Het telefoonboek weergeven
1

Druk op

2

Selecteer een contactpersoon en bekijk de beschikbare informatie.

.

Kiezen vanuit het telefoonboek
om het telefoonboek te openen.

1

Druk op

2

Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek.

3

Druk op

om het nummer te bellen.

Berichten beluisteren die zijn opgenomen op het antwoordapparaat (alleen voor CD565)
•
•
•
•

•
•

Druk op
om het antwoordapparaat in de stand-bymodus in/uit te
schakelen.
Afspelen starten/stoppen: druk op .
Volume aanpassen: druk op
/ .
Terugspoelen:
om het bericht
Tijdens het afspelen van een bericht drukt u op
opnieuw vanaf het begin af te spelen.
Tijdens de eerste seconde van het huidige bericht drukt u op
om het
vorige bericht af te spelen.
Vooruitspoelen: druk op
om naar het volgende bericht te gaan.
Het huidige bericht verwijderen: druk op .

Registreer uw product op www.philips.com/
welcome. Hier kunt u ook terecht voor
ondersteuning.

Problemen oplossen
Geen kiestoon
•
Controleer de telefoonaansluitingen.
De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

Het signaalpictogram knippert.
•

De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
Als op de handset [AFGEMELD] wordt weergegeven, meldt u de handset aan.

Nummerherkenning werkt niet.
•
De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

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

Hulp nodig?
Gebruiksaanwijzing

Opmerking

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw nieuwe telefoon hebt ontvangen.

ECO-modus

www.philips.com/support
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van deze handleiding zonder
schriftelijke toestemming van de copyrighthouder is verboden.
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•

Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Antwoordapparaat in
de gebruikershandleiding.

De ECO-modus verlaagt het zendvermogen van de handset en het basisstation.
1
Druk op menu.
2

Selecteer [GEAVANC.INST] > [ECO] en druk op [SELECT] om te
bevestigen.

3

Selecteer de nieuwe instelling en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
»» De instelling wordt opgeslagen.
»» ECO wordt in plaats van weergegeven in de stand-bymodus.

On line hulp

Opmerking

•

Wanneer de ECO-modus is geactiveerd, kan het verbindingsbereik
tussen de handset en het basisstation worden verkleind.
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Snelstartgids
1
2
3

Aansluiten
Installeren
Genieten

CD560
CD565

1

Wat zit er in de doos?

Aansluiten

Uw telefoon configureren (indien nodig)

Het basisstation aansluiten

1

Wanneer het welkomstbericht wordt weergegeven, selecteert u uw land en
drukt u op [SELECT] om te bevestigen.
»» De landinstelling wordt opgeslagen.

2

Stel de datum en de tijd in.
»» De telefoon is nu klaar voor gebruik.

5
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Basisstation met
montagebeugel voor de CD560 Telefoonsnoer*
OF

CD 565

CD 560

5 5

3

Genieten

Bellen
Handset

Gebruiksaanwijzing

CD565

Stroomvoorziening

Garantie

Snelstartgids

1
2
3

Sluit de uitgangsstekker van de adapter aan op de onderzijde van het basisstation.
Sluit de adapter aan op een standaardstopcontact.
Sluit het telefoonsnoer aan op telefoonaansluiting aan de onderkant van het
basisstation en op de telefoonaansluiting op de wand.

2

1
2

en toets het telefoonnummer in, of:
Druk op
Toets het telefoonnummer in en druk op
om het nummer te bellen.

Een gesprek aannemen

Wanneer de telefoon overgaat, Druk op

of

om het gesprek aan te nemen.

Een gesprek beëindigen

Installeren

Druk op

.

Het volume van de luidspreker aanpassen

De handset installeren

Druk op

of

om het volume aan te passen tijdens een gesprek.

De beltoon van de handset instellen

Opmerking

1
2

•• In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en
vervolgens de adapter in de telefoonaansluiting steken.
•• In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets en
laders met adapters.

CD 565
R

3

Druk op menu.
Selecteer [PERS. INSTEL] > [MELODIE] > [BELTONEN] en druk
vervolgens op [SELECT] om te bevestigen.
Kies een beltoon en druk op [SELECT] om te bevestigen.
»» De instelling wordt opgeslagen.

Een vermelding toevoegen

Let op

1
2

•• Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen en adapter

1
2

De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape
van de batterijklep voordat u gaat opladen.
Plaats de handset op het basisstation om het opladen te starten.

3
4

Druk op menu.
Selecteer [TELEFOONBOEK] > [NWE GEGEVENS] en
druk vervolgens op [SELECT] om te bevestigen.
Voer de naam in en druk op [OK] om te bevestigen.
Voer het nummer in en druk op [BEWAAR] om te bevestigen.

