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CD4450

NL Digitale draadloze telefoon

Waarschuwing
Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen.
Laad de handset gedurende 24 uur op alvorens deze te gebruiken.
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1 Belangrijk

Neem enige tijd om de bedieningshandleiding
door te lezen alvorens de telefoon CD4450 te
gebruiken. Deze bevat belangrijke informatie en
aanwijzingen voor de bediening van uw nieuwe
telefoon.

1.1 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.
Standaard is de PIN-code vooraf ingesteld op
0000. Wanneer u de PIN-code wijzigt, schrijf de
nieuwe PIN-code dan op en bewaar deze op
een veilige plaats. Let erop, dat u de PIN-code
niet verliest.
Om schades of storingen te voorkomen:
• Houd het product uit de buurt van

vloeistoffen.
• Open of demonteer het product niet, u zou

met gevaarlijke stroomspanningen in contact
kunnen komen.

• Stel de telefoon niet bloot aan extreem hoge
temperaturen, bijv. in de buurt van
verwarmingsapparaten of op plaatsen met
directe zoninstraling.

• Laat de telefoon niet vallen en voorkom dat
er voorwerpen op het toestel vallen.

• Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol,
ammoniak, benzine of schuurmiddelen
bevatten; deze zouden het toestel kunnen
beschadigen.

• Het gebruik van mobiele telefoons in de
directe omgeving van het toestel kan een
nadelige invloed op het toestel hebben.

• In een omgeving waar explosiegevaar heerst,
bijvoorbeeld bij een gaslek, mag het product
niet worden gebruikt.

• Let op, dat er geen kleine metalen
voorwerpen met het toestel in aanraking
komen. Dit kan de audiokwaliteit nadelig
beïnvloeden en het product beschadigen.

1.2 Voeding
• Dit product heeft een voeding nodig van 

220-240 Volt met eenfasige wisselstroom.
Tijdens een stroomstoring kan de verbinding
worden verbroken.

• Het elektrische net wordt 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.

Waarschuwing
• 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.

• Gebruik alleen de meegeleverde
aansluitkabels.

• Het activeren van de handsfree-functie kan
het volume van de luidspreker plotseling zeer
sterk verhogen. Houd de handset daarom niet
te dicht bij uw oor.

1.3 Conformiteit
Hierbij verklaart Philips Consumer Electronics
dat deze CD4450 voldoet aan de essentiële
eisen en aan de overige relevante bepalingen van
Richtlijn 1999/5/EC.
De conformiteitsverklaring is beschikbaar op:
www.p4c.philips.com.

1.4 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

!

www.p4c.philips.com
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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 onderstaan-
de verwijderingsmogelijkheden:
• Verwijder het complete product (inclusief de

kabels, stekkers en de accessoires) bij het
bevoegde WEEE-inzamelpunt.

• 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.

Aanbevelingen voor de afvalverwijdering
van batterijen:

Batterijen mogen niet bij het huisvuil
worden gegooid.

Aanbevelingen voor de afvalverwijdering
van het verpakkingsmateriaal:
Philips heeft 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 het nationale systeem voor
hergebruik en recycling.

Het verpakkingsmateriaal met dit
symbool kan gerecycled worden.
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2 Uw telefoon

Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Om ervoor te zorgen dat u volledig gebruik kunt maken van de door Philips aangeboden
ondersteuning, dient u uw product te registreren op www.philips.com/welcome.

2.1 Verpakkingsinhoud

Handset

Bedieningshandleiding Garantiebewijs2 oplaadbare
batterijen AAA

Oplader Netadapter voor
het basisstation

+

-+

-

www.philips.com/welcome
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A Gebeurtenisweergave
UIT: Geen nieuwe gebeurtenissen.
KNIPPERT ROOD: Nieuwe gebeurtenissen
(bijv. gemist gesprek, wanneer u de
nummerweergave (CLIP) bij uw
netwerkaanbieder heeft aangevraagd).

B Menu-/OK-toets
In de stand-by modus: Hoofdmenu oproepen.
In de menu-modus: Functie selecteren die
direct boven de toets op het display wordt
weergegeven.

C Toets voor automatische
nummerherhaling/geluid uit/doorgaan
In de stand-by modus: Automatische
nummerherhalingslijst oproepen.
In de tekstinvoermodus/bij het voorbereid
kiezen: Kort indrukken om een teken/cijfer te
wissen.
In de tekstinvoermodus/bij het voorbereid
kiezen: Lang indrukken om alle tekens/cijfers
te wissen.
Tijdens een gesprek: De microfoon
uitschakelen.
In de menu-modus: Terugkeren naar het
vorige menuniveau.

D Bellijst/Naar boven scrollen
In de stand-by modus: Bellijst oproepen.
In de menu-modus: In de menulijst naar
boven scrollen.
Tijdens de weergave van het telefoonboek/
bellijst/automatische nummerherhalingslijst:
Door de notities naar boven scrollen.
Tijdens een gesprek: Het hoornvolume
verhogen.
In de tekstinvoermodus: Naar het vorige
teken/cijfer gaan.

E Telefoonboek/Naar beneden scrollen
In de stand-by modus: Telefoonboek
oproepen.
In de menu-modus: In de menulijst naar
beneden scrollen.
Tijdens de weergave van het telefoonboek/
bellijst/automatische nummerherhalingslijst:
Door de notities naar beneden scrollen.
Tijdens een gesprek: Het hoornvolume
verlagen.
In de tekstinvoermodus: Naar het volgende
teken/cijfer gaan.

2.2 Bedieningselementen van de
telefoon

2.2.1 Handset

A

B

C

D

E
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F Ophang-/Beëindigen-toets
In de stand-by modus: Ca. 5 seconden
indrukken om de handset uit te schakelen.
Vervolgens kort indrukken om de handset
weer in te schakelen.
In de menu-modus: Lang indrukken om terug
te keren naar de stand-by modus; kort
indrukken om terug te keren naar het vorige
menu.
Tijdens een verbinding: Gesprek beëindigen.

G Opneem-/R-toets
In de stand-by modus: Extern of intern
gesprek aannemen.
Tijdens een verbinding: R-functie invoegen
voor diensten van netwerkaanbieders.

H Alfanumeriek toetsenveld
I Hekje-toets

In de stand-by modus/bij nummer kiezen:
Kort indrukken om het hekje-teken # in te
voegen.
In de stand-by modus: Lang indrukken om de
beltoon uit te schakelen.
Bij het nummer kiezen: Lang indrukken om
een kiespauze in te voeren.
In de tekstinvoermodus: Kort indrukken om
van hoofdletters naar kleine letters over te
schakelen.

J Sterretje-toets
In de stand-by modus/bij nummer kiezen:
Kort indrukken om het sterretje-teken * in
te voegen.
In de stand-by modus: Lang indrukken om de
toetsblokkering in of uit te schakelen.

K Doorverbinden/Intern gesprek/
Conferentie
In de stand-by modus: Kort indrukken om
een intern gesprek te beginnen.
Tijdens een extern gesprek: Kort indrukken
om een intern nummer te kiezen of om
tussen de interne en externe
gespreksdeelnemer heen en weer te
schakelen.
Lang indrukken om een conferentiegesprek
met een externe en een interne deelnemer
tot stand te brengen.

L Luidspreker-toets
Tijdens een gesprek: De luidspreker in-/
uitschakelen.

F

G

H

J

K

L

I
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2.2.2 Displaysymbolen op de handset

Geeft de laadstatus van de batterij aan:
de batterijen zijn volledig ontladen
de batterijen zijn bijna leeg
de batterijen zijn half leeg
de batterijen zijn volledig opgeladen

Tijdens het opladen bewegen de balkjes in het batterijsymbool.

Licht continu op, wanneer de lijn bezet is.
Knippert bij een inkomend gesprek.

Knippert wanneer er nieuwe, nog niet beluisterde berichten (voicemails) zijn.

De bellijst staat uitsluitend ter beschikking, wanneer u de nummerweergave (CLIP) bij uw
netwerkaanbieder heeft aangevraagd.
Licht continu op tijdens het bladeren door de bellijst. Knippert, wanneer er gemiste
gesprekken zijn (voorwaarde: U heeft de nummerweergave (CLIP) bij uw
netwerkaanbieder aangevraagd).

Licht continu op tijdens het bladeren door het telefoonboek.

Licht continu op, wanneer het wekalarm geactiveerd is.

Licht continu op, wanneer de luidspreker geactiveerd is.

Licht continu op, wanneer de beltoon uitgeschakeld is.

Licht continu op, wanneer het antwoordapparaat (AA) ingeschakeld is.
Knippert, wanneer er nieuwe berichten op het antwoordapparaat zijn.
(Alleen wanneer u de handset op een telefoon met antwoordapparaat heeft aangemeld.)

Licht continu op, wanneer de handset is aangemeld en zich binnen reikwijdte van het
basisstation bevindt.
Knippert, wanneer de handset buiten reikwijdte is en naar het basisstation zoekt.
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Aanwijzing
Afhankelijk van het land staan er verschillende
talen voor het selecteren van de menutaal ter
beschikking.

3.3 Extra handset aanmelden
Extra handsets moeten vóór gebruik op het
basisstation worden aangemeld. Op één
basisstation kunnen maximaal vijf handsets
worden aangemeld.
Om handsets aan of af te melden is de PIN-
code nodig.

Roep met het hoofdmenu op de
handset op.

Selecteer met / de functie
GEAVANC.INST.

Druk op en selecteer met / de
functie AANMELDEN.

Druk op en selecteer met / het
gewenste basisstation.

Aanwijzing
Het basisstation wordt d.m.v. een sterretje
rechts op het display weergegeven, wanneer de
handset reeds op een ander basisstation is
aangemeld. Is dat niet het geval, dan dient u een
ander basisstation te selecteren dat nog niet
d.m.v. een sterretje is gemarkeerd.

Druk op en voer de viercijferige PIN-
code in (standaard is de PIN-code vooraf
ingesteld op 0000).

Houd op het basisstation de -toets
gedurende ca. 3 seconden ingedrukt, totdat
u een bieptoon hoort.
Nu is het basisstation gereed om een
nieuwe handset aan te melden.

Druk op op de handset, om de PIN-
code te bevestigen.

Op het display verschijnt “WACHTEN”.8

7
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3 CD4450 in gebruik
nemen

3.1 Batterijen plaatsen
Uw CD4450 wordt geleverd met twee
oplaadbare batterijen. Alvorens het toestel te
gebruiken moeten de batterijen in de handset
worden geplaatst en volledig worden
opgeladen.

Open het batterijvakje.

Plaats de batterijen volgens de aanwijzingen
in het vakje en sluitje het batterijvakje.

3.2 Menutaal instellen
Afhankelijk van het land ondersteunt het display
van de handset verschillende talen. Zodra de
menutaal wordt gewijzigd, verschijnen alle
menu's in de geselecteerde taal. Sommige
landenvarianten zijn vanaf de fabriek in principe
in één taal ontworpen, de optie om de
menutaal te wijzigen staat dan niet ter
beschikking. Het wijzigen van de menutaal heeft
geen invloed op de taal van de meldtekst voor
het antwoordapparaat.

Roep met het hoofdmenu op.

Selecteer met / de functie
PERS.INSTEL..
Druk op en selecteer met / de
functie TAAL.

Druk op en selecteer met / de
gewenste taal.

Druk op om de instellingen op te slaan.5

4

3

2

1

2

1
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• Wanneer het aanmelden is gelukt, geeft de
handset een bieptoon en het display schakelt
naar de stand-by modus.
Aanwijzing

Wanneer het basisstation werd gevonden en de
juiste PIN-code werd ingevoerd, wordt er
automatisch aan de handset een nummer
toegewezen.
Wanneer de verkeerde PIN-code wordt
ingevoerd verschijnt VERKEER.PIN! en er
wordt een fouttoon gegeven, vervolgens
schakelt de handset naar de stand-by modus.
Wanneer er binnen een bepaalde tijd geen
basisstation wordt gevonden, verschijnt op het
display GEEN BASIS en wordt er een
fouttoon gegeven, vervolgens schakelt de
handset naar de stand-by modus.

4 In gebruik nemen

4.1 Handset in de oplader zetten
Bij volledig opgeladen batterijen bedraagt de
totale gespreksduur ca. 12 uur en de
batterijcapaciteit in de inactieve stand ca.
150 uur.

Plaats de handset in de oplader.
Laat de handset in de oplader staan, totdat
de batterijen volledig zijn opgeladen.
Wanneer de handset volledig is opgeladen,
wordt het symbool weergegeven.

3

2

1
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• Het externe gesprek wordt naar de andere
handset doorverbonden.

5.3 Groepsgesprek
Met de functie 'conferentie' kan een
groepsgesprek met een externe en twee interne
deelnemers (met de interne gespreksfunctie) tot
stand worden gebracht. De drie gespreks-
deelnemers kunnen met elkaar spreken; dit soort
conferentiegesprekken hoeft niet bij de netwerk-
aanbieder te worden aangevraagd.

Tijdens een extern gesprek:
Druk op om een intern gesprek tot
stand te brengen.

• De beschikbare handsets worden weergegeven
en het externe gesprek wordt automatisch
vastgehouden.
Selecteer met / de gewenste handset.
Druk op om de gewenste handset te
bellen.

• De beltoon van de gebelde handset klinkt.
Neem op de gebelde handset het interne
gesprek aan met .

Aanwijzing
Met de -toets kunt u tussen het interne en
externe gesprek heen en weer schakelen.

Houd de -toets op de eerste handset
ingedrukt.

• Er wordt een groepsgesprek tot stand gebracht
met de beide handsets en de externe
deelnemer.

Tijdens een conferentiegesprek:
Druk op om het externe gesprek vast te
houden en het interne gesprek voort te
zetten.

• Het externe gesprek wordt automatisch
vastgehouden.
Houd de -toets ingedrukt om het
groepsgesprek weer tot stand te brengen.

Aanwijzing
Wanneer het conferentiegesprek op één
handset wordt beëindigd, blijft de andere
handset met de externe deelnemer verbonden.

2

1
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5 Intern gesprek

Om deze functie te kunnen gebruiken moeten
er ten minste twee handsets zijn aangemeld. Met
de interne gespreksfunctie kunt u gratis interne
gesprekken voeren, externe gesprekken naar
een andere handset doorverbinden en
conferentiegesprekken voeren.

5.1 Andere handset bellen

In de stand-by modus:
Druk op 

• De beschikbare handsets worden op het display
weergegeven.
Selecteer de gewenste handset met / .
Druk op (op de handset die belt).

• De beltoon van de handset die wordt gebeld,
klinkt.
Druk op om het gesprek op de gebelde
handset aan te nemen.

• De interne verbinding wordt tot stand gebracht.
Aanwijzing

Wanneer de gebelde handset in gesprek is,
hoort u de bezettoon.

5.2 Extern gesprek naar een andere
handset doorverbinden

Tijdens een extern gesprek:
Druk op om een intern gesprek tot
stand te brengen.

• De beschikbare handsets worden weergegeven
en het externe gesprek wordt automatisch
vastgehouden.
Selecteer met / de gewenste handset.
Druk op om de geselecteerde handset
te bellen.

• De beltoon van de gebelde handset klinkt.
Neem op de gebelde handset het interne
gesprek aan met .

Aanwijzing
Met de -toets kunt u tussen het interne en
externe gesprek heen en weer schakelen
(wisselgesprek houden).

Druk op de eerste handset op .5

4
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6.1.3 Groepsmelodie instellen
Om deze functie te kunnen gebruiken, moet
u de functie 'nummerweergave' bij uw
netwerkaanbieder hebben aangevraagd.
Met deze functie kunt u voor uw
telefoonboeknotities groepsmelodieën
selecteren. Bij een inkomend gesprek hoort u de
ingestelde groepsmelodie en kunt u de belgroep
al aan de melodie herkennen. U kunt voor
iedere groep een speciale belmelodie instellen.
Er staan drie belgroepen (GROEP A, B, C)
voor uw telefoonboeknotities ter beschikking.
Aan iedere belgroep kan een speciale melodie
worden toegewezen.

Druk op om het hoofdmenu op te
roepen.

Selecteer met / de functie
PERS.INSTEL..
Druk op om de functie HANDSET
MELO te selecteren.

Druk op en selecteer met / de
functie GROEPMELODIE.

Druk op en selecteer met / de
gewenste groep (GROEP A, GROEP B,
GROEP C).

Druk op en selecteer met / de
gewenste groepsmelodie.

Aanwijzing
Terwijl u door de melodieënlijst bladert, wordt
de desbetreffende melodie afgespeeld.

Druk op om de instellingen op te slaan.

6.1.4 Toetstoon in-/uitschakelen
Iedere keer wanneer u op een toets drukt,
wordt dat bevestigd d.m.v. een bieptoon. U kunt
de toetstoon uit- of inschakelen. Standaard staat
de toetstoon op Aan.

Roep met het hoofdmenu op.

Selecteer met / de functie
PERS.INSTEL..
Druk op om de functie HANDSET
MELO te selecteren.

3
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6 Persoonlijke instellingen

6.1 Handsetmelodieën

6.1.1 Volume beltoon instellen
Er is keuze uit vijf volumeniveaus voor de
beltoon (één tot vijf balkjes) en een in volume
toenemende beltoon.

Let op
Houd de handset bij een inkomend gesprek niet
bij uw oor, omdat de beltoon uw gehoor kan
beschadigen.

Roep met het hoofdmenu op.

Selecteer met / de functie
PERS.INSTEL..
Druk op om de functie HANDSET
MELO te selecteren.

Druk op om de functie
BELTOONVOLUM te selecteren.

Druk op en selecteer met / het
gewenste beltoonvolume.

Druk op om de instellingen op te slaan.

Tip
U kunt de beltoon uitschakelen door de 

-toets ingedrukt te houden. Op het display
verschijnt .

6.1.2 Belmelodie instellen
Er staan 10 belmelodieën ter beschikking voor
iedere handset.

Roep met het hoofdmenu op.

Selecteer met / de functie
PERS.INSTEL..
Druk op om de functie HANDSET
MELO te selecteren.

Druk op en selecteer met / de
functie BELT.MELODIE.

Druk op en selecteer met / de
gewenste beltoonmelodie.

Druk op om de instellingen op te slaan.6
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Druk op en selecteer met / de
functie TOETSTOON.

Druk op en selecteer met / de
optie AAN of UIT.

Druk op om de instellingen op te slaan.

6.2 Contrast instellen
Er staan vijf contrastniveaus ter beschikking
(NIVEAU 1, NIVEAU 2, NIVEAU 3,
NIVEAU 4 en NIVEAU 5).

Roep met het hoofdmenu op.

Selecteer met / de functie
PERS.INSTEL..
Druk op en selecteer met / de
functie CONTRAST.

Druk op en selecteer met / het
gewenste contrastniveau.

Aanwijzing
Tijdens het bladeren door de contrastniveaus
wordt de desbetreffende contrastinstelling op
het display weergegeven.

Druk op om de instellingen op te slaan.

6.3 Handset hernoemen
U kunt uw handset een andere naam geven. De
handsetnaam wordt in de stand-by modus op
het display weergegeven.

Roep met het hoofdmenu op.

Selecteer met / de functie
PERS.INSTEL..
Druk op en selecteer met / de
functie HANDSETNAAM.

Druk op om de handsetnaam in te
voeren.

Aanwijzing
Voor de handsetnaam kunnen maximaal
10 tekens worden ingevoerd.

Druk op om de instellingen op te slaan.

6.4 Verlichting voor bedieningsveld en
display in-/uitschakelen

Roep met het hoofdmenu op.

Selecteer met / de functie
PERS.INSTEL..

2

1
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4 Druk op en selecteer met / de
functie VERLICHTING.

Druk op en selecteer met / de
optie AAN of UIT.

Druk op om de instellingen op te slaan.

6.5 Handset afmelden
Roep met het hoofdmenu op.

Selecteer met / de functie
GEAVANC.INST.

Druk op en selecteer met / de
functie AFMELDEN.

Druk op om de viercijferige PIN-code
in te voeren (standaard is de PIN-code
vooraf ingesteld op 0000).

Druk op en selecteer met / de
gewenste handset.

Bevestig met .

• Wanneer het afmelden is gelukt, geeft de
handset een pieptoon en op het display
verschijnt AFGEMELD, vervolgens schakelt
de handset naar de stand-by modus.
Aanwijzing

Wanneer er binnen 15 seconden geen toets
wordt ingedrukt, wordt het afmelden afgebroken
en de handset keert naar de stand-by modus
terug.

6

5

4

3

2

1

5

4

3



7 Tekst- en cijferinvoer

7.1 Tekst en cijfers invoeren
U kunt de namen voor uw telefoonboeknotities
teken voor teken invoeren. Druk daarvoor
eenmaal of meerdere malen op de
desbetreffende toets om de gewenste letters te
selecteren.

Ga als volgt te werk, wanneer u bijv. de
voornaam 'PETER' in de tekstinvoermodus wilt
invoeren:
Druk de -toets eenmaal in: P
Druk de -toets tweemaal in: E
Druk de -toets eenmaal in: T
Druk de -toets tweemaal in: E
Druk de -toets driemaal in: R

7.2 Overschakelen van kleine letters
naar hoofdletters

Standaard verschijnen alle ingevoerde tekens als
hoofdletters. Met de -toets kunt u
overschakelen van hoofdletters naar kleine
letters en omgekeerd.

Tekst- en cijferinvoer 13
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Toets Toetstoewijzing
1 Spatie 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ � [ ] {

}

2 a b c 2 à ä Ç å Æ

3 d e f 3 é è Ä Ö

4 g h i 4 ì Ã

5 j k l 5 Ë
6 m n o 6 Ñ ò ö

7 p q r s 7 ß Ð È Ó
8 t u v 8 Ù Ü

9 w x y z 9 Ø Ù Î Ø

0 . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? * + - % \ ^ ~ |
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• Gebruik uitsluitend het bijgeleverde
telefoonsnoer.

• Sluit de telefoonadapter (indien nodig) op
het telefoonsnoer aan.

Het symbool knippert kort nadat de
batterijen werden opgeladen.
• Verklein de afstand tussen basisstation en

handset.
• Controleer de laadstatus van de batterijen.
• Meld de handset op het basisstation aan.

Het symbool wordt weergegeven.
• Plaats nieuwe batterijen (gebruik uitsluitend

OPLAADBARE batterijen).

In gebruik nemen

De nummerweergave functioneert niet.
• De nummerweergave moet bij de

netwerkaanbieder worden aangevraagd.
• Wacht, alvorens het gesprek aan te nemen,

totdat de beltoon van de telefoon ten
minste eenmaal heeft geklonken.

Tweede gesprek kan niet worden
aangenomen.
• Deze functie moet bij de netwerkaanbieder

worden aangevraagd; flashsignaalduur
controleren/instellen.

Het display van de handset geeft niets
aan.
• Trek de netkabel uit het basisstation en sluit

deze weer aan en meld de handset aan (zie
hoofdstuk 3.3).

• Controleer of de batterijen correct in het
batterijvakje zijn geplaatst.

• Neem de batterijen uit het vakje en plaats
ze weer terug.

• Controleer of de batterijen zijn opgeladen.

8 Veelgestelde vragen
www.philips.com/support

In dit hoofdstuk vindt u veelgestelde vragen en
voorstellen om de problemen op te lossen.

Aansluiting/verbinding

De handset schakelt niet in.
• Batterijen opladen: Plaats de handset in het

basisstation/de oplader. Na enkele minuten
schakelt de handset in.

• Controleer de steekverbindingen van het
basisstation/de oplader.

• GEBRUIK UITSLUITEND
OPLAADBARE BATTERIJEN.

De telefoon functioneert niet.
• Controleer de aansluiting van het

telefoonsnoer en de netkabel.
• Controleer of de batterijen correct zijn

geplaatst en zijn opgeladen.
• Bij een stroomuitval kan de telefoon niet

worden gebruikt.

De verbinding wordt verbroken.
• Laad de batterijen op.
• Verklein de afstand tussen basisstation en

handset.

Slechte geluidskwaliteit.
• Verklein de afstand tussen basisstation en

handset.
• Tussen het basisstation en andere

elektrische apparaten moet een
minimumafstand van één meter in acht
worden genomen.

Geen kiestoon.
• Controleer de steekverbindingen.Voer een

reset uit: trek de stekker uit het stopcontact
en sluit deze weer aan.

• Laad de batterijen ten minste 24 uur op.
• Verklein de afstand tussen basisstation en

handset.

www.philips.com/support
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Op het display van de handset verschijnt
AFGEMELD.
• Meld de handset op het basisstation aan en

volg de aanwijzingen.

Geluid

De beltoon van de handset klinkt niet.
• Verhoog het volume van de beltoon.
• Controleer de aansluiting van de

telefoonadapter en het telefoonsnoer.
• Verklein de afstand tussen basisstation en

handset.
• Controleer of de beltoon op de handset is

ingeschakeld.

De bellers horen mij niet.
• Mogelijkerwijs is de microfoon

uitgeschakeld: druk tijdens de verbinding 
op .

Storende geluiden op uw radio of
televisie.
• Verwijder de netadapter en het basisstation

zo ver mogelijk van andere elektrische
apparaten.

Functies

Nummerweergave (CLIP) functioneert
niet.
• De nummerweergave moet bij de

netwerkaanbieder worden aangevraagd;
controleer uw abonnement.

Telefoonboeknotitie kan niet worden
opgeslagen.
• Het geheugen van het telefoonboek kan vol

zijn. Wis oude notities.

Handset kan niet worden aangemeld.
• Houd de -toets op het basisstation ten

minste 3 seconden ingedrukt.
• Op een basisstation kunnen maximaal

vier handsets worden aangemeld.
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