. Selecteer PAS AAN en druk op OK.

4. Blader met de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  om de notitie te selecteren die u 

wilt wijzigen of gebruik de cijfertoetsen om de beginletter van de naam in te voeren en zo direct toegang 
te krijgen tot de gewenste notitie.

5. Druk op OK om de notitie te selecteren en wijzig de naam.
6. Druk op OK om de gewijzigde naam te bevestigen en wijzig het nummer. 
7. Druk op OK om het gewijzigde nummer te bevestigen.

Let op: Druk eenmaal op  om een spatie in te voeren. Druk op  om een foutief ingevoerd 
teken te wissen.

Let op: Een naam die reeds in het telefoonboek staat kan niet opnieuw worden opgeslagen. Wijzig de 
naam en probeer het nogmaals. 

Let op: Herhaal de stappen 3 tot en met 7 om een volgende notitie in te voegen.

Let op: Herhaal de stappen 3 tot en met 7 om een volgende notitie te wijzigen.

Telefoonboek
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Een afzonderlijke telefoonboeknotitie wissen

1. Druk op .
2. Selecteer TEL BOEK en druk op OK.
3. Selecteer WISSEN en druk op OK.
4. Selecteer de notitie die u wilt wissen.
5. Druk op OK om de notitie te selecteren. 
6. Druk op OK om te bevestigen.

Alle telefoonboeknotities wissen
In plaats van het wissen van afzonderlijke notities, kunt u met deze optie het gehele telefoonboek in één keer 
wissen.

1. Druk op .
2. Selecteer TEL BOEK en druk op OK.
3. Selecteer WIS ALLE en druk op OK.
4. Druk nogmaals op OK om de functie te bevestigen.

Let op: Herhaal de stappen 3 tot en met 6 om een volgende notitie te wissen.

WAARSCHUWING: De gewiste notities kunnen niet worden teruggehaald.

Telefoonboek
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Bellijst/nummerweergave
Wanneer u de nummerweergave bij uw netwerkaanbieder heeft aangevraagd, slaat uw telefoon automatisch de 
gegevens van de laatste 20 bellers op. Voor iedere notitie staan max. 12 tekens voor de naam en max. 20 tekens 
voor het telefoonnummer ter beschikking.
Wanneer u meer dan één handset gebruikt, heeft iedere handset een eigen bellijst.

Weergave op het display
Wanneer de naam van de beller wordt doorgegeven, worden de eerste 12 tekens van de naam weergegeven 
alsmede de datum en de tijd van het telefoontje. Wanneer de naam niet beschikbaar is, verschijnen de eerste 
12 cijfers van het telefoonnummer van de beller alsmede de datum en de tijd.

Overeenstemming met de telefoonboeknotities
Wanneer het telefoonnummer van de beller overeenstemt met een nummer dat in het telefoonboek is 
opgeslagen, verschijnt de naam die in het telefoonboek is opgeslagen op het display in plaats van de 
doorgegeven naam.

Bellijst oproepen
1. Druk op de pijltjestoets NAAR BOVEN  om de bellijst op te roepen. De naam (of het nummer) 

alsmede de datum en de tijd van de beller die het laatst in de bellijst is opgeslagen, verschijnen op het 
display. Wanneer een notitie voor de eerste keer wordt weergegeven, verschijnt er een sterretje voor de 
tijd.

2. Druk op  om het telefoonnummer weer te geven.

3. Druk nogmaals op  om de naam opnieuw weer te geven.

4. Druk op  of plaats de handset in het basisstation of de lader om de functie te beëindigen.

Telefoonnummer uit de bellijst bellen
Terwijl u de notities in de bellijst weergeeft, kunt u een beller terugbellen door te drukken op de -toets, 
op voorwaarde dat de notitie een geldig telefoonnummer bevat.

Notitie uit de bellijst in het telefoonboek opslaan
Telefoonnummers die nog niet in uw telefoonboek zijn opgeslagen, bijv. van uw familie, van vrienden en
collega's, kunt u overnemen in uw telefoonboek uit de notities van de bellijst.  

1. Wanneer de notitie uit de bellijst die u wilt opslaan op het display wordt weergegeven, drukt u op .
2. Selecteer OPSLAAN en druk op OK.
3. De naam van de beller kan zonodig worden gewijzigd of u kunt een naam invoeren, wanneer er geen 

naam werd doorgegeven.
4. Druk op OK om de naam op te slaan.
5. Wijzig het nummer indien nodig en druk op OK.

Let op: Onafhankelijk van het feit of op enig moment de naam, het nummer of de datum/tijd op het 

display wordt weergegeven, wordt bij het indrukken van de pijltjestoets NAAR BENEDEN  de 
eerstvolgende recentste notitie weergegeven en bij het indrukken van de pijltjestoets NAAR BOVEN 
de eerstvolgende nieuwe notitie.

Let op: De notitie uit de bellijst is nu in uw telefoonboek opgeslagen. De notitie blijft in de bellijst staan, 
maar de nieuwe ingevoerde naam wordt weergegeven.

Bellijst
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Afzonderlijke notities uit de bellijst wissen
1. Wanneer de notitie uit de bellijst die u wilt opslaan op het display wordt weergegeven, drukt u op .
2. Selecteer WISSEN en druk op OK.
3. Druk op OK om te bevestigen.

Alle notities uit de bellijst wissen
In plaats van het wissen van afzonderlijke notities, kunt u met deze optie de gehele bellijst wissen.

1. Op het display wordt een willekeurige notitie uit de bellijst weergegeven, druk op .
2. Selecteer WIS ALLE en druk op OK.
3. Druk op OK om te bevestigen.

Automatische nummerherhalingslijst oproepen
Uw telefoon slaat de 5 laatstgekozen telefoonnummers op, max. 20 cijfers per telefoonnummer. Wanneer u 
meer dan één handset gebruikt, heeft iedere handset een eigen lijst met gekozen telefoonnummers.

1. Druk op . Het laatstgekozen nummer wordt weergegeven.

2. Scroll met  door de lijst met de 5 laatstgekozen telefoonnummers.

3. Druk herhaaldelijk op BACK of op  om de details van de geselecteerde notitie weer te geven. 

4. Druk op  of plaats de handset in het basisstation of de lader om de functie te beëindigen.

Nummer uit de automatische nummerherhalingslijst bellen 

1. Druk op  en scroll met  om een notitie te selecteren.

2. Druk op .

Nummer uit de automatische nummerherhalingslijst in het
telefoonboek opslaan
1. Wanneer de notitie die u wilt opslaan op het display verschijnt, drukt u op .
2. Selecteer OPSLAAN en druk op OK.
3. Voer een naam voor deze notitie in en druk op OK om de naam op te slaan.
4. Wijzig het nummer indien nodig en druk op OK.

Automatische nummerherhalingslijst

Let op: De notitie is nu in het telefoonboek opgeslagen. Deze notitie blijft in de automatische 
nummerherhalingslijst staan, maar de nieuwe ingevoerde naam wordt weergegeven.

Bellijst
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Nummer uit de automatische nummerherhalingslijst wissen

1. Wanneer de notitie die u wilt wissen op het display verschijnt, drukt u op .
2. Selecteer WISSEN en druk op OK.
3. Druk op OK om te bevestigen.

Alle nummers uit de automatische nummerherhalingslijst wissen
U kunt met deze optie de gehele lijst met gekozen telefoonnummers wissen, in plaats van het wissen van iedere 
notitie afzonderlijk.
1. Wanneer op het display een willekeurige notitie uit de lijst met gekozen telefoonnummers verschijnt, 

drukt u op .
2. Selecteer WIS ALLE en druk op OK.
3. Druk op OK om te bevestigen.

Tijd instellen
De tijd wordt in de stand-by modus op het display weergegeven.

1. Druk op .
2. Selecteer KLOKI/ALARM en druk op OK.
3. Selecteer TIJD en druk op OK.
4. Selecteer TIJD en druk op OK. De actuele instelling wordt weergegeven.
5. Voer de gewenste tijd in met de cijfertoetsen en druk op OK om te bevestigen.

Alarmklok instellen

1. Druk op .
2. Selecteer KLOKI/ALARM en druk op OK.
3. Selecteer ALARMKLOK en druk op OK. De actuele instelling wordt weergegeven.
4. Selecteer AAN of UIT en druk op OK. Wanneer u AAN heeft geselecteerd, ga dan naar stap 5.
5. Voer de alarmtijd met de cijfertoetsen in en druk op OK om te bevestigen.

Het signaal van de alarmklok zal gedurende 1 minuut klinken. Druk op  om het alarm uit te zetten.

Melodie van de alarmklok selecteren

1. Druk op .
2. Selecteer KLOKI/ALARM en druk op OK.
3. Selecteer ALARMSIGNAAL en druk op OK.
4. Selecteer MELODIE en druk op OK. De actuele melodie wordt weergegeven.
5. Selecteer de gewenste melodie en druk op OK om te bevestigen.

Klok- en alarminstellingen

Automatische nummerherhalingslijst
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Volume van de alarmklok selecteren

1. Druk op .
2. Selecteer KLOKI/ALARM en druk op OK.
3. Selecteer ALARMSIGNAAL en druk op OK.
4. Selecteer VOLUME en druk op OK. Het actuele volumeniveau wordt weergegeven.

5. Druk op de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  om het volumeniveau te verhogen/
verlagen en druk vervolgens op OK om te bevestigen.

Bij levering zijn de functies van uw telefoon vooraf ingesteld, u kunt deze instellingen wijzigen en aanpassen aan 
uw individuele wensen.
Om uw telefoon te personaliseren, staan er verschillende menufuncties tot uw beschikking. U kunt te allen tijde 
op de softkey BACK drukken om het actuele menu te verlaten of de bevestiging van een functie af te breken. 

Wanneer u op  drukt wordt de programmeerprocedure in zijn geheel afgebroken en de telefoon keert 
terug in de stand-by modus.

Display van uw telefoon personaliseren
Uw telefoon een naam geven
U kunt uw telefoon een andere naam geven. Wanneer u meer dan één handset gebruikt, kunt u iedere handset 
een eigen naam geven.
De naam van de handset kan uit max. 10 tekens bestaan en worden samengesteld uit de tekens A-Z, 0-9 en de 
spatie. 

1. Druk op .
2. Selecteer PERS INSTEL en druk op OK.
3. Selecteer NAAM HS en druk op OK. De actuele naam van de handset wordt weergegeven.
4. Wijzig de naam van de handset en druk op OK om te bevestigen.

Displaytaal van de handset instellen*              *menu niet in alle landen beschikbaar 

Uw telefoon is standaard voorzien van verschillende talen. Wanneer u de taal op het display van uw telefoon 
wijzigt, verschijnen de menu's en displaymeldingen in de geselecteerde taal. Deze instelling heeft geen invloed 
op de taal van de standaardmeldtekst voor het antwoordapparaat.

1. Druk op .
2. Selecteer PERS INSTEL en druk op OK.
3. Selecteer TAAL en druk op OK. De actuele taal wordt weergegeven.
4. Selecteer de gewenste taal en druk op OK om te bevestigen.

Telefoon personaliseren

Klok- en alarminstellingen
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Achtergrondverlichting in-/uitschakelen
De achtergrondverlichting van het display en het toetsenveld wordt automatisch ingeschakeld, wanneer de 
telefoon wordt gebruikt.

1. Druk op .
2. Selecteer PERS INSTEL en druk op OK.
3. Selecteer LICHT en druk op OK. De actuele instelling wordt weergegeven.
4. Selecteer AAN of UIT en druk op OK om te bevestigen.

Auto antwoord
Wanneer deze functie geactiveerd is, wordt het gesprek automatisch aangenomen, zodra u de handset uit het 
basisstation of de lader neemt. Het is niet nodig de OPNEEM-toets in te drukken.

1. Druk op .
2. Selecteer PERS INSTEL en druk op OK.
3. Selecteer AUTO ANTW en druk op OK. De actuele instelling wordt weergegeven.
4. Selecteer AAN of UIT en druk op OK om te bevestigen.

Geluiden van de handset personaliseren
U kunt op iedere handset een verschillende belmelodie of belvolume instellen.

Belmelodie van de handset selecteren
1. Druk op .
2. Selecteer PERS INSTEL en druk op OK.
3. Selecteer HANDS GELUID en druk op OK.
4. Selecteer MELODIE en druk op OK. De actuele belmelodie wordt weergegeven en afgespeeld.
5. Selecteer de gewenste melodie en druk op OK om te bevestigen.

Belvolume van de handset selecteren
1. Druk op .
2. Selecteer PERS INSTEL en druk op OK.
3. Selecteer HANDS GELUID en druk op OK.
4. Selecteer VOLUME en druk op OK. Het actuele volumeniveau wordt weergegeven en is te horen.

5. Druk op de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  om het volumeniveau te verhogen/
verlagen.

6. Druk op OK om te bevestigen.

Belsignaal van de handset uitschakelen
Wanneer u de instelling UIT heeft geselecteerd (zie pagina 27) wordt het belsignaal uitgeschakeld. Het symbool 

 verschijnt en geeft aan dat het belsignaal is uitgeschakeld.
In deze instelling klinkt het belsignaal niet wanneer er een gesprek binnenkomt.

Toetstoon in-/uitschakelen
Iedere keer wanneer u een toets op de telefoon indrukt wordt dit d.m.v. een toetstoon bevestigd. 

1. Druk op .
2. Selecteer PERS INSTEL en druk op OK.
3. Selecteer HANDS GELUID en druk op OK.
4. Selecteer TOETSTOON en druk op OK. De actuele instelling wordt weergegeven.
5. Selecteer AAN of UIT en druk op OK om te bevestigen.

Telefoon personaliseren
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Duur van het flashsignaal*               *afhankelijk van het land

Deze optie is nodig om van de diensten van netwerkaanbieders gebruik te kunnen maken. De duur van het 
flashsignaal die vooraf in uw CD 235 is ingesteld is reeds op het net van uw eigen land afgestemd. Daarom is 
het in de regel niet nodig deze instelling te wijzigen.

1. Druk op . 
2. Selecteer GEAV INSTEL en druk op OK.
3. Selecteer FLASH en druk op OK. De actuele instelling wordt weergegeven.
4. Selecteer de gewenste duur van het flashsignaal en druk op OK om te bevestigen.

Babyfoon
Met de babyfoonfunctie kunt u een geprogrammeerd nummer kiezen door het indrukken van een willekeurige 

toets op de handset (met uitzondering van de -toets).

Babyfoon activeren

1. Druk op . 
2. Selecteer GEAV INSTEL en druk op OK.
3. Selecteer BABYFOON en druk op OK. De actuele instelling wordt weergegeven.
4. Selecteer AAN en druk op OK.
5. Voer het telefoonnummer in of wijzig het actuele nummer en druk op OK om te bevestigen.

Als de functie geactiveerd is verschijnt BABYFOON op het display wanneer u terugkeert naar de stand-by 
modus.

Babyfoon deactiveren

1. Druk op .
2. Selecteer UIT en druk op OK.

Let op: Uw handset moet op het basisstation zijn aangemeld, zodat de in dit hoofdstuk beschreven 
geavanceerde instellingen kunnen worden uitgevoerd.

Geavanceerde instellingen
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Handset aanmelden
Op ieder basisstation kunnen maximaal 4 handsets worden aangemeld. Elke handset kan op 4 verschillende 
basisstations worden aangemeld.
Wanneer u uw handset per ongeluk heeft afgemeld, kunt u deze weer aanmelden. Extra handsets moeten vóór
gebruik op het basisstation worden aangemeld.

1. Druk op . 
Wanneer op het display van uw handset NIET AANGEM verschijnt, gaat u naar stap 5.

2. Selecteer GEAV INSTEL en druk op OK.
3. Selecteer AANMELDEN en druk op OK.

4. Voordat u uw PIN-code invoert, drukt u de PAGING-toets  op het basisstation gedurende 
4 seconden in, totdat er een bevestigingstoon klinkt.

5. Voer de PIN-code van het basisstation in (standaard: 0000) en druk op OK.
6. Selecteer met de cijfertoetsen een basisstation. Een knipperend cijfer geeft aan dat dit basisnummer 

reeds is bezet.

U hoort een bevestigingstoon wanneer de handset correct is aangemeld. De naam en het nummer van de 
handset en de tijd verschijnen op het display. 
Wanneer de aanmelding mislukt is, 
- brengt de handset de verbinding met het oorspronkelijke basisstation weer tot stand, of 
- verschijnt er ZOEK BS op het display, wanneer de verbinding tussen de handset en de oorspronkelijke basis
  verbroken is, of 
- verschijnt er NIET AANGEM op het display, wanneer de handset voor de eerste keer wordt aangemeld. 
Probeer het nogmaals door de bedieningsstappen te herhalen.

Basisstation selecteren
Wanneer de handset op meer dan één basis is aangemeld, kunt u het basisstation selecteren dat de handset 
moet gebruiken. U kunt een voorkeurbasisstation instellen of de handset zoekt automatisch naar een 
beschikbaar basisstation (automatisch zoeken). 

1. Druk op . 
2. Selecteer GEAV INSTEL en druk op OK.
3. Selecteer SELECT BASIS en druk op OK. De actuele instelling wordt weergegeven.
4. Selecteer de basis waarop u uw handset wilt gebruiken en druk op OK.

Let op: Wanneer u geen Philips-handsets, maar handsets van andere merken op het basisstation CD 
235 wilt aanmelden, controleer dan of deze geschikt zijn voor GAP, anders kunnen er storingen 
optreden (zie pagina 9).

Let op: Wanneer de capaciteit van het basisstation reeds volledig benut is kan er geen andere handset 
meer worden aangemeld. In plaats daarvan hoort u een waarschuwingssignaal. Zie hoofdstuk 
“Handset afmelden” op pagina 26 om een aangemelde handset af te melden.

Geavanceerde instellingen
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Handset afmelden
U kunt met een handset een andere handset die op het basisstation is aangemeld, afmelden. Een handset kan 
zichzelf niet afmelden. 

1. Druk op . 
2. Selecteer GEAV INSTEL en druk op OK.
3. Selecteer AFMELDEN en druk op OK.
4. Selecteer de handset die u wilt afmelden en druk op OK.
5. Voer de PIN-code van de basis in (standaard: 0000) en druk op OK om te bevestigen.

PIN-code van het basisstation wijzigen
Voor het aan- en afmelden van handsets en om de telefoon te resetten heeft u de PIN-code nodig (personal 
identification number).
In de fabriek is de PIN-code vooraf ingesteld op '0000'. U kunt deze code wijzigen en uw eigen code invoeren. 
De PIN-code kan uit maximaal 8 cijfers bestaan.

1. Druk op . 
2. Selecteer GEAV INSTEL en druk op OK.
3. Selecteer WIJZIG PIN en druk op OK.
4. Voer de actuele PIN-code van de basis in en druk op OK.
5. Voer de nieuwe PIN-code van de basis in en druk op OK.
6. Herhaal de nieuwe PIN-code van het basisstation en druk op OK om te bevestigen.

Resetten/terugzetten naar de standaardinstellingen

U kunt de instellingen voor het display en de geluiden en andere instellingen van uw telefoon terugzetten naar 
de standaardwaarden. Zie hoofdstuk “Standaardinstellingen” op pagina 35 voor meer bijzonderheden.

1. Druk op . 
2. Selecteer GEAV INSTEL en druk op OK.
3. Selecteer RESET en druk op OK.
4. Voer de PIN-code van de basis in en druk op OK om te bevestigen.

Land selecteren*                            *Afhankelijk van het land

Bij het selecteren van het gewenste land wordt uw telefoon automatisch geconfigureerd op de voor dit land 
geldige netinstellingen en de desbetreffende displaytaal wordt geactiveerd.

1. Druk op . 
2. Selecteer GEAV INSTEL en druk op OK.
3. Selecteer LAND en druk op OK.
4. Selecteer het gewenste land en druk op OK om te bevestigen.

Let op: Meld een defecte handset eerst af, voordat u het ter reparatie aanbiedt. Er moet ten minste 
één handset op het basisstation aangemeld blijven. 

Let op: U hoort een waarschuwingssignaal wanneer de nieuwe PIN-code niet correct herhaald werd. 
Probeer het opnieuw door de stappen 3 tot en met 6 te herhalen.

Waarschuwing: Let erop, dat bij het resetten alle opgeslagen berichten op het antwoordapparaat en 
al uw persoonlijke instellingen worden gewist, de notities in het telefoonboek en de bellijst blijven echter 
onveranderd behouden.

Geavanceerde instellingen
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Toetsblokkering
U kunt de toetsen blokkeren om te voorkomen dat u per ongeluk een toets indrukt.

Wanneer de toetsblokkering geactiveerd is, kunt u met de  -toets toch binnenkomende gesprekken 
aannemen. Tijdens het gesprek wordt de toetsblokkering automatisch gedeblokkeerd, alle toetsen zijn actief. 
Zodra u het gesprek heeft beëindigd, wordt de toetsblokkering automatisch weer geactiveerd.
Toetsblokkering activeren/deactiveren

Houd de -toets ingedrukt om de toetsblokkering te activeren of te deactiveren. 
Bij geactiveerde toetsblokkering geeft het display SLOT weer.

Belsignaal snel in-/uitschakelen
U kunt het belsignaal van de handset snel in- en uitschakelen door een toets in te drukken. 

Houd de  -toets ingedrukt.

Aankondiging van een nieuwe bericht
Wanneer u bij uw netwerkaanbieder het gebruik van de mailbox (voor gesproken berichten) heeft aangevraagd, 
verschijnt het symbool  op het display, wanneer er een nieuw bericht in uw mailbox zit. Nadat u alle nieuwe
berichten heeft beluisterd, dooft het symbool  automatisch.

U kunt het berichtensymbool ook handmatig laten verdwijnen door in de stand-by modus de  -toets 
ingedrukt te houden.

Paging/handsets zoeken
Met deze functie kunt u zoekgeraakte handsets zoeken.

Druk op  op het basisstation.

Alle handsets die op dit basisstation zijn aangemeld geven gedurende ca. 30 seconden een paging-toon en op
het display wordt ZOEKEN weergegeven.

Eerste belsignaal uitschakelen
Wanneer u bij uw netwerkaanbieder de mogelijkheid 'nummerweergave' (CLIP-functie) heeft aangevraagd, 
wordt het eerste belsignaal vóór de nummerweergave automatisch onderdrukt. Nadat het toestel gereset is, 
is de onderdrukking van het eerste belsignaal gedeactiveerd. Uw telefoon onderzoekt na het eerste 
telefoongesprek automatisch of de dienst 'nummerweergave' is aangevraagd. Wanneer dat het geval is, wordt
het eerste belsignaal voor alle andere telefoongesprekken automatisch onderdrukt. 

Let op:  verschijnt op het display om aan te geven dat het belsignaal is uitgeschakeld. In deze instelling 
klinkt het belsignaal van de handset niet, wanneer er gesprekken binnenkomen. De handsetverlichting 
wordt bij een binnenkomend gesprek ingeschakeld om u hiervan in kennis te stellen.

Let op: U kunt de paging-functie beëindigen door een willekeurige toets op een willekeurige handset in 

te drukken of de  -toets op het basisstation nogmaals in te drukken.

Let op: Zodra de onderdrukking van het eerste belsignaal is geactiveerd, blijft de functie behouden, ook 
wanneer u niet meer op de nummerweergave bent geabonneerd. Wanneer u de CLIP-functie heeft 
opgezegd en niet wilt dat het eerste belsignaal langer wordt onderdrukt, moet er een reset van de basis 
worden uitgevoerd. Dit doet u door de netstekker uit de basis te trekken en opnieuw aan te sluiten. 

Extra functies
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Intern gesprek - iemand huisintern bellen
U kunt de functie 'intern gesprek' gebruiken om gratis gesprekken in hetzelfde huis te voeren.

Om een intern gesprek te voeren,

1. Drukt u op .
2. Drukt u op de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN om de handset te selecteren die u wilt 

bellen en drukt u op OK.

3. Druk op  of plaats de handset in de lader om een intern gesprek te beëindigen.

Voorbereid intern gesprek
Met het voorbereid kiezen kunt u het nummer van de handset die u wilt bellen, vóór het kiezen op het display
zien en indien nodig wijzigen.
1. Voer het nummer van de handset in die u wilt bellen.

2. Druk op .

Wanneer er een extern gesprek binnenkomt tijdens een intern gesprek, verschijnt de nummerweergave op het 
display, wanneer u deze mogelijkheid heeft aangevraagd. Om het externe gesprek aan te nemen:

1. Drukt u op  om het interne gesprek te beëindigen.

2. Drukt u op  om het externe gesprek aan te nemen.

Tijdens een gesprek iemand huisintern bellen
U kunt een extern gesprek vasthouden en een huisintern gesprek voeren.

Om tijdens een extern gesprek een intern gesprek te voeren:

1. Drukt u op .
2. Drukt u op de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN om de handset te selecteren die u wilt 

bellen en drukt u op OK.
3. Wacht, totdat het gesprek op de andere handset wordt aangenomen.

Nadat het gesprek op de andere handset werd aangenomen, kunt u door herhaald op de  -toets te 
drukken, tussen het externe en interne gesprek schakelen. 

Aanwijzing: U heeft ten minste 2 handsets nodig om de functies te kunnen gebruiken die in dit 
hoofdstuk staan beschreven.

Let op: U kunt ook het nummer van de gewenste handset invoeren. U hoort de ingesprektoon, 
wanneer de gebelde handset in gesprek is.

Let op: Wanneer de andere handset het gesprek niet aanneemt, drukt u op  om het interne 
gesprek te beëindigen en het externe gesprek voort te zetten.

Intern gesprek
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Extern gesprek doorverbinden
Tijdens een extern gesprek,

1. Drukt u op .
2. Voert u het nummer van de handset in die u wilt bellen en drukt u op OK.
3. Wacht u, totdat de andere handset het gesprek aanneemt.

4. Wanneer de andere handset het gesprek heeft aangenomen, drukt u op  of plaatst u de handset in 
de lader. 
Het externe gesprek is doorverbonden.

Groepsgesprek tot stand brengen
U kunt tijdens een extern gesprek een andere handset in het gesprek opnemen. 

Tijdens een extern gesprek:

1. Drukt u op .
2. Drukt u op de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN om de handset te selecteren die u wilt 

bellen en drukt u op OK.
3. Wacht, totdat de andere handset het gesprek heeft aangenomen.

4. Wanneer de andere handset het gesprek heeft aangenomen, houdt u de  -toets ingedrukt. 
U heeft nu een conferentiegesprek tot stand gebracht.

Tijdens het conferentiegesprek:

1. Drukt u op  om het externe gesprek vast te houden. U kunt nu met de andere handset 
vertrouwelijk praten.

2. Houd de -toets ingedrukt om het conferentiegesprek weer tot stand te brengen.

Let op: Wanneer u het gesprek beëindigt voordat de andere handset het gesprek heeft aangenomen, 
wordt de externe verbinding verbroken. Wanneer een handset ophangt tijdens een conferentiegesprek, 
blijft de andere handset met de externe gesprekspartner verbonden.

Intern gesprek

CD235_NL_3111 285 29011.book  Seite 29  Freitag, 6. Januar 2006  1:54 13



30

NL

Display
Het antwoordapparaat is voorzien van een display. Onderstaand vindt u een overzicht van display-aanduidingen 
en bijbehorende betekenis.

Antwoordapparaat in-/uitschakelen

Om het antwoordapparaat in/uit te schakelen: 

drukt u op  in de stand-by modus, op het display verschijnt On of OF. Wanneer het antwoordapparaat 
wordt ingeschakeld wordt dit d.m.v. een enkele pieptoon bevestigd en het uitschakelen d.m.v. een dubbele 
pieptoon.

Volume verhogen
Volume verlagen

Meldtekst opnemen

Verwijderen
Antwoordapparaat 
AAN/UIT

7-segmentsdisplay

Volgend bericht/
gesprekken filteren, 
meeluisteren

Paging-toets

Stop/afspelen

Vorig bericht / waarschuwingssignaal 
nieuw bericht

Microfoon

Display Betekenis Display Betekenis
FU Geheugen is vol. Er kunnen geen 

nieuwe berichten meer worden 
opgenomen.

-A Het antwoordapparaat wordt net via 
een externe telefoon op afstand 
bediend.

-- Het antwoordapparaat is bezet. OG Meldtekst

On AAN OF UIT

dL Verwijderen

Let op: Wanneer u het antwoordapparaat in- of uitschakelt, heeft dit geen enkele invloed op het 
functioneren van de normale telefoonbediening, zoals bijv. telefoonnummers kiezen en binnenkomende 
gesprekken aannemen.

Antwoordapparaat

CD235_NL_3111 285 29011.book  Seite 30  Freitag, 6. Januar 2006  1:54 13



31

NL
Wanneer het antwoordapparaat ingeschakeld is, neemt het binnenkomende gesprekken over al naargelang de 
instelling van het aantal belsignalen (zie hoofdstuk “Aantal belsignalen voor het antwoorapparaat”op pagina 33 
voor het wijzigen van het aantal belsignalen). Nadat het gesprek is aangenomen speelt het antwoordapparaat
de meldtekst af en neemt vervolgens het bericht van de beller op.

Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, is ook het display actief.

Wanneer het geheugen van het antwoordapparaat vol is kunnen er geen nieuwe berichten meer worden 
opgenomen. Het antwoordapparaat speelt de volgende meldtekst af, vervolgens wordt de verbinding 
verbroken.

'U bent verbonden met een antwoordapparaat. Wilt u later nog eens terugbellen'.

Meldteksten
Nadat het gesprek is aangenomen speelt het antwoordapparaat de meldtekst af. Het antwoordapparaat is 
voorzien van een standaardmeldtekst. U kunt echter ook een eigen meldtekst inspreken.

De standaardmeldtekst luidt als volgt: 'U bent verbonden met een antwoordapparaat. U kunt een bericht inspreken 
na de pieptoon'.

Wanneer u uw eigen meldtekst heeft opgenomen, gebruikt het antwoordapparaat in principe deze meldtekst. 
Wanneer u uw eigen meldtekst wist, gebruik het antwoordapparaat automatisch de standaardmeldtekst.

Taal van de standaardmeldtekst instellen*     *Afhankelijk van het land

De taal van de standaardmeldtekst van uw antwoordapparaat wordt op de handset ingesteld.

1. Druk op .
2. Selecteer ANTW APP en druk op OK.
3. Selecteer TAAL en druk op OK. De actuele taal wordt weergegeven.
4. Selecteer de gewenste taal en druk op OK om te bevestigen.

Meldtekst opnemen
De maximumopnameduur is 40 seconden. Een eventueel aanwezige, oude meldtekst hoeft niet te worden 
gewist voordat er een nieuwe meldtekst wordt opgenomen. De opname van een nieuwe meldtekst overschrijft 
automatisch de oude meldtekst.
Om een meldtekst op te nemen:

1. Houdt u gedurende 2 seconden de -toets ingedrukt en wacht u op de pieptoon. Tijdens het 
opnemen knippert OG.

2. Spreek na de pieptoon in de microfoon van het basisstation.

3. Druk op  om de opname te beëindigen of wacht totdat de opname na 40 seconden 
automatisch wordt beëindigd.

De opgenomen meldtekst wordt automatisch afgespeeld ter controle.

Aanwijzing: Het antwoordapparaat kan nieuwe berichten alleen opnemen wanneer er nog voldoende 
geheugenruimte ter beschikking staat. 
Het geheugen is vol wanneer er reeds 60 berichten zijn opgeslagen of de opgeslagen berichten het gehele 
beschikbare geheugen bezetten.

Let op: Wanneer u niet tevreden bent over de opgenomen meldtekst, speelt u deze af en wist u uw 
meldtekst zodat de standaardmeldtekst weer wordt geactiveerd of neemt u een nieuwe meldtekst op 
om de vorige meldtekst te overschrijven.

Antwoordapparaat
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Actuele meldtekst beluisteren

1. Druk op .

2. Druk op  om de meldtekst te stoppen, anders wordt de weergave automatisch beëindigd 
zodra de meldtekst is afgespeeld.

Meldtekst wissen

Druk op  terwijl u de meldtekst beluistert.

Berichten op het antwoordapparaat 
Het antwoordapparaat kan maximaal 60 berichten opnemen. De maximumopnameduur van een bericht 
bedraagt ca. 3 minuten. Het opnemen van een bericht wordt beëindigd, wanneer het gesprek door een 
aangemelde handset of een extra telefoon wordt aangenomen. Het aantal berichten dat nog niet is beluisterd 
wordt knipperend op het display weergegeven. Zodra alle berichten zijn beluisterd, knippert de weergave niet 
meer.

Berichten afspelen
De berichten op het antwoordapparaat worden in de opgenomen volgorde na elkaar afgespeeld. Vóór ieder 
nieuw bericht hoort u een pieptoon.

Wanneer er nieuwe berichten zijn worden eerst de oude berichten afgespeeld. De oude berichten kunnen pas 
worden afgespeeld, wanneer alle nieuwe berichten werden beluisterd.

Druk op . Het oudste, recentste bericht wordt afgespeeld.

Gedurende de berichtenweergave staan de volgende functies tot uw beschikking:

• Druk op  om het actuele bericht over te slaan en het volgende bericht te beluisteren.

• Druk op  om het actuele bericht nogmaals te beluisteren.

• Druk tweemaal op  om het vorige bericht nogmaals te beluisteren.

• Druk op  om het afspelen van de berichten te stoppen.

Afzonderlijke berichten wissen

Druk op  terwijl u het bericht beluistert.

Let op: De standaardmeldtekst kan niet worden gewist.

Let op: De berichten die zijn gewist kunnen niet worden teruggehaald. Zodra u de WISSEN-toets 
indrukt wordt het volledige bericht gewist.

Antwoordapparaat
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Alle berichten wissen

1. Houd de -toets gedurende 2 seconden ingedrukt. dL knippert op het display.

2. Druk nogmaals op  om alle oude en nieuwe berichten volledig te wissen
OF 

druk op  om het wissen af te breken.

Functies van het antwoordapparaat
Meeluisteren tijdens het opnemen van een bericht
De luidspreker van het antwoordapparaat wordt ingeschakeld wanneer het gesprek wordt aangenomen. 
Daardoor heeft u de mogelijkheid de beller te horen, voordat u het gesprek aanneemt.

Druk in de stand-by modus op  om het meeluisteren in of uit te schakelen, op het display van het 
basisstation verschijnt On of OF. Wanneer het meeluisteren wordt ingeschakeld klinkt er een enkele pieptoon 
en wanneer de functie wordt uitgeschakeld een dubbele pieptoon.

Waarschuwingssignaal nieuwe berichten
Er klinkt een zich herhalend alarmsignaal, wanneer er nieuwe berichten zijn.

Druk in de stand-by modus op  om het alarmsignaal dat aangeeft dat er nieuwe berichten zijn in of uit te 
schakelen, op het display van het basisstation verschijnt On of OF. Wanneer het alarmsignaal voor nieuwe 
berichten wordt ingeschakeld klinkt er een enkele pieptoon en wanneer de functie wordt uitgeschakeld een 
dubbele pieptoon.

Volume instellen
U kunt het volume van de luidspreker voor het meeluisteren alsmede voor het weergeven van de berichten 
instellen; dit kunt u ook tijdens het meeluisteren doen.

Druk op  om het volume te verhogen of te verlagen.

Aantal belsignalen voor het antwoorapparaat
U kunt het aantal belsignalen instellen voordat het antwoordapparaat het gesprek aanneemt. Deze functie 
werkt alleen, wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
Het aantal belsignalen kan worden ingesteld van 2 tot 7 of u kunt de optie 'ZUINIG MODUS' gebruiken.
Wanneer de zuinige functie is ingesteld, klinkt het belsignaal van het antwoordapparaat bij bediening op afstand 
viermaal wanneer er geen nieuwe berichten zijn en tweemaal, wanneer er wel nieuwe berichten zijn.

Aantal belsignalen wijzigen:

1. Druk op  op de handset.
2. Selecteer ANTW APP en druk op OK.
3. Selecteer AANTAL BELS en druk op OK. De actuele instelling wordt weergegeven.
4. Selecteer de gewenste instelling en druk op OK om te bevestigen.

Let op: Berichten die zijn gewist kunnen niet worden teruggehaald.

Antwoordapparaat
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Antwoordapparaat - code voor bediening op afstand
Om het antwoordapparaat op afstand te bedienen is een PIN-code van 3 cijfers nodig.
Standaard is de code voor bediening op afstand '000' vooraf ingesteld. U kunt deze instelling wijzigen en uw
persoonlijke code invoeren.

Code voor bediening op afstand wijzigen (standaard: 000)

1. Druk op  op de handset.
2. Selecteer ANTW APP en druk op OK.
3. Selecteer WIJZIG CODE en druk op OK.
4. Voer de actuele code in en druk op OK.
5. Voer de nieuwe code in en druk op OK.
6. Herhaal de nieuwe code en druk op OK om te bevestigen.

Bediening op afstand
U kunt uw antwoordapparaat onderweg met behulp van een externe telefoon met toon op afstand beluisteren. 
Antwoordapparaat op afstand beluisteren:
1. Bel uw antwoordapparaat via een externe lijn op.

2. Zodra het antwoordapparaat het gesprek heeft aangenomen en met het weergeven van de meldtekst 

begint drukt u op .
3. Voer de code voor bediening op afstand in.

De ingevoerde code is juist: zodra de juiste code voor bediening op afstand werd ingevoerd, is de 
bediening op afstand geactiveerd.
De ingevoerde code is onjuist: u heeft 3 pogingen om de juiste code voor bediening op afstand in te 
voeren, daarna wordt de verbinding verbroken.

4. Druk op de externe telefoon de desbetreffende toets in om de gewenste functie voor de bediening op 
afstand uit te voeren (zie het volgende overzicht).

Let op: Deze code voor bediening op afstand is niet gelijk aan de code voor het aan-/afmelden van 
handsets.

Let op: Wanneer het antwoordapparaat is uitgeschakeld hoort u na het 10e belsignaal een pieptoon. 

Druk op  en ga verder met stap 3.

Let op: Wanneer u tijdens het bedienen op afstand niet meer precies weet welke functie u heeft 

geactiveerd, drukt u tweemaal op  om de actuele functie stop te zetten en begint u opnieuw. De 
verbinding wordt verbroken, wanneer er binnen 8 seconden geen andere toets wordt ingedrukt.

5

Antwoordapparaat
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Functies voor bediening op afstand

Toets Functie bediening op afstand Toets Tijdens de berichtenweergave

Berichten beluisteren
Vorige bericht beluisteren (toets 
binnen de eerste seconde van de 
berichtenweergave indrukken)

Meldtekst beluisteren Actuele bericht nogmaals beluisteren

Meldtekst opnemen Volgende bericht beluisteren

Stoppen Weergave van het bericht stoppen

Antwoordapparaat uit-/inschakelen Actuele bericht wissen

Indrukken en binnen 5 seconden 
nogmaals indrukken om alle oude en 
nieuwe berichten te wissen

2 1

6 2

9 3

5 5

8 0

0

Standaardinstellingen

Naam handset: PHILIPS Antwoordapparaat: Aan

Tijd: 00:00 Taal standaardmeldtekst: Nederlands

Belmelodie: Melodie 1 Geheugen berichten (AA): Leeg

Belvolume: Niveau 3 Aantal belsignalen: ZUINIGE 
MODUS

Alarm: Uit Code bediening op afstand: 000

Melodie alarmklok: Melodie 2 Luidsprekervolume basis: Niveau 3

Volume alarmklok: Niveau 3 Meeluisteren: Aan

Toetstoon: Aan Waarschuwingssignaal 
nieuwe berichten:

Uit

Verlichting: Aan
Duur flashsignaal: 100 ms

Auto antwoord: Uit
Menutaal: Nederlands
Hoornvolume: Midden

Toetsblokkering: Uit

Aankondiging nieuwe 
berichten in mailbox:

Uit

PIN-code basisstation: 0000

Antwoordapparaat
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Wanneer de bovengenoemde oplossingen niet leiden tot succes, onderbreekt u de stroomvoorziening naar 
zowel het basisstation als de handset. Wacht ca.15 minuten en probeer het dan nogmaals.

Probleem Oplossingen
De telefoon doet het niet. • Controleer of het net- en telefoonsnoer correct zijn 

aangesloten.
• Controleer of de accu's volledig zijn opgeladen en correct zijn 

geplaatst.
• De telefoon kan niet worden gebruikt, wanneer de stroom 

uitvalt.
Het belsignaal van de telefoon klinkt 
nirt.

• Controleer of het net- en telefoonsnoer correct zijn 
aangesloten.

• Ga met de handset dichter naar het basisstation toe.
• Zorg ervoor, dat het belsignaal van de handset is ingeschakeld.

Er is geen kiestoon. • Controleer of het telefoonsnoer correct is aangesloten.
• Controleer of de handset volledig is opgeladen.
• Ga met de handset dichter naar het basisstation toe.

De nummerweergave functioneert 
niet.

• Controleer of de nummerweergave in het abonnement van uw 
netwerkaanbieder is opgenomen.

• Neem de gesprekken pas aan, nadat er ten minste één 
belsignaal heeft geklonken.

Een tweede gesprek (aankloptoon) 
kan niet worden aangenomen.

• Informeer bij uw netwerkaanbieder en stel de correcte duur 
van het flashsignaal in.

Kort nadat de accu's werden 
opgeladen verschijnt opnieuw het 
symbool 'accu leeg'.

• Vervang de accu's door nieuwe (gebruik alleen oplaadbare 
accu's).

De handset kan niet worden 
aangemeld.

• Zorg ervoor dat de PAGING-toets gedurende 4 seconden 
ingedrukt wordt gehouden alvorens de OK-toets wordt 
ingedrukt.

• Op ieder basisstation kunnen max. 4 handsets worden 
aangemeld. Zie hoofdstuk “Handset afmelden” op pagina 26 
om een aangemelde handset af te melden.

Het antwoordapparaat neemt geen 
nieuwe berichten op.

• Controleer of het antwoordapparaat op de netadapter is 
aangesloten en de netadapter in een stopcontact is geplaatst.

• Controleer of het geheugen van het antwoordapparaat vol is. 
Als dat het geval is, wis dan enkele of alle berichten.

• Probeer de stroom uit te schakelen en na ca. 15 minuten weer 
in te schakelen.

Het bedienen op afstand 
functioneert niet.

• Zorg ervoor, dat u de juiste code voor de bediening op afstand 
invoert.

• Gebruik een telefoon met toon.

Problemen verhelpen
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Veiligheidsinformatie
Deze apparaatuitvoering kan tijdens een stroomstoring niet worden gebruikt voor het bellen van een 
alarmnummer. Gebruik in geval van nood een ander apparaat, bijv. een mobiele telefoon.

Conformiteit
Bij deze verklaart Philips dat deze CD 235 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante 
bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Dit product is uitsluitend bedoeld voor aansluiting op het analoge 
telefoonnet in de landen die op de verpakking staan aangegeven. 

De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.p4c.philips.com.

Veiligheidsinstructies
Houd de handset uit de buurt van vloeistoffen. Demonteer noch de handset noch het basisstation. U zou met 
gevaarlijke spanningen in aanraking kunnen komen. De oplaadcontacten en de accu mogen niet met geleidende 
voorwerpen in aanraking komen. Gebruik uitsluitend de voorgeschreven accu's / batterijen, anders bestaat het 
risico op explosie.

Milieubescherming
Let bij het verwijderen van het verpakkingsmateriaal, de verbruikte accu's en de uitgediende telefoon altijd op 
de plaatselijke voorschriften en recyclingmogelijkheden.

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) werd 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 verwijderingsmogelijkheden:
1. Verwijder het complete product (inclusief de kabels en stekkers) bij het bevoegde WEEE-inzamelpunt.
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.

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 financiële bijdrage geleverd aan de nationale instellingen voor hergebruik en recycling.

    Het verpakkingsmateriaal dat voorzien is van deze symbolen kan worden gerecycled.

WAARSCHUWING! Gebruik nooit accu's die niet oplaadbaar zijn. Uitsluitend gebruiken met 
oplaadbare accu's van het type Philips AAA, 1,2V 650mAh en uitsluitend met het aansluitsnoer 
SUNSTRONG, MODEL VD090050I voor het basisstation en VD090015D voor de lader.

Informatie
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