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Waarschuwing

Gebruik uitsluitend oplaadbare 
batterijen. Alle handsets voor 
gebruik 24 uur opladen. 

!





Inhoud

Inhoud

1 Belangrijk  3

1.1 Stroomvereisten 3

1.2 Conformiteit 3

1.3 Recycling en verwijderen 3

1.4 Naleving van de GAP-standaard 4

1.5 Elektrische, Magnetische en 
Elektromagnetische Velden ("EMF") 4

2 Uw telefoon  5

2.1 Verpakkingsinhoud 5

2.2 Overzicht van uw telefoon 6

2.2.1 Handset 6

2.2.2 Display iconen op de handset 8

2.2.3 Basisstation 9

3 Beginnen  10

3.1 Aansluiten van het basisstation 10

3.2 Installeer de oplaadbare batterijen 10

3.3 Plaats de handset op de oplader 11

3.4 Uw telefoon instellen 11

3.5 De handset in- of uitschakelen 11

4 Uw telefoon gebruiken  12

4.1 Telefoneren 12

4.1.1 Voorkiezen 12

4.1.2 Rechtstreeks bellen 12

4.1.3 Bellen vanuit bellijst log 12

4.1.4 Bellen vanuit het telefoonboek 12

4.1.5 Bellen vanuit de redial lijst 12

4.1.6 Gesprekstimer 12

4.2 Beantwoorden van de telefoon 12

4.3 Telefoon handenvrij beantwoorden 13

4.4 Gesprek beëindigen 13

4.5 Flash tijd 13

4.5.1 Een tweede gesprek voeren 13

4.5.2 Een tweede oproep beantwoorden 13

4.6 Gebruik van de intercom 13

4.6.1 Een intern gesprek voeren 13

4.6.2 Doorschakelen van een extern
gesprek naar een andere handset 14

4.6.3 Een 3-weg conferentiegesprek
voeren 14

4.6.4 Nummerweergave 14

4.6.5 Wisselgesprek 14

4.7 Een zoekgeraakte handset vinden 14

5 Meer uit uw telefoon halen  15

5.1 Tijdens een gesprek 15

5.1.1 Microfoon uitschakelen/inschakelen 15

5.1.2 Bijstellen van het hoornvolume 15

5.1.3 De luidspreker inschakelen 15

5.2 SMS 15

5.2.1 Schrijven en versturen van nieuw
SMS-bericht 15

5.2.2 Inbox 16

5.2.3 Ontwerpmap 17

5.2.4 SMS-instellingen 17

5.3 Telefoonboek 18

5.3.1 Telefoonnummer opslaan in het
telefoonboek 18

5.3.2 Het telefoonboek openen 19

5.3.3 Bewerken van ingevoerd nummer 19

5.3.4 Gegevens uit telefoonboek wissen 19

5.3.5 Wis alle nummers in het telefoonboek 19

5.3.6 Nummer opslaan in directe
geheugen 19

5.3.7 Telefoonboek overzetten 20

5.4 Bellijst log 20

5.4.1 Bellijst log openen 20

5.4.2 Nummer uit bellijst log in
telefoonboek opslaan 20

5.4.3 Nummer in bellijst log wissen 21

5.4.4 Alle gegevens in log wissen 21

5.5 Redial lijst 21

5.5.1 Het openen van de redial lijst 21

5.5.2 Een nummer uit de redial lijst
opslaan in het telefoonboek 21
1



5.5.3 Een nummer van de redial lijst wissen 21

5.5.4 De hele redial lijst wissen 21

5.6 Klok & Alarm 21

5.6.1 Instellen van de tijd 21

5.6.2 Instellen van het alarm 21

5.6.3 Instellen van de alarmmelodie 22

5.6.4 Formaat van datum en tijd instellen 22

5.7 Persoonlijke Instellingen 22

5.7.1 Handset melodie 22

5.7.2 Instellen van de achtergrond voor de
wachtstand 23

5.7.3 Instellen van het contrastniveau 24

5.7.4 Instellen van de kleur voor uw
telefoon 24

5.7.5 Een naam aan de handset toewijzen 24

5.7.6 Automatisch beantwoorden instellen 24

5.7.7 Automatisch ophangen instellen 24

5.7.8 Instellen van de menutaal 24

5.7.9 Kamermonitor in/uitschakelen 25

5.7.10 In/uitschakelen van toetsenpaneel
verlichting 25

5.8 Geavanceerde instellingen 25

5.8.1 Instellen van de flash tijd 25

5.8.2 Kiesmodus instellen 25

5.8.3 Gesprek Blokkeren 25

5.8.4 Babyfoon gesprek 26

5.8.5 Handmatige een basisstation 
selecteren 26

5.8.6 Een extra handset aanmelden 27

5.8.7 Een handset afmelden 27

5.8.8 Master PIN veranderen 27

5.8.9 Resetten op standaard instellingen 27

5.8.10 Instellen van voorkiesnummer 28

5.8.11 Landinstelling 28

5.8.12 Conferentiemodus  aan/uitschakelen 28

5.8.13 Uitschakelen van de berichtenindicator 28

5.9 Netwerkdiensten 28

5.9.1 Gesprek  doorschakelen 29

5.9.2 Voicemail 29

5.9.3 Informatiediensten van uw
telecomaanbieder 30

5.9.4 Terugbellen 30

5.9.5 Terugbellen uitschakelen 30

5.9.6 Verberg nummer 31

5.10 Spelletjes 31

5.11 Invoeren van  tekst en nummer 31

5.11.1 Invoeren van tekst en nummer 31

5.11.2 Schakelen tussen kleine letters en 
hoofdletters 31

6 Antwoordapparaat  32

6.1 Bedieningstoetsen van het 
antwoordapparaat op het basisstation 32

6.2 Het antwoordapparaat inschakelen 32

6.3 Het antwoordapparaat uitschakelen 33

6.4 Luisteren naar nieuwe en oude 
berichten 33

6.5 Alle berichten wissen 34

6.6 Instellingen antwoordapparaat 34

6.6.1 Instellen van antwoordapparaat 34

6.6.2 Instellen van beltoon vertraging 35

6.6.3 Instellen van de geluidstoon 35

6.6.4 Gebruik van remote 35

6.6.5 Meeluisteren op de handset 36

6.6.6 Meeluisteren op basisstation 36

7 Standaard instellingen  37

8 Menustructuur  38

9 Technische gegevens  42

10 Veelgestelde vragen  43

11 Index  45
2 Inhoud



1 Belangrijk
Neem de tijd om deze bedieningshandleiding 
door te nemen alvorens de CD645 in gebruik te 
nemen. Het bevat belangrijke informatie en 
aanwijzing over het gebruik van uw telefoon.

1.1 Stroomvereisten
• Dit product vereist elektrische voeding van 

220-240 volt wisselstroom. Bij een 
stroomstoring kan de verbinding verbroken 
worden.

• Het elektrische net wordt als gevaarlijk 
geclassificeerd. De enige manier om de stroom 
uit te schakelen is om de stekker uit het 
stopcontact te vewijderen.  Zorg ervoor dat 
het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.

Waarschuwing
• Voorkom dat de oplaadcontacten of de batterij 

met metalen voorwerpen in contact komen.
• Voorkom dat de oplader in contact komt met 

vloeistoffen.
• Gebruik uitsluitend batterijen die met dit 

product worden geleverd of door Philips 
worden aanbevolen:  vermijd explosiegevaar.

• Gebruik uitsluitend de met dit product 
meegeleverde kabels.

• Het inschakelen van de handenvrij-modus kan 
het volume van de luidspreker sterk 
verhogen: de handset niet te dicht bij het oor 
houden.

• Deze apparatuur kan tijdens stroomstoringen 
niet gebruikt worden voor het bellen naar 
hulpdiensten. Zorg ervoor een alternatief 
beschikbaar te hebben voor noodgevallen.

1.2 Conformiteit

Hierbij verklaart Philips dat het product in 
overeenstemming is met de essentiële eisen en 
andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/
EC. De Conformiteitsverklaring is beschikbaar 
op www.p4c.philips.com.

1.3 Recycling en verwijderen

Verwijderingsinstructies voor oude 
producten: 
De bepaling WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment Directive; 2002/96/EC) is 
opgesteld om te verzekeren dat producten 
gerecycled worden met de best mogelijke 
verwerking, herwinning, en recyclingtechnieken 
om de gezondheid niet te schaden en het milieu 
te beschermen.
Uw product is ontworpen en vervaardigd met 
materialen van hoge kwaliteit en componenten 
die opnieuw gebruikt kunnen worden.
Neem kennis van de plaatselijke regels voor het 
apart inzamelen van elektrische en elektronische 
producten die voorzien zijn van dit symbool. 

Gebruik één van de onderstaande 
mogelijkheden:
• Verwijderen van het complete product 

(inclusief snoeren, stekkers, en accessoires) in 
de aangewezen WEEE-verzamelplaatsen.

• Bij de aankoop van een vervangend product 
kunt u het oude product bij uw leverancier 
inleveren. De leverancier is overeenkomstig de 
WEEE-bepaling verplicht het product aan te 
nemen.

Verwijderingsinstructies voor batterijen:
Batterijen moeten niet meegegeven 
worden met het normale huisvuil.

!
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Verpakkingsmaterialen:
Philips heeft de verpakking gemarkeerd met 
standaard symbolen voor recyclen en correcte 
verwijdering van uw afval.

Een financiële bijdrage is gedaan aan het 
landelijk verwijdering & recycling systeem.

De gemarkeerde verpakkingsmaterialen 
kunnen worden gerecycled.

1.4  Naleving van de GAP-standaard
De GAP-standaard garandeert dat alle DECT™ 
GAP-handsets en basisstations voldoen aan de 
minimale werkingstandaard ongeacht hun merk. 
Uw CD640/645 handset en basisstation voldoen 
aan de GAP-standaard, hetgeen betekent dat 
minimaal de onderstaande functies beschikbaar 
zijn: Een handset aanmelden, een lijn kiezen, een 
gesprek aannemen en bellen. De geavanceerde 
functie zijn mogelijk niet beschikbaar als u een 
andere handset dan de CD640/645 met uw 
basisstation gebruikt.
Voor het aanmelden en gebruik van uw CD640/
645 handsets met het GAP-standaard basisstation 
van een andere fabrikant moeten eerst de 
aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van de 
fabrikant worden opgevolgd, en vervolgens de 
aanwijzingen in Sectie 5.8.6. 
Om een handset van een ander merk bij het 
CD640/645 basisstation aan te melden eerst het 
basisstation in de aanmeldingsmodus zetten 
(Sectie 5.8.6), en dan de aanwijzingen van de 
fabrikant opvolgen.

1.5 Elektrische, Magnetische en 
Elektromagnetische Velden ("EMF")

 Koninklijke Philips Electronics produceert en 
verkoopt consumentenelektronica die, zoals 
alle elektrische apparaten, 
elektromagnetische signalen versturen en 
ontvangen.
Een van de belangrijkste beleidslijnen van 
Philips is om alle gezondheid- en 
veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, aan 
alle wettelijke eisen te voldoen, en tijdens het 
vervaardigen van producten ruim binnen de 
toepasbare EMF-standaards te blijven.

Philips zet zich in voor het ontwikkelen, 
produceren, en verkopen van producten die 
geen nadelige gevolgen hebben voor de 
gezondheid.
Philips verklaart dat producten die op de 
juiste manier en overeenkomstig de 
richtlijnen gebruikt worden volgens de 
huidige wetenschappelijke inzichten veilig 
gebruikt kunnen worden.
Philips speelt een actieve rol in de 
ontwikkeling van de internationale EMF en 
veiligheidsstandaards, waardoor Philips in 
staat is verdere ontwikkelingen in de 
standaardizatie snel te integreren in haar 
producten.
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2 Uw telefoon

2.1 Verpakkingsinhoud

Opmerking
Het is mogelijk dat het snoer niet op de adapter is aangesloten. U kunt de adapter in de verpakking 
vinden. Als dat het geval is, dan moet het snoer eerst op de adapter aangesloten worden voordat het 
snoer op de lijningang wordt aangesloten.
In multihandset uitvoeringen vindt u twee of meerdere handsets, opladers met voedingseenheden, en 
extra oplaadbare batterijen.

 Handset Basisstation Netkabel voor 
basisstation 

2 AAA oplaadbare  
batterijen

Bedienings-
handleiding

Beknopte HandleidingGarantiebewijs

Telefoonsnoer

CD645
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2.2 Overzicht van uw telefoon

2.2.1 Handset

A LED-indicator
UIT: Geen nieuwe berichten
ROOD KNIPPEREND: Ongelezen berichten 
(bijvoorbeeld: een gemiste oproep, een 
nieuwe SMS als u geabonneerd bent op zowel 
nummerweergave als SMS-service van uw 
telecomleverancier).

B Linker wisseltoets
In de wachtstand: Indrukken om het 
hoofdmenu te openen
In andere standen: Selecteer de functie die 
direct daarboven op het display van de 
handset getoond wordt.

C Rechter wisseltoets
In de wachtstand: Indrukken om de rediallijst 
te openen
In andere standen: Selecteer de functie die 
direct daarboven op het display van de 
handset getoond wordt.

D Bellijst/Hoger-toets
In de wachtstand: Indrukken om bellijst log te 
openen
In menu-stand: Indrukken om hoger in het 
menu te bladeren
In telefoonboek/bellijst log/Redial reviewing 
modus: Indrukken om hoger naar andere 
gegevens te bladeren
Tijdens een gesprek: Indrukken om het 
hoornvolume te verhogen
In de bewerkingmodus: Indrukken om naar 
vorige letter of cijfer te gaan

E Telefoonboek/Lager-toets
In de wachtstand: Indrukken om 
telefoonboek te openen
In menu-stand: Indrukken om lager in het 
menu te bladeren 
In telefoonboek/bellijst log/redial reviewing 
modus: Indrukken om lager naar andere 
gegevens te bladeren
Tijdens een gesprek: Indrukken om het 
hoornvolume te verlagen
In de bewerkingmodus: Indrukken om naar 
volgende letter of cijfer te gaan

A

B

C

D

E
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F Talk off/Exit-toets
In de wachtstand: Ongeveer 5 seconden 
ingedrukt houden om de handset uit te 
schakelen. Als de handset is uitgeschakeld, kort 
indrukken om de handset in te schakelen. 
In menu-stand: Lang indrukken om terug te gaan 
naar de wachtstand, kort indrukken om terug te 
gaan naar het vorige menu.
Tijdens een gesprek: Indrukken om gesprek te 
beëindigen.

G Talk on/R-toets
In de wachtstand: Indrukken om inkomend 
extern of intern gesprek te beantwoorden.
Tijdens een gesprek: Indrukken om R voor 
telecomdiensten in te voeren

H Alfanumerieke toetsenpaneel
I Hekje-toets

In de wachtstand/kies-modus: Kort indrukken 
om een # in te voegen
In de wachtstand: Lang indrukken om de 
beltoon uit te schakelen
In kiesmodus: Lang indrukken om een pauze 
in te voeren
In de bewerkingmodus: Kort indrukken om 
tussen hoofdletters en kleine letters te 
schakelen

J Stertoets
In de wachtstand/kies-modus: Kort indrukken 
om een * in te voeren
In de wachtstand: Lang indrukken om het 
toetsenpaneel te ontgrendelen of 
vergrendelen

K Gesprek doorschakelen/Intercom/
conferentie
In de wachtstand: Kort indrukken om 
intercomgesprek  te starten
Tijdens een extern gesprek: Kort indrukken 
voor een intern gesprek of om te schakelen 
tussen een intern and extern gesprek. 
Lang indrukken voor een conferentiegesprek 
met een externe beller en een ander intern 
gesprek

L Luidsprekertoets
Tijdens een gesprek: Indrukken om de 
luidspreker aan of uit te schakelen

M Aansluiting voor headset 
(Landafhankelijk)
De headset aansluiten op de headset 
aansluiting voor handenvrije communicatie

F
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2.2.2 Display iconen op de handset

Toont batterijniveau
Toont  als de batterij leeg is
Toont  als de batterij zwak is
Toont  als de batterij half leeg is
Toont  als de batterij vol is
Toont batterij-icoon  knippert tijdens het opladen

Verschijnt als de telefoon in gebruik is. Knippert bij een inkomend extern gesprek of als 
een intern gesprek in de wacht staat. 

Knippert bij een gemiste oproep (Deze functie is beschikbaar als u geabonneerd bent op 
Nummerweergave met uw telecomaanbieder), of wanneer een nieuwe SMS of voicemail 
bericht is binnengekomen maar nog niet is gelezen of beluisterd.

Verschijnt als antwoordapparaat is ingeschakeld. Knippert als een nieuw bericht in 
ingesproken.

Verschijnt wanneer intern gesprek gevoerd wordt. Knippert bij een inkomend intern 
gesprek of als een intern gesprek in de wacht staat.

Verschijnt als de alarmklok is ingeschakeld. 

Verschijnt als de luidspreker is ingeschakeld

Verschijnt als het toetsenpaneel is vergrendeld

Verschijnt als de bel is uitgeschakeld

Verschijnt als de handset is aangemeld en binnen het bereik is van het basisstation.  
Knippert als de handset buiten bereik is of naar een basis zoekt.
8 Uw telefoon



2.2.3 Basisstation

A Stop / Weergave-toets
Indrukken om ingekomen berichten te 
beluisteren (de eerst ingekomen berichten 
worden als eerste afgespeeld).
Indrukken om afspelen van bericht te stoppen

B LED-berichtenteller
Als het antwoordapparaat uit is:
--licht op: Geeft aan dat het 
antwoordapparaat is uitgeschakeld.
Fu en -- knipperen afwisselend: Als het 
berichtengeheugen vol is.
09 en -- knipperen afwisselend: Als nieuwe 
berichten zijn binnengekomen (b.v. 09 is het 
totale aantal berichten in het geheugen)
Als het  antwoordapparaat is ingeschakeld:
00 Licht op: Geeft aan dat er geen berichten 
zijn 
02 Knippert: Geeft aan dat nieuwe berichten 
zijn binnengekomen (in dit geval:  Er zijn twee 
nieuwe berichten binnengekomen, of er is 
een nieuw en een oud bericht). 
02 Licht op: Geeft aantal oude berichten aan 
(in dit geval twee oude berichten in het 
geheugen).   
03 Eén seconde aan: Geeft aan dat het 
volume van de basisluidspreker op 3 staat (er 
zijn zes niveau’s van 00 tot 05; bij de stand 00 
is het volume uitgeschakeld, de stand 05 is het 
hoogste volume) 
Ao Licht op: Geeft aan dat beantwoorden 
zonder opnemen is ingeschakeld
P1 Licht op: Wordt getoond bij afspelen van 
uitgaande bericht voor beantwoorden & 
opnemen 

P2 Licht op: Wordt getoond bij afspelen van 
uitgaande bericht voor alleen beantwoorden
rE Licht op: Wordt getoond bij opnemen 
van inkomend bericht
rA Licht op: Knippert bij gebruik van remote

C Antwoordapparaat AAN/UIT-toets
Indrukken om het antwoordapparaat aan of uit 
te schakelen.

D Wistoets
Wis huidige bericht tijdens weergave van het 
bericht.
Lang indrukken om alle berichten te wissen 
terwijl het antwoordapparaat in de 
wachtstand staat.

 Opmerking
       Niet-afgespeelde berichten worden niet gewist.
E Terugtoets

Indrukken om terug te gaan naar vorige 
bericht

F Vooruittoets
Ga naar het volgende bericht tijdens het 
beluisteren van een bericht.

G + / -  toets
Verhoog (+) of verlaag (-) het 
luidsprekervolume tijdens het afspelen van 
berichten.

H Page-toets
Indrukken om de handset op te roepen
Ongeveer drie seconden ingedrukt houden 
om het aanmelden van de handset te starten

A
B
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3 Beginnen

3.1 Aansluiten van het basisstation
Opgelet

Plaats het basisstation niet in de buurt van grote 
metalen voorwerpen zoals metalen archiefkasten, 
radiatoren, of electrische apparatuur. Dit kan 
nadelige invloed hebben op het bereik en de 
geluidskwaliteit. Gebouwen met dikke binnen- en 
buitenmuren kunnen de transmissie van signalen 
van en naar het basisstation hinderen.

Waarschuwing
Voeding wordt geleverd als de adapter op het 
toestel en het stopcontact wordt aangesloten. 
Het toestel kan alleen uitgeschakeld worden 
door de netspanningsadaptor uit het stopcontact 
te verwijderen. Zorg er dus voor dat het 
stopcontact goed toegankelijk is.

De adapter en het telefoonsnoer moeten op de 
juiste wijze worden aangesloten, omdat een 
verkeerde aansluiting het toestel kan 
beschadigen.
Gebruik uitsluitend het meegeleverde 
telefoonsnoer. Anders bestaat de mogelijkheid 
dat u geen gesprekstoon krijgt.

Sluit de stekker van de adapter aan op de 
aansluiting aan de onderkant van het 
basisstation.

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

Sluit het andere eind van het telefoonsnoer aan 
op de telefoonaansluiting, en het andere eind 
van het adaptersnoer op het stopcontact.

Opmerking
Het is mogelijk dat de adapter niet aangesloten is 
op de telefoonsnoer. Als dat het geval is, dan het 
snoer eerst op de adapter aansluiten voordat het 
snoer op de lijningang wordt aangesloten.

3.2 Installeer de oplaadbare batterijen
Uw CD645 wordt geleverd met twee oplaadbare 
batterijen. De batterijen in de handset plaatsen en 
volledige opladen alvorens de handset in gebruik 
te nemen. 

Schuif de batterijklep open.

Plaats de batterijen in de houder zoals is 
aangegeven en sluit de klep. 

!
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3.3 Plaats de handset op de oplader
Opmerking

De handset minstens 24 uur opladen alvorens 
deze de eerste keer in gebruik te nemen.
Als de batterij volledige is geladen, is de spreektijd 
van uw telefoon ongeveer 12 uur, en de standby-
tijd ongeveer 150 uur. 

Plaats de handset in de oplader van het 
basisstation. 
Laat de handset in de houder totdat de 
batterijen volledig zijn opgeladen. 
Als de handset volledig geladen is, wordt  
getoond.

3.4 Uw telefoon instellen 
Het is mogelijk dat, afhankelijk van uw land, het 
Welkom-scherm niet verschijnt.  In dat geval is 
het niet nodig de landcode voor uw telefoon in te 
stellen. 
Voordat u de handset in gebruik kunt nemen, 
moet deze ingesteld worden voor gebruik in uw 
land. Nadat het toestel enkele minuten wordt 
opgeladen, verschijnt het Welkom-scherm. Ga als 
volgt te werk om het toestel in te stellen: 

Druk op < om de landenlijst op te roepen 
• Beschikbare landen verschijnen op het display. 

Opmerking
Als > ingedrukt wordt, verschijnt het Welkom-
scherm opnieuw.  

Druk op u/d en blader naar uw land 
Druk op < om de keuze te bevestigen. 

• Uw telefoon is ingesteld voor het geselecteerde 
land en keert terug in de wachtstand. 
Opmerking

Als het land is geselecteerd, worden de standaard 
instellingen automatisch ingesteld op uw telefoon. 

Tip
Als het verkeerde land is ingesteld, of als u de 
instelling wilt veranderen, kunt u in de 
wachtstand op < drukken om het SMS-
hoofdmenu te openen en ##**793 invoeren om  
het toestel terug te zetten in de standaard 
instelling.  Na ongeveer 30 seconden keert de 
handset terug naar het Welkom-scherm en kunt 
u het land opnieuw instellen. 

3.5 De handset in- of uitschakelen 
U kunt de handset uitschakelen om de batterij te 
sparen.  

Druk ongeveer 5 seconden op  e om de 
handset uit te schakelen.
Druk op e om de handset weer in te 
schakelen.

1
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4 Uw telefoon gebruiken

4.1 Telefoneren

4.1.1 Voorkiezen
Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 
cijfers).
Druk op r om het nummer te bellen

• De verbinding wordt gemaakt.

4.1.2 Rechtstreeks bellen
Druk op r en wacht op een gesprekstoon
Voer het telefoonnummer in

• De verbinding wordt gemaakt.

4.1.3 Bellen vanuit bellijst log
Deze functie is alleen beschikbaar als u gebruik 
maakt van Nummerweergave van uw 
telecomleverancier. 

In de wachtstand:
Druk opu om de Bellijst selecteren.
Druk op <
Druk op u/d en blader naar een 
onbeantwoorde oproep 
Opmerking

Het display kan het volgende tonen:
• het nummer van de beller*
• de naam van beller (als de naam in het 

telefoonboek staat)*
• Onbekend als de beller onbekend is**
• De beschikbaarheid van tijd en datum is 

afhankelijk van de telecomaanbieder.
* Afhankelijk van het abonnement 
Nummerweergave met uw telecomleverancier.
** Onbekend nummer, of identiteit van de beller 
is verborgen.

Druk op r om het nummer te bellen.
• De verbinding wordt gemaakt.

Opmerking
De laatste onbeantwoorde oproep wordt 
getoond en de gegevens van de oudste oproep 
worden gewist als het geheugen vol is. 

4.1.4 Bellen vanuit het telefoonboek

In de wachtstand:
Druk op d om het telefoonboek te 
openen
Druk op u/d om het gewenste 
nummer in het telefoonboek te selecteren
Druk op r om het nummer te bellen

• De verbinding wordt gemaakt.
Tip

Inplaats van op u of d te drukken om door 
uw telefoonboek te bladeren, kunt u terwijl het 
telefoonboek is geopend ook op de toets 
drukken die correspondeert met de eerste letter 
van de naam die uw zoekt.  Bijvoorbeeld, door op 
2 te drukken worden alle namen getoond die 
beginnen met A. Door twee keer op 2  te 
drukken worden alle namen getoond die 
beginnen met B. 

4.1.5 Bellen vanuit de redial lijst

In de wachtstand:
Druk op  > om de redial lijst te openen.

• Het display toont het laatst gebelde nummer of 
de naam als het nummer in het telefoonboek 
staat.
Druk op u/d en blader naar het 
gewenste nummer
Druk op r om het nummer te bellen

• De verbinding wordt gemaakt.
Tip

De handset bewaart de laatste 20 gebelde 
nummers. Het laatst gebelde nummer staat 
bovenaan in de redial lijst. Als het nummer in het 
telefoonboek staat, wordt de naam inplaats van 
het nummer getoond.

4.1.6 Gesprekstimer
De gesprekstimer toont de tijdsduur van het 
gesprek nadat u het gesprek beëindigd heeft.  De 
tijd wordt getoond in minuten en seconden 
(MM:SS).

4.2 Beantwoorden van de telefoon
Druk als gebeld wordt op de r toets.
• De verbinding wordt gemaakt.
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4.3 Telefoon handenvrij beantwoorden
Druk als gebeld wordt op v.
• De verbinding wordt gemaakt en  licht op. U 

kunt spreken zonder de handset op te nemen. 
Waarschuwing

Bij een inkomend gesprek de handset niet te dicht 
bij uw oor houden, omdat het volume van de bel 
uw gehoor zou kunnen beschadigen.

Opmerking
Een inkomend gesprek heeft voorrang boven 
andere functies. Als er wordt gebeld, worden 
andere handelingen, zoals het instellen van de 
handset, navigeren door het menu, etc., 
onderbroken.

Tip
Als de functie automatisch beantwoorden is 
ingeschakeld, kunt u de handset uit het 
basisstation opnemen om het gesprek aan te 
nemen.

4.4 Gesprek beëindigen
Druk tijdens een gesprek op e .
• De verbinding wordt verbroken.
OF
Plaats de handset in het basisstation.
• De verbinding wordt verbroken.

4.5 Flash tijd
Deze functie vereist een abonnement met uw 
telecomleverancier. 
U kunt de flash tijd functie gebruiken om een 
tweede nummer te bellen of een tweede gesprek 
te ontvangen.  De handelingen beschreven in 
Sectie 4.5.1. en 4.5.2. kunnen per land en per 
telecomaanbieder verschillen.   Neem contact op 
met uw telecomaanbieder voor nadere 
bijzonderheden over de flash tijd functie.

4.5.1 Een tweede gesprek voeren

Tijdens een gesprek:
Druk op < en u/d en selecteer 
Begin 2de gespr.
Druk op < om het tweede nummer te 
bellen

• De tweede verbinding wordt gemaakt.

Opmerking
Druk op < en  u/d om Gespr. schakelen  
of Conferentie te selecteren en te schakelen 
tussen het eerste en tweede gesprek of om een 
conferentiegesprek te voeren.

4.5.2 Een tweede oproep beantwoorden
Deze functie vereist een abonnement met uw 
telecomleverancier. Als een tweede oproep 
binnenkomt tijdens een gesprek, hoort en met 
tussenpozen een geluidstoon. 
Druk wanneer nummerweergave getoond wordt 
op < en u/d om het gesprek aan te 
nemen of te weigeren.

Opmerking
Druk na het accepteren van een tweede gesprek 
op < en u/d om Gespr. schakelen  of 
Conferentie te selecteren en te schakelen tussen 
het eerste en tweede gesprek of om een 
conferentiegesprek te voeren.

Opmerking
Als u geabonneerd bent op Nummerweergave, 
zal het nummer van de beller op het display 
verschijnen. 

4.6 Gebruik van de intercom
Deze functie is alleen beschikbaar als tenminste 
twee handsets zijn aangemeld.  Deze functie stelt 
u in staat gratis intern te bellen, externe 
gesprekken door te schakelen naar een andere 
handset, en de conferentiefunctie te gebruiken. 

4.6.1 Een intern gesprek voeren

In de wachtstand:
Druk opc

• De telefoonnummers die voor intercom 
beschikbaar zijn worden getoond.
Druk op u/d om de gewenste handset 
te selecteren. 
Druk op< op de bellende handset.

• De gewenste handset belt.
Druk op r op de gebelde handset.

• De intercomverbinding wordt gemaakt.
Opmerking

Als de gebelde handset in gesprek is, is een 
ingesprekstoon op de bellende handset te horen. 
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14 Uw telefoon gebruiken

4.6.2 Doorschakelen van een extern
gesprek naar een andere handset

Tijdens een extern gesprek:
Druk opc voor een intern gesprek

• De handsets die beschikbaar zijn voor intercom 
worden getoond en het externe gesprek wordt 
automatisch in de wacht gezet.  
Druk op u/d om de gewenste handset 
te selecteren
Druk op < om de gewenste handset te 
bellen

• De gewenste handset belt.
Druk op r op de gebelde handset om een 
intercomgeprek te beginnen.
Opmerking

U kunt op c drukken om te schakelen tussen 
een intern en een extern gesprek.

Druk op e op de bellende handset.
• De bellende handset schakelt het externe 

gesprek naar de gebelde handset. 

4.6.3 Een 3-weg conferentiegesprek
voeren

Met de conferentiefunctie kan een extern 
gesprek gedeeld worden met twee handsets (in 
de intercommodus). De drie partijen kunnen 
samen spreken zonder dat hiervoor een speciaal 
abonnement vereist is.

Tijdens een extern gesprek:
Druk opc voor een intern gesprek

• De handsets die beschikbaar zijn voor intercom 
worden getoond en het externe gesprek wordt 
automatisch in de wacht gezet. 
Druk op u/d om de gewenste handset 
te selecteren.
Druk op < om de gewenste handset te 
bellen.

• De gewenste handset belt.
Druk op r op de gebelde handset voor een 
intercomgeprek.
Opmerking

U kunt op c drukken om te schakelen tussen 
een intern en een extern gesprek.

Lang op c van de bellende handset drukken. 
• De bellende handset, de gebelde handset en het 

externe gesprek zijn nu in een 3-weg 
conferentiegesprek.  

Tijdens het conferentiegesprek:
Druk op c om de externe beller in de wacht 
te zetten en terug te keren naar het interne 
gesprek.

• Het externe gesprek wordt automatisch in de 
wacht gezet.
De toets c ingedrukt houden om het 
conferentiegesprek te hervatten.
Opmerking

Als een handset tijdens een conferentiegesprek 
ophangt, blijft de andere handset verbonden met 
de externe beller. 

4.6.4 Nummerweergave
Nummerweergave is een speciale service die via 
uw telecomaanbieder beschikbaar is.   Als u 
geabonneerd bent op nummerweergave, en als de 
identiteit van de beller niet geblokkeerd is, dan 
wordt het nummer of de naam van de beller 
getoond, zodat u kunt besluiten al dan niet op te 
nemen.  Neem contact op met uw 
telecomleverancier voor informatie over deze 
service.

4.6.5 Wisselgesprek
Als u geabonneerd bent op Wisselgesprek-
service, zal de hoorn een toon laten horen om u 
te informeren dat er een tweede inkomende 
gesprek is.  De naam of het nummer van de beller 
wordt op het display getoond als u geabonneerd 
bent op een nummerweergave.  Neem contact op 
met uw telecomaanbieder voor informatie over 
deze service.
Druk om een tweede gesprek aan te nemen op 
r.

4.7 Een zoekgeraakte handset vinden
U kunt een handset vinden door op p op het 
basisstation te drukken.
Alle handsets die aangemeld zijn bij het 
basisstation laten een geluidstoon horen. Druk op 
r/ e/ v/ > op de handset of nogmaals op 
p op het basisstation als de handsets gevonden 
zijn.
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5 Meer uit uw telefoon halen

5.1 Tijdens een gesprek
Tijdens een gesprek zijn er een aantal functies 
beschikbaar. U kunt deze functies gebruiken door 
de corresponderende toets in te drukken tijdens 
een gesprek. De beschikbare functies zijn:

5.1.1 Microfoon uitschakelen/inschakelen

Tijdens een gesprek:
Druk op >

• De microfoon is uitgeschakeld en Geluid uit 
wordt getoond.
Druk nogmaals op > om de microfoon 
weer in te schakelen.

5.1.2 Bijstellen van het hoornvolume

Tijdens een gesprek:
Druk op u/d om het ingestelde 
hoornvolume bij te stellen. 
Druk op u/d en selecteer het gewenste 
hoornvolume van Niveau 1 tot Niveau 5.

• Het hoornvolume is bijgesteld en het display keert 
terug in de gesprek-aanduiding. 

5.1.3 De luidspreker inschakelen

Tijdens een gesprek:
Druk op v om de luidsprekermodus te 
activeren

5.2 SMS
SMS betekent Short Message Service. Om gebruik 
te maken van deze service moet u geabonneerd 
zijn op nummerweergave en de SMS-dienst van 
uw telecomleverancier. SMS-berichten kunnen 
uitgewisseld worden met een telefoon (mobiel of 
telefoons met vaste verbinding), indien de 
ontvanger ook geabonneerd is op 
nummerweergave en een  SMS-dienst.
Uw CD645 is op de fabriek reeds ingesteld voor 
het landelijke netwerk. Als u SMS-berichten via 
een andere telecomdienst wilt versturen of 
ontvangen, dan moeten de corresponderende 
nummers van de SMS berichtencentrale ingesteld 
worden. U kunt maximaal 50 SMS-berichten in de 

inbox en ontwerpmap van uw telefoon bewaren.  
De maximale lengte van ieder bericht is 160 
leestekens.

5.2.1 Schrijven en versturen van nieuw
SMS-bericht

In de wachtstand:
Druk op < om het hoofdmenu te openen.
Druk op < en selecteer SMS
Druk op < en selecteer Schijf SMS
Voer de tekst in.

Druk op < om het gewenste 
telefoonnummer in te voeren.
Druk op < en selecteer Versturen of 
Ontwerp opslaan.
Druk op < om te bevestigen.
Opmerking

Als u gebeld wordt tijdens het schrijven van een 
SMS, wordt de handeling onderbroken. Uw SMS 
wordt echter niet bewaard.
Als het niet gelukt is het bericht te versturen, 
toont het display “SMS niet verst.” en het bericht 
wordt opgeslagen als Ontwerp. U kunt de melding 
“SMS niet verst.” verwijderen door alle niet-
verzonden berichten in de SMS ontwerpmap te 
bekijken. Nadat alle berichten bekeken zijn, 
verdwijnt de melding wanneer het toestel in 
standby staat. De melding “SMS niet verst.” 
wordt ook verwijderd als alle SMS-berichten 
gewist worden.
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Toets Handeling

u Indrukken om de cursor 1 plaats naar 
links te verplaatsen.
Indrukken en ingedrukt houden om te 
verspringen naar 1ste letter/cijfer.

d Indrukken om de cursor 1 plaats naar 
rechts te verplaatsen.
Indrukken en ingedrukt houden om te 
verspringen naar laatste letter/cijfer.

> Indrukken om vorige letter/cijfer te 
wissen.
Indrukken om naar het vorige menu 
terug te keren als er geen letters/
cijfers op het invoerscherm staan.
Ingedrukt houden om alle letters/
cijfers te wissen.
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Als tijdens het schrijven van een SMS-bericht 
gedurende 60 seconden geen toetsen worden 
ingedrukt, keert de handset terug in de 
wachtstand. Het bewerkte bericht wordt 
automatisch opgeslagen in de Ontwerpmap. 

5.2.2 Inbox
Waarschuwing

Als de box vol is met berichten, kunt een geen 
nieuwe berichten ontvangen. U moet in dit geval 
een aantal oude berichten verwijderen om 
nieuwe berichten te kunnen ontvangen.
De berichten in de Inbox worden getoond in 
volgorde van ontvangst, de nieuwste berichten 
staan bovenaan.
Elke keer als een SMS-bericht wordt ontvangen, 
wordt u gealarmeerd met een geluidstoon als de 
SMS-toon op AAN staat (zie Sectie 5.7.1.7). Het 
display toont “Nieuwe SMS”. De LED-indicator 
knippert totdat het SMS-bericht gelezen is.  
“Nieuwe SMS” verdwijnt als alle nieuwe SMS-
berichten zijn gelezen.

5.2.2.1 Berichten in inbox lezen

In de wachtstand:
Druk op < om het hoofdmenu te openen.
Druk op < en selecteer SMS
Druk op u/d en selecteer  Inbox
Druk op < en blader door de lijst met SMS-
berichten om het gewenste bericht te lezen.

• De berichtenlijst toont de naam en het telefoon 
nummer van de afzender (als het nummer in het 
telefoonboek is opgeslagen). 
Druk op < om het bericht te openen.
Tip

Druk tijdens het lezen van een SMS op u/d 
om naar de volgende of vorige regel te bladeren. 
Aan het einde van het bericht wordt het 
telefoonnummer van de afzender getoond,  
alsmede de datum en tijd van ontvangst.

Tijdens het lezen van een bericht kunt u op 
< drukken voor de volgende functies:

Druk op e om terug te gaan naar het SMS-
menu.

5.2.2.2 Bericht in de inbox beantwoorden
Druk tijdens het lezen van een bericht op < 
om de Inbox menu-opties op te roepen.
Druk op u/d en selecteer 
Beantwoorden
Druk op < om de tekst te bewerken 
Zie stappen 4 en 5 in Sectie 5.2.1 om een 
bericht te versturen of selecteer Ontwerp 
opslaan en bewaar het bericht in Ontwerp

5.2.2.3 Bericht in de inbox doorsturen
Druk tijdens het lezen van een bericht op < 
om de Inbox menu-opties op te roepen
Druk op u/d en selecteer  Bewerk 
Druk op < om de tekst te bewerken 
Druk op < om het bericht te bevestigen
Zie stappen 4 en 5 in Sectie 5.2.1 om een 
bericht te versturen of selecteer Ontwerp 
opslaan en bewaar het bericht in Ontwerp

5.2.2.4 Bewaar nummer van afzender in 
uw telefoonboek

Druk tijdens het lezen van een bericht op < 
om de Inbox menu-opties op te roepen.
Druk op u/d Nummer opslaan. 
Druk op < om een naam voor dit nieuwe 
contact in te voeren.
Druk op < om het nummer te veranderen 
(indien nodig) en druk op < 
Druk op u/d en selecteer een groep 
(<Geen groep>, <Groep A>, <Groep B>, 
<Groep C>)
Druk op < om de gegevens op te slaan

• Een geluidstoon is te horen en de SMS-gegevens 
zijn opgeslagen in uw telefoonboek. 

Beantwoor-
den

Stuur een antwoord naar de 
afzender van het bericht.

Bewerken Het bericht naar iemand anders 
doorsturen.
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Nummer 
opslaan

Bewaar nummer van afzender in 
uw telefoonboek.

Wissen Wis het geselecteerde bericht.

Alles wissen Wis alle berichten in de Inbox.
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5.2.2.5 Bericht in inbox wissen
Druk tijdens het lezen van een bericht op < 
om de Inbox menu-opties op te roepen.
Druk op u/d en selecteer Wissen. 
Druk op < om te bevestigen.

• Een geluidstoon is te horen en het geselecteerde 
SMS-bericht in de inbox is gewist.

5.2.2.6 Alle berichten in de Inbox wissen
Druk tijdens het lezen van een bericht op < 
om de Inbox menu-opties op te roepen.
Druk op u/d en selecteer Alles wissen
Druk op < om te bevestigen
Druk op < om nogmaals te bevestigen

• Een geluidstoon is te horen en alle berichten in de 
SMS inbox zijn  gewist.

5.2.3 Ontwerpmap
Behalve de als SMS berichten opgeslagen 
ontwerpen worden alle SMS-berichten die niet 
verstuurd werden automatisch opgeslagen als  
Ontwerp. 

5.2.3.1 Ontwerpberichten nazien

In de wachtstand:
Druk op < om het hoofdmenu te openen.
Druk op < en selecteer SMS
Druk op u/d en selecteer Ontwerp
Druk op < en blader door de lijst met SMS-
berichten om het gewenste bericht te lezen.
Druk op < om het bericht te openen
Tip

Druk tijdens het lezen van een SMS op u/d 
om naar de volgende of vorige regel te bladeren. 
Aan het einde van het bericht wordt het 
telefoonnummer van de afzender getoond,  
alsmede de datum en tijd van ontvangst.

Tijdens het lezen van een bericht kunt u op 
< drukken voor gebruik van de 
onderstaande functies:

Druk op e om terug te gaan naar het 
ontwerpbericht.

5.2.3.2 Een bericht uit de ontwerpmap 
versturen

Druk terwijl het bericht geopend is op < en 
selecteer de Ontwerp menu-opties.
Druk op < en selecteer Versturen
Druk op < om te bevestigen

5.2.3.3 Een ontwerpbericht bewerken
Druk terwijl het bericht geopend is op < en 
selecteer de Ontwerp menu-opties.
Druk op u/d Bewerk 
Druk op < om de tekst te bewerken 
Druk op < om het bericht te bevestigen
Zie stappen 4 en 5 in Sectie 5.2.1 om het 
bericht te versturen

5.2.3.4 Een bericht in de ontwerpmap 
wissen

Druk terwijl het bericht geopend is op < en 
selecteer de Ontwerp menu-opties.
Druk op u/d en selecteer Wissen. 
Druk op < om te bevestigen

• Een geluidstoon is te horen en het geselecteerde 
SMS-bericht in ontwerpmap is gewist.

5.2.3.5 Alle berichten in de ontwerpmap 
wissen

Druk terwijl het bericht geopend is op < en 
selecteer de Ontwerp menu-opties.
Druk op u/d en selecteer Alles wissen
Druk op < om te bevestigen.
Druk op < om nogmaals te bevestigen

• Een geluidstoon is te horen en alle SMS-
ontwerpberichten zijn gewist.

5.2.4 SMS-instellingen
Met dit menu kunt u de server instellen voor het 
verzenden en ontvangen van SMS-berichten. Uw 
telefoon kan berichten ontvangen van 3 
berichtencentrales.
U kunt het versturende nummer en ontvangen 
nummer voor elke SMS-berichtencentrale 
instellen. De maximale lengte van een inkomend/
uitgaand nummer is 24 cijfers. De inkomende en 
uitgaande nummers van uw telefoon zijn al 
ingesteld voor het landelijke netwerk. Wij raden 

Versturen Het bericht nu versturen.

Bewerken Het bericht naar iemand anders 
doorsturen.

Wissen Wis het geselecteerde bericht.

Alles wissen Wis alle berichten in de Inbox.
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18 Meer uit uw telefoon halen

u aan deze instellingen niet te wijzigen. Neem 
contact op met uw telecomleverancier voor 
nadere bijzonderheden of als er problemen zijn.

5.2.4.1 Ontvangst van SMS-berichten 
inschakelen/uitschakelen

U kunt SMS-berichten ontvangen van een andere 
telefoon als u geabonneerd bent op de 
nummerweergave en SMS-diensten van uw 
telecomleverancier. SMS-ontvangst is standaard 
ingesteld op Aan zodat u SMS-berichten kunt 
ontvangen. 

In de wachtstand:
Druk op < om het hoofdmenu te openen.
Druk op < en selecteer SMS
Druk op u/d en selecteer  SMS 
instellingen
Druk op < en selecteer SMS ontvangst
Druk op < en u/d en selecteer  Aan 
of Uit
Druk op < om de instellingen op te slaan
Opmerking

Als SMS-ontvangst op Uit staat, kunt u wel SMS-
berichten verzenden.

5.2.4.2 Veranderen van SMS-boxnummer
Deze functie verschilt per land en is mogelijk niet 
beschikbaar is sommige landen.

In de wachtstand:
Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op < en selecteer SMS
Druk op u/d en selecteer SMS 
instellingen
Druk op < en u/d en selecteer 
Verander boxnr.
Druk op < om het boxnummer in te 
voeren (maximaal 24 cijfers)
Druk op < om de instellingen op te slaan

5.2.4.3 Instellen van SMS center 

In de wachtstand:
Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op < en selecteer SMS
Druk op u/d en selecteer SMS 
instellingen

Druk op < en u/d selecteer SMS 
Center
Druk op < en u/d en selecteer een 
SMS center (<SMS Center 1>, <SMS Center 2> 
of <SMS Center 3>).
Druk op < en u/d en selecteer 
Nummer bewerken
Druk op < om het versturende nummer in 
te voeren en druk op <
Druk op < en u/d en selecteer 
Ontvangen nummer
Druk op < om het ontvangende nummer in 
te voeren en druk op < 

• Een geluidstoon is te horen als bevestiging en het 
display keert terug naar het vorige menu.

5.2.4.4 Instellen van standaard SMS 
center

In de wachtstand:
Druk op < om het hoofdmenu te openen.
Druk op < en selecteer SMS
Druk op u/d en selecteer SMS 
instellingen
Druk op < en u/d en selecteer 
Stand.instelling
Druk op < en u/d en selecteer een 
SMS center (<SMS Center 1>, <SMS Center 2> 
of <SMS Center 3>).
Druk op < om de instellingen op te slaan.

• Een geluidstoon is te horen als bevestiging en het 
display keert terug naar het vorige menu.

5.3 Telefoonboek
Uw telefoon kan 200 nummers in het geheugen 
opslaan. Maximaal negen van de opgeslagen 
telefoonnummers kunnen opgeslagen worden in 
het directe geheugen voor veel gebruikte 
nummers.  Elk telefoonnummer kan uit maximaal 
24 cijfers bestaan.   U kunt verschillende 
telefoonboeken gebruiken als u over meerdere 
handsets beschikt. 

5.3.1 Telefoonnummer opslaan in het
telefoonboek

In de wachtstand: 
Druk op < om het hoofdmenu te openen.
Druk op u/d en selecteer 
Telefoonboek.
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Druk op < en selecteer Nieuwe gegevens.
Druk op < om de naam in te voeren 
(maximaal 12 leestekens).
Druk op < om het nummer in te voeren 
(maximaal 24 cijfers).
Druk op < om een groep te selecteren 
(<Geen groep>, <Groep A>, <Groep B>, 
<Groep C>). 
Druk op < om de gegevens op te slaan

• Een geluidstoon is te horen en de gegevens zijn 
opgeslagen.
Opmerking

Als u geabonneerd bent op nummerweergave van 
uw telecomaanbieder, kunt u aan elke groep een 
specifieke beltoon toewijzen.   Hiermee kunt u 
bellers uit een bepaalde groep identificeren aan 
de hand van de toegewezen beltoon.   U kunt 
tevens individuele contacten naar eigen voorkeur 
aan specifieke groepen toewijzen.

5.3.2 Het telefoonboek openen

In de wachtstand:
Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Telefoonboek.
Druk op < en u/d en selecteer  
Telboek opn.
Druk op < en u/d blader naar de 
gewenste naam in het telefoonboek.
Druk op < om de gewenste gegevens in het 
telefoonboek te selecteren.
Tip

Druk in de wachtstand op d om uw 
telefoonboek te openen, druk op u/d om 
de gewenste naam te selecteren, en druk op < 
om de gegevens op te roepen.

5.3.3 Bewerken van ingevoerd nummer 

In de wachtstand:
Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Telefoonboek.
Druk op < en u/d en selecteer   
Gegevens bewerk.
Druk op < en u/d en selecteer de 
gegevens die u wilt bewerken

Druk op <
Druk op > om letters één voor één te 
wissen, bewerk de naam, en druk op < 
Druk op > om de cijfers één voor één te 
wissen, bewerk het nummer, en druk op <
Druk op < om een groep te selecteren 
(<Geen groep>, <Groep A>, <Groep B>, 
<Groep C>).
Druk op < om de gegevens op te slaan 

• Een geluidstoon is te horen en uw telefoonboek is 
bijgewerkt.

5.3.4 Gegevens uit telefoonboek wissen

In de wachtstand:
Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Telefoonboek
Druk op < en u/d blader naar 
Gegevens wissen
Druk op < en u/d en selecteer de 
gegevens die u wilt wissen.
Druk op < om te bevestigen

• Een geluidstoon is te horen en de gegevens in het 
telefoonboek zijn gewist.

5.3.5 Wis alle nummers in het 
telefoonboek

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Telefoonboek
Druk op < en u/d blader naar Alles 
wissen
Druk op < om te bevestigen
Druk op < om nogmaals te bevestigen

• Een geluidstoon is te horen en alle gegevens in uw 
telefoonboek zijn gewist.

5.3.6 Nummer opslaan in directe
geheugen

U kunt maximaal 9 toetsen programmeren als 
sneltoetsen (Toets 1 tot 9). De toetsen 
vanuit de wachtstand lang indrukken om de 
opgeslagen nummers automatisch te bellen.
Toets 1 en Toets 2 zijn, afhankelijk van het land, 
mogelijk ingesteld voor het voicemailnummer en 
informatiediensten van uw telecomaanbieder.   
Als dit het geval is worden Toets 1 en Toets 2 
niet getoond.    Als voicemailnummer en 
informatiediensten van uw telecomaanbieder niet 
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beschikbaar zijn, worden Toets 1 en Toets 2 als 
sneltoetsen boven Toets 3 getoond. Zie Sectie 
5.9.2 en 5.9.3 voor bijzonderheden.

In de wachtstand:
Druk op < om het hoofdmenu te openen.
Druk op u/d en selecteer Telefoonboek.
Druk op < en u/d blader naar 
Directe geheugen
Druk op < en u/d en blader naar 
Toets 1 tot Toets 9 
Druk twee keer op < en selecteer 
Toevoegen
Druk op < en u/d en selecteer een 
naam in het telefoonboek om in de toets op 
te slaan
Druk op < om te bevestigen

• Een geluidstoon is te horen en het nummer in uw 
telefoonboek is toegewezen aan de sneltoets.
Tip

Door de sneltoets ingedrukt te houden wordt 
het nummer direct gebeld. 

5.3.7 Telefoonboek overzetten
Met deze functie kunt u het telefoonboek van de 
ene handset naar een andere handset overzetten 
als tenminste twee handsets bij het basisstation 
zijn aangemeld.

In de wachtstand:
Druk op < om het hoofdmenu te openen.
Druk op u/d en selecteer 
Telefoonboek.
Druk op < en u/d en selecteer  
Telboek overzet. 
Druk op <

• De handsets die beschikbaar zijn voor het 
overzetten van het telefoonboek worden getoond.   
Opmerking

Als er meer dan twee handsets zijn, kunt u op 
u/d drukken om de gewenste handset te 
selecteren.

Druk op <
De handset die gebeld wordt laat een 
geluidstoon horen en toont de melding 
“Overzetten van:”
Druk om het overzetten te accepteren op  
< op de gebelde handset of druk op > 
om het telefoonboek niet over te zetten. 

• Alle gegevens in het telefoonboek worden 
overgezet naar de gebelde handset en 
“Voltooien” verschijnt op het display van de 
twee handsets na het overzetten.

5.4 Bellijst log
Deze functie is alleen beschikbaar als u 
geabonneerd bent op Nummerweergave van uw 
telecomleverancier. 
Uw telefoon kan 50 onbeantwoorde oproepen 
bewaren.  en de LED-indicator op de handset 
knipperen om gemiste oproepen aan te geven. Als 
de identiteit van de beller niet verborgen is, wordt 
de naam (of het nummer) van de beller getoond.  
De gemiste oproepen worden in chronologische 
volgorde getoond, met de meest recente 
onbeantwoorde oproepen bovenaan de lijst. 

5.4.1 Bellijst log openen
Druk op u om de bellijst log te openen
Druk op < en open de Bellijst

• De laatste onbeantwoorde oproep wordt 
getoond.
Druk op u/d om andere gegevens te 
bekijken

5.4.2 Nummer uit bellijst log in
telefoonboek opslaan

In de wachtstand:
Druk op u om de bellijst log te openen
Druk op< en open de Bellijst
Druk op u/d en selecteer de gewenste 
gegevens
Druk op < en selecteer Cop.naarTelboek
Druk op < om de naam in te voeren 
Druk op < om het nummer van de 
onbeantwoorde oproep te selecteren, en 
bewerk indien vereist. 
Druk op < om een groep te selecteren 
(<Geen groep>, <Groep A>, <Groep B>, 
<Groep C>).
Druk op < om te bevestigen

• Een geluidstoon is te horen en het geselecteerde 
nummer van het log is opgeslagen in uw 
telefoonboek.
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5.4.3 Nummer in bellijst log wissen

In de wachtstand:
Druk op u om bellijst log te openen
Druk op < en open de Bellijst
Druk op u/d en selecteer de gewenste 
gegevens 
Druk op < en u/d en selecteer 
Wissen 
Druk op < om te bevestigen

• Een geluidstoon is te horen en de geselecteerde 
gegevens in het log zijn gewist.

5.4.4 Alle gegevens in log wissen

In de wachtstand:
Druk op u om bellijst log te openen
Druk op < en open de Bellijst
Druk op u/d en selecteer de gewenste 
gegevens 
Druk op < en selecteer Alles wissen
Druk op < om te bevestigen
Druk op < om te herbevestigen

• Een bevestigingstoon is te horen. Alle gegevens in 
het log zijn verwijderd. 

5.5 Redial lijst
Uw telefoon kan de laatste 20 nummer die u 
gebeld heeft opslaan.  Alleen de eerste 24 cijfers 
van elk nummer worden opgeslagen.

5.5.1 Het openen van de redial lijst

In de wachtstand:
Druk op >

• De laatst gebelde nummers worden bovenaan in 
de lijst getoond.
Druk op u/d om andere gebelde 
nummers op te roepen

5.5.2 Een nummer uit de redial lijst
opslaan in het telefoonboek

In de wachtstand:
Druk op > om de redial lijst te openen
Druk op u/d om de gewenste gegevens 
te selecteren 
Druk op < en selecteer Cop.naarTelboek
Druk op < om de naam in te voeren 

Druk op < om het redial nummer op te 
roepen,  en bewerk het nummer indien 
vereist
Druk op < om een groep te selecteren 
(<Geen groep>, <Groep A>, <Groep B>, 
<Groep C>).
Druk op < om te bevestigen

• Een bevestigingstoon is te horen. Het 
geselecteerde redial nummer is overgezet naar 
uw telefoonboek. 

5.5.3 Een nummer van de redial lijst 
wissen

Druk op > om de redial lijst te openen
Druk op u/d om de gewenste gegevens 
te selecteren 
Druk op < en u/d en selecteer 
Wissen
Druk op < om te bevestigen

• Een geluidstoon is te horen en de geselecteerde 
gegevens zijn gewist.

5.5.4 De hele redial lijst wissen
Druk op > om de redial lijst te openen
Druk op < en u/d selecteer Alles 
wissen
Druk op < om te bevestigen
Druk op < om nogmaals te bevestigen

• Een geluidstoon is te horen en de gehele redial 
lijst is gewist.

5.6 Klok & Alarm

5.6.1 Instellen van de tijd
Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Klok & Alarm
Druk op < en selecteer Datum/tijd inst.
Druk op < om de huidige tijd (uu:mm) in 
het 24 uur formaat en de huidige datum (dd/
mm/jj) in te stellen.
Opmerking

Zie Sectie 5.6.4. om het formaat van de datum en 
de tijd te veranderen.

Druk op < om de instellingen op te slaan

5.6.2 Instellen van het alarm
Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Klok & 
Alarm.
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Druk op < en u/d en selecteer 
Alarm
Druk op < en u/d en selecteer Uit, 
Eenmalig aan, of Dagelijks aan
Opmerking

Als u Eenmalig aan of Dagelijks aan heeft 
ingeschakeld, de tijd voor het alarm invoeren.

Druk op < om de instellingen op te slaan
Opmerking

Als het alarm ingesteld is op Eenmalig aan of 
Dagelijks aan, verschijnt  op het display.
Als de ingestelde alarmtijd bereikt wordt, zal de 
alarmmelodie klinken en  op het display 
knipperen. Druk op e om het alarm uit te 
schakelen.

5.6.3 Instellen van de alarmmelodie
Druk op < om het hoofdmenu te openen.
Druk op u/d en selecteer Klok & Alarm
Druk op < en u/d en selecteer 
Alarmmelodie
Druk op < en u/d om de gewenste 
alarmmelodie te selecteren van Melodie 1 tot 
Melodie 10
Opmerking

De telefoon laat de corresponderende melodie 
horen tijdens het bladeren door de lijst met 
melodieën.

Druk op < om de instellingen op te slaan

5.6.4 Formaat van datum en tijd instellen
Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Klok & Alarm
Druk op < en u/d en selecteer Tijd/
Datum
Druk op < en u/d om het formaat 
van de tijd te selecteren (12 uur of 24 uur)
Druk op < om de instelling van het 
tijdformaat te bevestigen
Druk op u/d om het formaat van de 
datum te selecteren (dd/mm of mm/dd)
Druk op < om de instelling van het 
datumformaat te bevestigen.

5.7 Persoonlijke Instellingen

5.7.1 Handset melodie

5.7.1.1 Instellen beltoon volume
Uw telefoon beschikt over vijf beltoon 
volumeniveau’s (één streepje tot vijf streepjes) en 
een oplopend volumeniveau.

Waarschuwing
Bij een inkomend gesprek de handset niet te dicht 
bij uw oor houden, omdat het volume van de 
beltoon uw gehoor zou kunnen beschadigen.

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer  
Persoon.instel.
Druk op < en selecteer Handset melodie
Druk op < en selecteer Beltoon volume
Druk op < en u/d om het gewenste 
volume te selecteren
Druk op < om de instellingen op te slaan
Tip

U kunt # ingedrukt houden om de bel uit te 
schakelen.  wordt getoond.

5.7.1.2 Beltoon melodie instellen
Er zijn 10 belmelodieën beschikbaar op uw handset.

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Persoon.instel.
Druk op < en selecteer Handset melodie 
Druk op < en u/d en selecteer  
Beltoon melodie
Druk op <en u/d en blader naar de 
gewenste beltoon melodie
Druk op < om de instellingen op te slaan

5.7.1.3 Instellen van de  groepmelodie
Om deze functie te kunnen gebruiken moet u 
geabonneerd zijn op  nummerweergave. 
Met dit menu kunt u een melodie selecteren die 
weergeven wordt wanneer gebeld wordt door 
iemand van wie het telefoonnummer in het 
telefoonboek is opgeslagen en tot een groep 
behoort. U kunt één belmelodie aan elke groep 
toewijzen.
Er zijn drie groepen voor het telefoonboek 
beschikbaar (Groep A, B, C)  waarin u contacten 
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kunt onderbrengen. U kunt een speciale melodie 
aan elke groep toewijzen.

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Persoon.instel.
Druk op < en selecteer Handset melodie
Druk op < en u/d en selecteer  
Groepmelodie
Druk op <en u/d en selecteer een 
groep (Geen groep, Groep A, Groep B, 
Groep C
Druk op <en u/d en blader naar de 
gewenste groepmelodie
Opmerking

De telefoon laat de corresponderende melodie 
horen tijdens het bladeren door de lijst met 
melodieën.

Druk op < om de instellingen op te slaan

5.7.1.4 Aan/uitschakelen van de  
toetstoon

Een toon is te horen als een toets wordt 
ingedrukt. U kunt de toetstoon in- of 
uitschakelen. De toetstoon is standaard ingesteld 
op Aan.

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Persoon.instel.
Druk op < en selecteer Handset melodie 
Druk op < en  u/d en selecteer Toon 
opslaan
Druk op < en u/d en selecteer  Aan 
of Uit
Druk op < om de instellingen op te slaan

5.7.1.5 Slot van toetsenpaneel 
inschakelen/uitschakelen

De * toets ingedrukt houden
•  wordt getoond als het slot van het 

toetsenpaneel is ingeschakeld.
De toets c nogmaals indrukken en ingedrukt 
houden om het toetsenslot uit te schakelen 

•  wordt getoond als het slot van het 
toetsenpaneel is uitgeschakeld.
Tip

U kunt het toetsenpaneel ook vergrendelen en 
ontgrendelen door de batterijen van de handset 
te verwijderen en weer terug te plaatsen. 

5.7.1.6 In- en uitschakelen van 1ste 
beltoon

Het menu van de 1ste beltoon verschijnt mogelijk 
niet op uw telefoon, afhankelijk van uw land.
Als u geabonneerd bent op nummerweergave bij 
uw telecomaanbieder, dan kan uw telefoon de 1ste 
beltoon voor nummerweergave onderdrukken. 
Na het resetten herkent uw telefoon automatisch 
of gebruik gemaakt wordt van nummerweergave, 
waarna de 1ste beltoon wordt onderdrukt.  U kunt 
deze instelling naar voorkeur wijzigen.

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Persoon.instel.
Druk op < en selecteer Handset Melodie
Druk op < en u/d en selecteer  1ste 
beltoon
Druk op < en u/d en selecteer Aan 
of Uit
Druk op < om de instellingen op te slaan

5.7.1.7 SMS toon aan/uitschakelen
Een toon is te horen als een nieuwe SMS-bericht 
is binnen gekomen. U kunt deze SMS toon aan- en 
uitschakelen. 

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Persoon.instel.
Druk op < en selecteer Handset melodie
Druk op < en u/d en selecteer SMS 
toon
Druk op< en u/d en selecteer Aan 
of Uit
Druk op < om de instellingen op te slaan

5.7.2 Instellen van de achtergrond voor de
wachtstand

Er zijn drie achtergronden beschikbaar in uw 
telefoon. U kunt een achtergrond selecteren die 
getoond wordt als het toestel in de wachtstand 
staat.

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Persoon.instel.
Druk op < en u/d en selecteer 
Achtergrond
Druk op < en u/d en blader naar de 
gewenste achtergrond
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Druk op < om de instellingen op te slaan

5.7.3 Instellen van het contrastniveau
Er zijn vijf instellingen voor het contrast (Niveau 
1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4 of Niveau 5). 

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Persoon.instel.
Druk op < en u/d en selecteer 
Contrast
Druk op < en u/d en blader naar het 
gewenste contrastniveau
Opmerking

Het contrast wordt getoond terwijl u door de 
verschillende niveau’s bladert. 

Druk op < om de instellingen op te slaan

5.7.4 Instellen van de kleur voor uw
telefoon

U kunt kiezen uit vier verschillende kleuren voor 
uw telefoon.  U kunt de gewenste kleur kiezen 
voor weergave van het menu.

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Persoon.instel.
Druk op < en selecteer Kleurkeuze
Druk op < en u/d en blader naar de 
gewenste kleur
Opmerking

De kleur wordt getoond terwijl u door de 
verschillende kleurkeuzes bladert.

Druk op < om de instellingen op te slaan

5.7.5 Een naam aan de handset toewijzen
U kunt de handset een naam geven die op het 
display wordt weergeven als het toestel in de 
wachtstand staat. 

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Persoon.instel.
Druk op < en u/d en selecteer  
Handsetnaam
Druk op < om de handsetnaam in te 
voeren
Opmerking

De maximale lengte van de handsetnaam is 14 
leestekens.

Druk op < om de instellingen op te slaan

5.7.6 Automatisch beantwoorden instellen
Deze functie stelt u in staat een oproep 
automatisch te beantwoorden door de handset 
van het basisstation op te nemen.

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Persoon.instel.
Druk op < en u/d en selecteer 
Autom. beantw.
Druk op < en u/d en selecteer Aan 
of Uit
Druk op < om de instellingen op te slaan

5.7.7 Automatisch ophangen instellen
Met deze functie kunt u een gesprek automatisch 
beëindigen door de handset op het basisstation te 
plaatsen.

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Persoon.instel.
Druk op < en u/d en selecteer 
Autom. ophangen
Druk op < en u/d en selecteer Aan 
of Uit
Druk op < om de instellingen op te slaan

5.7.8 Instellen van de menutaal
Uw handset ondersteunt, afhankelijk van uw land, 
verschillende talen. Nadat de menutaal is 
veranderd, worden alle menu’s in de 
geselecteerde taal getoond.   In sommige landen 
beschikt de telefoon mogelijk niet over een optie 
voor de menutaal als er slechts een taal 
beschikbaar is.   De instelling is niet van 
toepassing op de taal van de uitgaande boodschap 
van uw antwoordapparaat.

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Persoon.instel.
Druk op < en u/d en selecteer  Taal
Druk op < en u/d en blader naar de 
gewenste taal
Druk op < om de instellingen op te slaan
Opmerking

De talen die beschikbaar zijn kunnen per land 
verschillend zijn. 
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5.7.9 Kamermonitor in/uitschakelen
Deze functie stelt u in staat een kamer te 
controleren door de handset in de kamer te 
plaatsen.  Een handset die op kamermonitor 
ingesteld is, kan niet extern of intern gebeld 
worden.   De luidspreker van een handset die als 
kamermonitor wordt gebruikt, wordt 
automatisch ingeschakeld als de handset door een 
andere aangemelde handset gebeld wordt. Geluid 
uit verschijnt op het display van de bellende 
handset wanneer op < gedrukt wordt als 
intern gebeld wordt. Om naar de handset die als 
kamermonitor gebruikt wordt te bellen, op < 
drukken om de luidspreker in te schakelen. 

Opmerking
Minstens 2 handsets moeten bij het basisstation 
zijn aangemeld om van deze functie gebruik te 
maken.

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Persoon.instel.
Druk op < en u/d en selecteer  
Kamermonitor
Druk op < enu/d en selecteer  Aan 
of Uit
Druk op < om de instellingen op te slaan.
Opmerking

Als de kamermonitor ingesteld is op Aan, 
verschijnt Kamermonitor Aan op het display als 
het toestel in de  wachtstand staat.

5.7.10 In/uitschakelen van toetsenpaneel
 verlichting

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Persoon.instel.
Druk op < enu/d en selecteer 
Verlichting
Druk op < en u/d en selecteer Aan 
of Uit
Druk op < om de instellingen op te slaan
Opmerking

Als binnen 20 seconden geen toetsen worden 
ingedrukt, worden de verlichting van het 
toetsenpaneel en LCD-verlichting automatisch 
uitgeschakeld.   Druk op elke willekeurige toets 
om de verlichting van het toetsenpaneel te 

activeren. Druk om de LCD-verlichting te 
activeren op < of >.

5.8 Geavanceerde instellingen

5.8.1 Instellen van de flash tijd
Flash tijd is de tijdsvertraging voordat de 
verbinding wordt verbroken als de r toets 
ingedrukt wordt. De standaard instelling van flash 
tijd in uw telefoon is aangepast aan het landelijke 
netwerk.  De instelling hoeft niet veranderd te 
worden.

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Geavanc.instel
Druk op < en selecteer Flash tijd
Druk op < en selecteer Flash tijd van uw 
land
Opmerking

Het aantal beschikbare opties voor flash tijd 
verschillen per land. 

Druk op < om te bevestigen

5.8.2 Kiesmodus instellen
De standaard instelling voor de kiesmodus van 
uw handset is aangepast aan het landelijke 
netwerk, en het is niet nodig deze te veranderen.
De kiesmodus heeft twee standen: Toon en Puls

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Geavanc.instel
Druk op < en u/d en selecteer 
Kiesmodus
Druk op < en u/d en selecteer Puls
Druk op < om de instellingen op te slaan

5.8.3 Gesprek Blokkeren
Gesprek blokkeren stelt u in staat handsets te 
blokkeren om telefoonnummer te bellen die met 
bepaalde nummers beginnen. U kunt maximaal 
vier nummers blokkeren, met vier cijfers voor elk 
nummer.

Opmerking
U wordt gevraagd naar een 4-cijferig master PIN 
voordat u gesprek blokkeren kunt in- en 
uitschakelen of een nummer kunt toevoegen of 
veranderen.
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5.8.3.1 Gesprek blokkeren inschakelen/
uitschakelen

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Geavanc.instel
Druk op < en u/d en selecteer  
Gesprek. blok.
Druk op < om de 4-cijferige master PIN in 
te voeren wanneer gevraagd (de standaard 
master PIN is 0000).
Druk op < en selecteer Gesprek. blok.
Druk op < en selecteer Aan of Uit
Druk op < om de instellingen op te slaan
Opmerking

Als gesprek blokkeren is ingeschakeld, verschijnt 
Gespr. blok. aan op het display als het toestel in 
de wachtstand staat.

5.8.3.2 Wijzigen van een geblokkeerd 
nummer

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Gevanc. 
instel
Druk op < en u/d en selecteer  
Gesprek. blok.
Druk op < om de 4-cijferige master PIN in 
te voeren wanneer gevraagd (de standaard 
master PIN is 0000).
Druk op < en u/d en selecteer  
Gesprek. blok.
Druk op < en selecteer een nummer 
(Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, 
Nummer 4)
Druk op < om het nummer in te voeren
Druk op < om de instellingen op te slaan
Opmerking

Als een geblokkeerd nummer wordt gebeld, zal 
geen verbinding gemaakt worden. In dit geval zal 
de telefoon een toon laten horen en terugkeren 
naar de wachtstand.

5.8.4 Babyfoon gesprek
Als de Babyfoon gesprek-functie geactiveerd is, 
kunt u een nummer bellen door elke willekeurige 
toets op de handset in te drukken. Deze functie 
is handig voor het snel bellen naar hulpdiensten of 
vaak gebelde nummers.

Opmerking
U kunt maximaal 24 cijfers invoeren voor een 
babyfoon gesprek nummer.

5.8.4.1 Babyfoon gesprek inschakelen
Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Geavanc. 
instel
Druk op < en u/d en selecteer  
Babyfoon gesprek
Druk op < en selecteer Modus
Druk op < en u/d en selecteer  Aan
Druk op < om de instellingen op te slaan

• De melding “Babycall Aan” wordt getoond als 
het toestel in de wachtstand staat.

5.8.4.2 Babyfoon gesprek modus 
uitschakelen

Druk lang op < (als de Babyfoon gesprek 
modus  geactiveerd is).
Druk op u/d en selecteer Uit
Druk op < om de instellingen op te slaan

• De melding “Babycall Aan” verdwijnt als het 
toestel in de wachtstand staat.

5.8.4.3 Nummer Babyfoon gesprek 
veranderen

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Geavanc. 
instel.
Druk op < en u/d en selecteer  
Babyfoon gesprek
Druk op < en u/d en selecteer  
Nummer
Druk op < om het nummer in te voeren
Druk op < om de instellingen op te slaan

5.8.5 Handmatige een basisstation 
selecteren

Een CD645 handset kan maximaal vier 
verschillende CD645 basisstations registreren. 

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Geavanc. 
instel.
Druk op < en u/d en selecteer Basis 
selecteren
Druk op < en u/d en selecteer het 
gewenste basisstation
Druk op < om te bevestigen
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5.8.6 Een extra handset aanmelden
Extra handsets moeten bij het basisstation 
aangemeld worden voordat u ze kunt gebruiken. 
Er kunnen maximaal vijf handsets bij een 
basisstation worden aangemeld.

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Geavanc. 
instel.
Druk op < en u/d en selecteer  
Aanmelden
Druk op < en u/d en selecteer het 
gewenste basisstation
Opmerking

Het geregistreerde basisstation wordt 
gemarkeerd met een sterretje rechts in het 
display.

Druk op < om de 4-cijferige master PIN in 
te voeren wanneer gevraagd (de standaard 
master PIN is 0000).
Druk minimaal drie seconden gelijktijdig op 
< en op p op het basisstation.

• Een lange toon is te horen om te bevestigen dat 
de aanmelding voltooid is, en het display keert 
terug naar de wachtstand.
Opmerking

Als de basis is gevonden en de PIN correct is, dan 
worden de beschikbare handsetnummers 
automatisch toegewezen. 
Als de PIN onjuist is, verschijnt Verkeerde PIN ! 
op het display, een geluidstoon is te horen, en de 
handset keert terug naar de wachtstand.
Als binnen een bepaalde periode geen basis 
gevonden wordt, verschijnt Geen basis! op het 
display, een geluidstoon is te horen, en de 
handset keert terug in de wachtstand.

5.8.7 Een handset afmelden
Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Geavanc. 
instel.
Druk op < en u/d en selecteer  
Afmelden
Druk op <, en voer de 4-cijferige master 
PIN in wanneer gevraagd (de standaard 
master PIN is 0000).
Druk op < en u/d selecteer de 
gewenste handset. 

Druk op < om te bevestigen
• Een geluidstoon is te horen om aan te geven dat 

de handset is afgemeld, het display toont 
Afgemeld en de handset keert terug naar de 
wachtstand.
Opmerking

Als binnen 15 seconden geen toets ingedrukt 
wordt, zal het afmeldingsproces afgebroken 
worden, en de handset terug keren naar de 
wachtstand.

5.8.8 Master PIN veranderen
De Master PIN wordt gebruikt voor gesprek 
blokkeren, de handset resetten, en voor het 
aanmelden/afmelden van handsets. De standaard 
PIN is 0000. De lengte van de PIN is vier cijfers. 
Deze PIN wordt ook gebruikt om de instellingen 
van uw handset te beveiligen. Uw handset geeft 
aan wanneer het gebruik van de PIN vereist is.

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Geavanc.instel.
Druk op < en u/d en selecteer 
Verander PIN.
Druk op < wanneer gevraagd de PIN in te 
voeren. 
Druk op < om de nieuwe 4-cijferige PIN in 
te voeren. 
Druk op < om de nieuwe 4-cijferige PIN 
nogmaals in te voeren ter bevestiging.
Druk op < om de instellingen op te slaan
Opmerking

De standaard PIN van dit product is op 0000 
ingesteld. Als de PIN veranderd wordt, het 
nieuwe nummer op een veilige en toegankelijk 
plaats bewaren. De PIN code niet verliezen.

5.8.9 Resetten op standaard instellingen
U kunt de telefoon terugzetten in de standaard 
instelling (zie Sectie 7). Na het resetten zijn alle 
persoonlijke instellingen en bellijst log-gegevens 
gewist, maar uw telefoonboek blijft onveranderd.

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Geavanc.instel.
Druk op < en u/d en selecteer  
Resetten
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Druk op <, en voer de 4-cijferige master 
PIN in wanneer gevraagd (de standaard 
master PIN is 0000).
Druk op < om te bevestigen
Druk op < om nogmaals te bevestigen

• Een geluidstoon is te horen en het display keert 
terug naar het welkomscherm.  Uw telefoon is 
teruggezet in de standaard instellingen.

• Telefoons in sommige landen hebben mogelijk 
geen welkomscherm en keren terug naar  
wachtstandna resetten. 

5.8.10 Instellen van voorkiesnummer
Deze functie biedt de mogelijkheid om de 
telefoon op het goedkoopste voorkiesnummer in 
te stellen. Als het nummer is ingesteld, wordt het 
bij een uitgaande gesprek automatisch voor elk 
gebeld nummer geplaatst.

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Geavanc.instel.
Druk op < en u/d en selecteer  
Autovoork. num.
Druk op < om de detect nummers in te 
voeren

• De laatst opgeslagen detectnummers worden 
getoond.
Opmerking

De maximale lengte van detectnummers is 5 
cijfers. 

Druk op < om het autovoorkiesnummer in 
te voeren 

• Het laatst opgeslagen autovoorkiesnummer 
wordt getoond.
Opmerking

De maximale lengte van een 
autovoorkiesnummer is 10 cijfers.

Druk op < om de instellingen op te slaan

5.8.11 Landinstelling
De beschikbaarheid van dit menu verschilt van 
land tot land.
U kunt een ander land kiezen dan het land dat 
geselecteerd werd in de welkommodus.

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Geavanc.instel.
Druk op < en u/d en selecteer  Land

Druk op < en u/d en selecteer uw 
land 
Druk op < om de keuze te bevestigen
Opmerking

Als het land is geselecteerd, worden de standaard 
instellingen voor het geselecteerde land 
automatisch ingesteld op uw telefoon.

5.8.12 Conferentiemodus  aan/uitschakelen
Als de conferentiemodus is geactiveerd, kunt u 
een drie-weg gesprek voeren, waarbij een tweede 
handset automatisch aangemeld wordt bij het 
basisstation indien de tweede handset opneemt 
terwijl reeds een verbinding gemaakt is met een 
externe lijn. 

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Geavanc. 
instel. 
Druk op < en u/d en selecteer  
Conferentie
Druk op < en selecteer Aan of Uit
Druk op < om de instellingen op te slaan

5.8.13Uitschakelen van de berichtenindicator
Waarschuwing

Deze functie verschilt per land en is mogelijk niet 
beschikbaar is sommige landen.

Indien u geabonneerd bent op voicemail van uw 
telecomaanbieder, licht  op als een nieuw 
bericht in uw postvak is binnengekomen. Nadat u 
alle nieuwe berichten heeft beluisterd, zal  
automatisch uitgaan. 
Als de berichtenindicator niet door het netwerk 
wordt uitschakeld, kunt u deze ook op uw 
telefoon uitschakelen. Nadat u besluit de 
berichtenindicator uit te schakelen, zullen de 
berichtenindicators op de andere handsets die op 
hetzelfde basisstation zijn aangemeld ook 
uitgeschakeld worden.

Druk op < om het hoofdmenu te openen.
Druk op u/d en selecteer 
Geavanc.instel 
Druk op < en u/d en selecteer MW 
indicator
Druk op < om het uitschakelen van de 
berichtenindicator te bevestigen.

5.9 Netwerkdiensten
Dit menu geeft toegang tot een aantal functies 
voor ondermeer het gebruik, activeren en 
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deactiveren van een aantal netwerkdiensten 
waarvoor in sommige landen/gevallen een 
abonnement is vereist. Neem contact op met uw 
telecomleverancier voor nadere bijzonderheden 
over deze diensten.
De standaard nummers en waardes die ingesteld 
zijn in de telefoon zijn aangepast voor het 
landelijke netwerk en hoeven niet veranderd te 
worden.

5.9.1 Gesprek  doorschakelen
Er zijn drie opties beschikbaar voor het 
doorschakelen van een gesprek: 
Onvoorwaardelijk doorschakelen, Wanneer in 
gesprek, en Bij geen antwoord.

5.9.1.1 Gesprek doorschakelen activeren
Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Netwerk 
dienst.
Druk op < en u/d en selecteer de 
gewenste doorschakeloptie (Gesprek 
doorsch. / Doorsch. bezet / Doorsch geen ant.)
Druk op < en u/d en selecteer  
Activeren
De nummers voor de geselecteerde dienst 
worden gebeld
Als het nummer gebeld is, op de e toets 
drukken om terug te keren naar de wachtstand.
Opmerking

Als deze functie is ingeschakeld, worden inkomende 
gesprekken doorgeschakeld naar het door u 
ingestelde nummer, afhankelijk van de optie voor 
doorschakelen die u heeft geselecteerd.

5.9.1.2 Oproep doorschakelen 
deactiveren

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d selecteer Netwerk dienst.
Druk op < en u/d en selecteer de 
gewenste doorschakeloptie (Gesprek 
doorsch. / Doorsch. bezet / Doorsch geen ant.)
Druk op < en u/d en selecteer  
Uitschakelen
De nummers voor de geselecteerde dienst 
worden gebeld
Als het nummer gebeld is, op de e toets 
drukken om terug te keren naar de 
wachtstand.

5.9.1.3 Gesprek doorschakelen instellen
Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Netwerk 
dienst.
Druk op < en u/d en selecteer de 
gewenste doorschakeloptie (Gesprek 
doorsch. / Doorsch. bezet / Doorsch geen ant.)
Druk op < en u/d en selecteer  
Instellingen
Druk op < om het nummer in te voeren 
Druk op < om de instellingen op te slaan

5.9.2 Voicemail
Deze functie is, afhankelijk van uw land, mogelijk 
niet beschikbaar. Deze functie stelt een beller in 
staat een voicemail in te spreken wanneer u niet 
beschikbaar bent om het gesprek aan te nemen.  
De beschikbaarheid van deze functie is 
afhankelijk van uw land en het abonnement 
met uw telecomleverancier.  Deze 
voiceberichten worden niet op uw handset maar 
op het netwerk bewaard.   Neem contact op met 
uw telecomleverancier voor nadere 
bijzonderheden over deze diensten.

5.9.2.1 Voicemail activeren
Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Netwerk 
dienst.
Druk op < en u/d en selecteer  
Voicemail
Druk op < en u/d en selecteer  
Activeren
De nummers voor de geselecteerde dienst 
worden gebeld.
Als het nummer gebeld is op de e toets 
drukken om terug te keren naar de 
wachtstand.

5.9.2.2 Nummer voor Voicemail instellen
Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Netwerk 
dienst.
Druk op < en u/d en selecteer  
Voicemail
Druk op < en u/d en selecteer  
Instellingen
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Druk op < om het nummer in te voeren 
Druk op < om de instellingen op te slaan
Tip

Als het nummer voor voicemail is ingesteld, de 
toets 1 ingedrukt houden om het 
voicemailnummer rechtstreeks te bellen.

5.9.3 Informatiediensten van uw
telecomaanbieder 

Deze functie is, afhankelijk van uw land, mogelijk 
niet beschikbaar. Deze functie stelt de beller in 
staat naar informatie van uw telecomaanbieder te 
luisteren. De beschikbaarheid van deze 
functie is afhankelijk van uw land en het 
abonnement met uw telecomleverancier.  
Deze informatie wordt niet op uw handset maar 
op het netwerk bewaard.  Neem contact op met 
uw telecomleverancier voor nadere 
bijzonderheden over deze diensten.

5.9.3.1 Informatie activeren
Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Netwerk 
dienst.
Druk op < en u/d en selecteer  
Informatie
Druk op < en u/d en selecteer  
Activeren
Als het nummer gebeld is, op de e toets 
drukken om terug te keren naar de 
wachtstand

5.9.3.2 Informatienummer instellen
Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Netwerk 
dienst.
Druk op < en u/d en selecteer  
Informatie
Druk op < en u/d en selecteer  
Instellingen
Druk op < om het nummer in te voeren 
Druk op < om de instellingen op te slaan
Tip

Als het nummer voor informatie is ingesteld, de 
toets 2 ingedrukt houden om het 
informatienummer rechtstreeks te bellen.

5.9.4 Terugbellen

5.9.4.1 Terugbellen activeren
Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Netwerk 
dienst.
Druk op < en u/d en selecteer  
Terugbellen
Druk op < en u/d en selecteer  
Activeren
Als het nummer gebeld is, op de e toets 
drukken om terug te keren naar de 
wachtstand

5.9.4.2 Terugbellen instellen 
Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Netwerk 
dienst.
Druk op < en u/d en selecteer  
Terugbellen
Druk op < en u/d en selecteer  
Instellingen
Druk op < om het nummer in te voeren 
Druk op < om de instellingen op te slaan

5.9.5 Terugbellen uitschakelen

5.9.5.1 Terugbellen uitschakelen 
Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Netwerk 
dienst.
Druk op < en u/d en selecteer  
Callback uitsch.
Druk op < en u/d en selecteer  
Activeren
Als het nummer gebeld is, op de e toets 
drukken om terug te keren naar de 
wachtstand.

5.9.5.2 Nummer voor terugbellen 
uitschakelen

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Netwerk 
dienst.
Druk op < en u/d en selecteer  
Callback uitsch.
Druk op < en u/d en selecteer  
Instellingen
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Druk op < om het nummer in te voeren 
Druk op < om de instellingen op te slaan

5.9.6 Verberg nummer

5.9.6.1 Verberg nummer activeren
Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Netwerk 
dienst.
Druk op < en u/d en selecteer  
Verberg nummer 
Druk op < en u/d en selecteer  
Activeren
Als het nummer gebeld is, op de e toets 
drukken om terug te keren naar de 
wachtstand.

5.9.6.2 Verberg nummer instellen
Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Netwerk 
dienst.
Druk op < en u/d en selecteer  
Verberg nummer
Druk op < en u/d en selecteer  
Instellingen
Druk op < om het nummer in te voeren 
Druk op < om de instellingen op te slaan

5.10 Spelletjes
Twee spelletjes (Tetris en Slang) zijn voor uw 
vermaak op de telefoon geïnstalleerd.

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d selecteer Games
Druk op < en u/d en selecteer het 
gewenste spelletje
Druk op <

• De aanwijzingen verschijnen op het display.
Druk op < om het spelletje te starten. 
Opmerking

Tijdens het spelletje kunt u op 2 / 4 / 6 / 8 
drukken om respectievelijk hoger / links / recht / 
lager te gaan.
U kunt tevens op > of e drukken om het 
spelletje te sluiten en terug te gaan naar het 
menu, op < drukken om te pauzeren en op 2 
/ 4 / 6 / 8 drukken om het spelletje te 
hervatten.

5.11 Invoeren van  tekst en nummer

5.11.1 Invoeren van tekst en nummer
U kunt namen in uw telefoonboek invoeren door 
de toetsen eens of herhaaldelijk in te drukken om 
de gewenste letter te selecteren.

Voor het invoeren van bijvoorbeeld de naam 
“PETER”:
Druk 7 één keer op: P
Druk 3 twee keer: E
Druk 8 één keer: T
Druk 3 twee keer: E
Druk 7 drie keer: R

5.11.2 Schakelen tussen kleine letters en 
hoofdletters

Standaard worden alle leestekens in hoofdletters 
ingevoerd.  Op # drukken om te schakelen 
tussen hoofdletters en kleine letters.
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Toets Toegewezen
1 spatie 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥  [ ] { 

} 
2 a b c 2 à ä ç å æ
3 d e f 3 é è ∆ Φ
4 g h i 4 ì Γ
5 j k l 5 Λ
6 m n o 6 ñ ò ö
7 p q r s 7 β Π Θ Σ
8 t u v 8 ù ü
9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0 . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? * + - % \ ^ ~ |

€
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Antwoordapparaat

6 Antwoordapparaat
Uw CD645 beschikt over een antwoordapparaat die berichten kan opnemen als de telefoon niet 
beantwoord kan worden. De LED berichtenteller op het basisstation (twee cijfer in het display met 
zeven segmenten) toont het aantal berichten als het antwoordapparaat is ingeschakeld. 
Het antwoordapparaat kan maximaal 99 berichten opnemen met een maximale opnameduur van 30 
minuten.

6.1  Bedieningstoetsen van het antwoordapparaat op het basisstation

6.2 Het antwoordapparaat inschakelen
U kunt het antwoordapparaat op de handset of op het basisstation inschakelen.

Op het basisstation:
Druk opo om het antwoordapparaat uit te schakelen.

•  verschijnt op de handset en het aantal berichten wordt getoond op de LED-indicator op het 
basisstation.

Op de handset:
Druk op < en u/d en selecteer  Antwoord.app.
Druk op < en u/d en selecteer  Antw. app. aan/uit
Druk op < en u/d en selecteer  Aan
Druk op < om te bevestigen.

•  verschijnt op de handset en het aantal berichten wordt getoond op de LED-indicator op het 
basisstation.

Toetsen op 
het 
basisstation 

Beschrijving

o Indrukken om het antwoordapparaat aan of uit te schakelen

P Indrukken om berichten af te spelen of weergave van berichten te stoppen

x Indrukken om het huidige bericht te wissen
Twee seconden ingedrukt houden om alle oude berichten te wissen terwijl het 
toestel in de wachtstand staat

l Tijdens weergave van een bericht binnen één seconde indrukken om terug te gaan 
naar het vorige bericht
Tijdens weergave van een bericht binnen één seconde indrukken om het huidige 
bericht nogmaals af te spelen

R Indrukken om het huidige bericht over te slaan en het volgende bericht af te 
spelen

V Verhoog (+) of verlaag (-) het luidsprekervolume tijdens het afspelen van 
berichten.

p Indrukken om  een handset op te roepen
Indrukken en meer dan drie seconden ingedrukt houden om een handset te 
registeren

1

1

2

3

4
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6.3 Het antwoordapparaat uitschakelen
U kunt het antwoordapparaat op de handset of 
op het basisstation uitschakelen.

Op het basisstation:
Druk opo om het antwoordapparaat uit te 
schakelen.

•  verdwijnt van de handset en --  verschijnt 
op de LED-indicator op het basisstation.

Op de handset:
Druk op < en u/d en selecteer  
Antwoord.app.
Druk op < en u/d en selecteer  
Antw. app. aan/uit
Druk op < en u/d en selecteer Uit
Druk op < om te bevestigen

•  verdwijnt van de handset en - - verschijnt op 
de LED-indicator op het basisstation.

6.4 Luisteren naar nieuwe en oude 
berichten

Als het antwoordapparaat nieuwe berichten heeft 
opgenomen, knippert  op de handset en de 
LED op het basisstation totdat alle berichten zijn 
afgespeeld.   Oude berichten worden afgespeeld 
nadat alle nieuwe berichten zijn afgespeeld,  
blijft branden, en de berichtenteller op de LED 
geeft aan hoeveel berichten op het 
antwoordapparaat zijn opgeslagen.

Luisteren naar nieuwe berichten op het 
basisstation:

Druk op P voor weergave van nieuwe 
berichten

• De nieuwe berichten worden afgespeeld in 
volgorde van binnenkomst op de luidspreker van 
het basisstation.
Druk op V om het volume bij te stellen 
tijdens weergave van berichten.
Opmerking

De luidspreker heeft vijf volumeniveau’s.

Luisteren naar nieuwe berichten op de 
handset:

Druk op < en u/d en selecteer  
Antwoord.app.
Druk op < en selecteer AFSPELEN

Druk op <voor het afspelen van nieuwe 
berichten (als er nieuwe berichten zijn).

• De nieuwe berichten worden afgespeeld in 
volgorde van binnenkomst op de luidspreker van 
de handset.
Opmerking

Als er geen berichten op uw antwoordapparaat 
staan, toont de handset  Geen berichten! en keert 
terug naar de vorige stand. 

Beschikbare functies tijdens afspelen van 
berichten:

Tip
U kunt het antwoordapparaat vanuit de 
wachtstand ook als volgt benaderen: Druk op  
u , druk op u/d selecteer Antwoord 
appar., druk op < en selecteer Afspelen. Druk 
op < om de berichten af te spelen.
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Volume bijstellen Druk op de u/d toets

Stop afspelen Druk op> om het afspelen 
te onderbreken en terug te 
gaan naar het menu Afspelen, 
of druk op e om het 
afspelen te stoppen en terug 
te keren naar de wachtstand.

Herhalen Druk op <, druk op u/
d en selecteer  Herhalen 
en druk op <.

Volgende bericht Druk op <, druk op u/
d en selecteer Doorsturen 
en druk op <.

Vorige bericht Druk op <, druk op u/
d en selecteer  Vorige  en 
druk op <.

Het huidige 
bericht wissen

Druk op <, druk op u/
d, selecteer  Wissen en 
druk op <

Afspelen 
schakelen tussen 
hoornluidspreker 
en luidspreker 

Druk op v

3
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34 Antwoordapparaat

6.5 Alle berichten wissen
Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op  u/d en selecteer Antwoord 
app.
Druk op < en u/d en selecteer Alles 
wissen.
Druk op < om te bevestigen
Druk op < om het wissen van alle 
berichten nogmaals te bevestigen.
Opmerking

Niet-afgespeelde berichten kunnen niet gewist 
worden.

6.6 Instellingen antwoordapparaat
De handset gebruiken om de instellingen op het 
antwoordapparaat te veranderen. 

6.6.1 Instellen van antwoordapparaat
Het antwoordapparaat is standaard ingesteld op 
Antw & Opnem. (bellers kunnen een bericht 
inspreken). Deze instelling kan veranderd worden 
in Zonder. opnem. (bellers kunnen geen bericht 
inspreken, maar worden verzocht later terug te 
bellen).

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Antwoord.app.
Druk op < en u/d en selecteer  
Instellingen
Druk op < en selecteer  Zonder. opnem.
Druk op < en selecteer  Antw & Opnem. of 
Zonder. opnem.
Druk op < om de instellingen op te slaan
Opmerking

U kunt uw eigen persoonlijke uitgaande 
boodschap of een voorgeprogrammeerde 
boodschap gebruiken, zie Sectie 6.6.1.1.

6.6.1.1 Instellen van uitgaande boodschap
Het antwoordapparaat speelt een uitgaande 
boodschap af wanneer gebeld wordt.  Er is een 
voorgeprogrammeerd uitgaande bericht.   U kunt 
ook een persoonlijke uitgaande boodschap 
opnemen.  Als u een eigen uitgaande boodschap 
opneemt, wordt dit afgespeeld wanneer het 
antwoordapparaat een oproep beantwoordt.   
Als uw eigen uitgaande bericht wordt gewist, 
wordt de standaard uitgaande boodschap 
automatisch afgespeeld. 

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Antwoord.app.
Druk op < en u/d en selecteer  
Antw.app.instl. Instellingen 
Druk op < en selecteer Antw. modus
Druk op  < en selecteer Antw & Opnem. of  
Zonder. Opnemen
Druk op < en u/d om uw uitgaande 
boodschap op Vooraf gedef of Persoonlijk in 
te stellen
Druk op < om te bevestigen
Opmerking

Als Persoonlijk  is geselecteerd kunt u berichten 
afspelen, opnemen of wissen.  Zie Sectie 6.6.1.1.1 
voor bijzonderheden.
Als Vooraf gedef.  is geselecteerd, kunt uw   
berichten afspelen of de taal veranderen. Zie 
Sectie 6.6.1.1.2 voor bijzonderheden.

6.6.1.1.1 Persoonlijke uitgaande 
boodschap instellen

Als u de uitgaande boodschap op Persoonlijk 
heeft ingesteld, op u/d drukken voor de 
onderstaande opties:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

Opties voor 
Persoonlijk 
Uitgaande 
Boodschappen

Beschrijving

Berichten 
afspelen*

Indrukken < om huidige 
uitgaande berichten af te 
spelen (indien opgenomen)

Berichten 
opnemen**

Druk op < om een 
uitgaand bericht op te 
nemen, druk op < om te 
stoppen en het uitgaande 
bericht op te slaan en af te 
spelen. 

Opmerking
De maximale tijdsduur van 
een uitgaand bericht is 60 
seconden.

Berichten wissen Druk op < om de 
uitgaande boodschap te 
wissen.
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Opmerking
* Als geen persoonlijk uitgaand bericht is 
ingesproken, toont het display Geen berichten! en 
keert terug naar het vorige menu.
** Als u een nieuwe persoonlijke uitgaande 
boodschap opneemt, wordt de eerdere 
boodschap automatisch overschreven.

6.6.1.1.2 Vooraf gedefineerde uitgaande 
boodschap

Als u de uitgaande boodschap op Vooraf gedef. 
heeft ingesteld, op u/d drukken voor de 
onderstaande opties:

Opmerking
* Mogelijk heeft uw telefoon, afhankelijk van het 
land, slechts één taal voor de uitgaande boodschap. 

6.6.2 Instellen van beltoon vertraging
U kunt instellen hoevaak de telefoon over gaat 
voordat het antwoordapparaat de uitgaande 
boodschap afspeelt. Het antwoordapparaat kan 
ingesteld worden om na drie tot acht keer over 
te gaan op te nemen of in de besparingsmodus 
gezet worden. 

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Antwoord. 
App.
Druk op < en u/d en selecteer  
Antw. App. instl.
Druk op < en u/d en selecteer 
Beltoon vertr.
 Druk op < en u/d en selecteer het 
aantal beltonen van 3 tot 8 of Spaarfunctie
Druk op < om de instellingen op te slaan

Opmerking
Met de spaarfunctie kunt u kosten besparen als u 
interlocaal belt om te controleren of er berichten 
zijn binnengekomen. Als er nieuwe berichten zijn 
binnengekomen, wordt de uitgaande boodschap 
na drie beltonen afgespeeld. Als er geen nieuwe 
berichten zijn binnengekomen, wordt de 
uitgaande boodschap na vijf beltonen afgespeeld. 
U kunt dus controleren of er nieuwe berichten 
zijn zonder kosten te maken door na 4 beltonen 
op te hangen.

6.6.3 Instellen van de geluidstoon
Een geluidstoon is te horen als een nieuw bericht 
is ingesproken.   U kunt deze geluidstoon aan- en 
uitschakelen.  De standaard instelling is Uit.

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer Antwoord. app.
Druk op < en selecteer Antw.app. instl.
Druk op < en selecteer Geluidstoon
Druk op < en selecteer Aan of Uit
Druk op < om de instellingen op te slaan

6.6.4 Gebruik van remote
Met deze functie kunt u berichten beluisteren en 
andere functies bedienen door het apparaat te 
bellen als niet thuis bent. Dit vereist gebruik van 
een druktoetstelefoon.

6.6.4.1 Veranderen van PIN toegangscode
Om op afstand te controleren of berichten zijn 
binnen gekomen of om andere functies op uw 
antwoordapparaat te bedienen moet een 4-
cijferige PIN code ingevoerd worden op een 
druktoetstelefoon. 

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk op u/d en selecteer 
Antwoord.app. 
Druk op < en u/d en selecteer  
Antw.app. instl.
Druk op < enu/d en selecteer 
Verander PIN
Druk op < om de standaard/huidige 4-
cijferige PIN toegangscode in te voeren 
(Standaard PIN toegangscode is 0000)

Opties voor 
geprogram-
meerde uit-
gaande bood-
schappen

Beschrijving

Talen* Druk op < en u/d en 
selecteer de gewenste taal 
voor de uitgaande boodschap

Berichten 
afspelen

Druk op < om de vooraf 
gedefineerde boodschap af te 
spelen.
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Druk op < om de nieuwe PIN 
toegangscode in te voeren
Druk op < om de nieuwe PIN 
toegangscode nogmaals in te voeren
Druk op < om de instellingen op te slaan

6.6.4.2 Remote toegang inschakelen/
uitschakelen

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk opu/d en selecteer 
Antwoord.app. 
Druk op < en u/d en selecteer  
Antw.app. instl.
Druk op < en u/d en selecteer  
Remote modus.
Druk op < en u/d en selecteer  
Activeren of Uitschakelen
Druk op < om de instellingen op te slaan

6.6.4.3  Uw antwoordapparaat op afstand 
bedienen

Bel de CD645 van een externe telefoon
Druk op # om # in te voeren als het 
antwoordapparaat inschakelt en het 
uitgaande bericht afspeelt. 
Voer de 4-cijferige PIN toegangscode in 
Opmerking

Als de PIN juist is, worden de binnengekomen 
boodschappen automatisch afgespeeld. 
Als een verkeerde PIN wordt ingevoerd, wordt 
een geluidstoon weergegeven en kunt u de PIN 
nogmaals invoeren.
Als de code weer onjuist is, zal het 
antwoordapparaat de verbinding onmiddelijk 
verbreken.
Als er nieuwe berichten zijn, zullen deze 
berichten direct worden afgespeeld, en na een 
lange toon worden oude berichten afgespeeld.

Druk op de volgende toetsen voor de 
gewenste functies

Opmerking
Als het antwoordapparaat is uitgeschakeld, keert 
de telefoon na tien beltonen terug naar de 
remote modus. Vervolgens kan de 4-cijferige PIN 
toegangscode ingevoerd worden (de standaard 
code is 0000) om de remove functie te activeren. 

6.6.5 Meeluisteren op de handset
Als de functie Meeluisteren op Aan staat, kunt u 
bij een inkomend gesprek op < drukken en de 
beller  horen. Druk op r als u het gesprek wilt 
aannemen. Als u de telefoon aanneemt, wordt het 
opnemen automatisch afgebroken. 

Druk op < om het hoofdmenu te openen
Druk opu/d en selecteer 
Antwoord.app.  
Druk op < en u/d en selecteer  
Antw.app. instl.
 Druk op < en u/d en selecteer  
Meeluisteren
 Druk op < en selecteer  Aan of Uit
Druk op < om de instellingen op te slaan
Opmerking

De functie meeluisteren kan tijdens gebruik niet 
worden uitgeschakeld. Alleen r en u/d 
op de handset kunnen gebruikt worden.

6.6.6 Meeluisteren op basisstation
Als het antwoordapparaat een oproep 
beantwoordt, wordt de functie meeluisteren op 
het basisstation ingeschakeld als het volume niet 
op 00 ingesteld is. Druk op V om het 
volume van het basisstation op 00 te zetten om 
meeluisteren op het basisstation uit te schakelen.Toetsen Beschrijving

1 Ga naar het vorige bericht

2 Het bericht afspelen

3 Ga naar volgende bericht

6 Wis het huidige bericht

7 Het antwoordapparaat inschakelen
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8
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8 Stop afspelen van bericht

9 Het antwoordapparaat uitschakelen

# De uitgaande boodschap wordt 
afgespeeld als de toegangscode wordt 
ingevoerd terwijl het 
antwoordapparaat is ingeschakeld. 
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37Standaard instellingen

7 Standaard instellingen

Items Standaard waardes
Handsetnaam PHILIPS

Datum: --.--

Tijd: --:--

Hoornvolume: Niveau 3

Belmelodie: Melodie 1

Belvolume: Niveau 3

Alarm: Uit

Alarm melodie: Melodie 1

Toetstoon: Aan

Automatisch 
beantwoorden:

Uit

Automatisch 
ophangen

Aan

1ste beltoon: Landafhankelijk

SMS-toon Aan

Contrastniveau Niveau 3

Achtergrond: Achtergrond 1

Kleurkeuze: Kleur 1

Toetsenpaneel 
Verlichting

Aan

Kamermonitor: Uit

Taal Landafhankelijk

Flash Tijd Landafhankelijk

Blokkeermodus: Uit

Kiesmodus: Toon

Babyfoonmodus: Uit

Master PIN: 0000

Conferentiemodus: Uit

Antwoordapparaat: Aan

Antwoordmodus: Antwoord & Opnemen

Beltoon vertraging: 6 beltonen

Geluidstoon: Uit

Remote functie: Geactiveerd 

PIN toegangscode: 0000

Meeluisteren: Aan

Luidspreker 
basisstation:

03



8 Menustructuur
De onderstaande tabel toont de menustructuur van uw telefoon.

 SMS Schrijf SMS

Inbox

Ontwerp

SMS instellingen SMS ontvangst Aan

Uit

Verander boxnr.

SMS Center SMS Center 1 Nummer 

Ontvangen 

SMS Center 2 Nummer 

Ontvangen 

SMS Center 3 Nummer 

Ontvangen 

SMS Center SMS Center 1

SMS Center 2

SMS Center 3

 Telefoonboek Nieuwe gegevens

Telboek opn

Gegevens bewerk.

Gegeven wissen

Alles wissen

Direct geheugen Toets 1 *Toets 1 en Toets twee zijn mogelijk niet 
beschikbaar omdat deze opties per land 
verschillen. ...

Toets 9

Telboek overzet.

 Klok & Alarm Datum/tijd inst. Datum en tijd invoeren

Alarm Uit

Eenmalig aan

Dagelijks aan

Alarmtoon Melodie 1

Melodie 2

Melodie 3

Tijd/Datum 12hr dd/mm

mm/dd

24hr dd/mm

mm/dd
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Persoon. instel. Handset melodie Beltoon volume Een streepje

Twee streepjes

Drie streepjes

Vier streepjes

Vijf streepjes

Oplopend

Beltoon melodie Naam van melodie 1

...
Naam van melodie 10

Groepmelodie Groep A Naam van melodie 

Groep B Naam van melodie

Groep C Naam van melodie

Toetstoon Aan

Uit

1ste beltoon Aan

Uit

SMS toon Aan

Uit

Achtergrond Achtergrond 1

Achtergrond 2

Achtergrond 3

Achtergrond uit 

Contrast Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Kleurkeuze Kleur 1

Kleur 2

Kleur 3

Kleur 4

Handsetnaam

Autom. beantw. Aan

Uit

Autom. ophangen Aan

Uit

 Taal Lijst van talen

Kamermonitor Aan

Uit

Verlichting Aan

Uit
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Geavanc. instel Flash Tijd

Kiesmodus Toon

Puls

Gesprek. blok. Blokkeermodus Aan

Uit

Blokkeernummer Nummer 1

Nummer 2

Nummer 3

Nummer 4

Babyfoon gesprek Modus Aan

Uit

Nummer

Basis selecteren Basis 1

Basis 2

Basis 3 * Alleen de actieve basisstations tonen.

Basis 4

Aanmelden

Afmelden

PIN veranderen

Resetten

Autovoork. num.

Land Lijst van beschikbare landen

Conferentie Uit

Aan

MW indicator

Netw. dienst. Gesprek doorsch. Geactiveerd

Uitschakelen

Instellingen

Doors. Bezet Geactiveerd

Uitschakelen

Instellingen

Doorsch Geen Antw Activeren

Uitschakelen

Instellingen

Voicemail Activeren

Instellingen

Informatie Activeren

Instellingen

Terugbellen Activeren

Instellingen

Callback uitsch. Activeren

Instellingen

Verberg nummer Activeren

Instellingen
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Games Tetris

Slang

Antwoord. app. Afspelen Tijdens afspelen Herhalen

Doorsturen

Vorige 

Wissen

Alles wissen

Antw.app.aan/uit Aan

Uit

Antw.app. instl. Antw. modus Zonder. opnem. Vooraf gedef.  Taal

Bericht afspel.

Persoonlijk Bericht afspel.

Bericht opnemen

Bericht wissen

Antw & Opnem. Vooraf gedef.  Taal

Bericht afspel.

Persoonlijk Bericht afspel.

Bericht opnemen

Bericht wissen

Beltoon vertra. 3 beltonen

4 beltonen

5 beltonen

6 beltonen

7 beltonen

8 beltonen

Spaarfunctie

Geluidstoon Aan

Uit

Verander PIN 

Remote modus Activeren

Uitschakelen

Meeluisteren Aan

Uit
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42 Technische gegevens

9 Technische gegevens

Display
• 5-regel LCD kleurendisplay
• 16 leestekens per regel
• Toetsenpaneel verlichting

Specificaties van de telefoon
• Voldoet aan de eisen van GAP
• Maximaal vijf handsets aanmelden op een 

basisstation
• Bij maximaal vier basisstation aanmelden
• Intercomfunctie voor handsets
• Intern/extern/gesprek doorschakelen tussen 

handsets
• 3-weg conferentie (twee interne gesprekken 

en een extern gesprek)
• Handset paging vanaf basisstation
• Bellernaam en nummeridentificatie
• 10 polyphonic melodieën
• Herkenbare groepmelodieën
• Babyfoon gesprek
• Alarm
• Toetsenpaneelslot

Contactenlijst
• 200 contacten 
• 12 leestekens (maximaal) voor naam en 24 

cijfers (maximaal) voor elk contact

Bellijst 
• 50 onbeantwoorde oproepen

Redial lijst
• 20 laatst gebelde nummer 
• 24 cijfers (maximaal) voor elk nummer 

Antwoordapparaat
• Antwoorden en opnemen-modus
• Alleen antwoorden-modus
• Vooraf gedefineerde uitgaande boodschap
• Persoonlijke uitgaande boodschap
• Totaal ongeveer 30 minuten opnametijd
• Remote functie

Batterij
• Twee oplaadbare AAA NiMh 750mAh 

batterijen

Gewicht en afmetingen
• Handset: 161 gram
• Basisstation: 198 gram
• Handset: 160.6mm x 46.2mm x 29.2mm 

(HxLxB)
• Basisstation: 116mm x 108.9mm x 82.3mm 

(HxLxB)

Bedrijfstemperatuur
• Gebruik: 0ºC tot +40ºC
• Opslag: -25ºC tot +66ºC

Vochtigheidsgraad
• Gebruik: Maximaal 80% bij 40ºC
• Opslag: Maximaal 80% bij 40ºC
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10 Veelgestelde vragen

Dit hoofdstuk bevat een lijst met veelgestelde 
vragen en antwoorden over uw telefoon.

Aansluiten

De handset kan niet ingeschakeld worden!
• De batterijen opladen: Plaats de handset in de 

oplader. De telefoon schakelt na korte tijd aan.
• Controleer de contacten van de oplader.
• Gebruik uitsluitend de MEEGELEVERDE 

OPLAADBARE BATTERIJEN.

De telefoon werkt niet.
• Controleer of de adapter en het telefoonsnoer 

op de juiste wijze zijn aangesloten
• Controleer of de batterijen volledige geladen 

en correct geïnstalleerd zijn. 
• Deze telefoon werkt niet tijdens 

stroomstoringen

Verbinding wordt verbroken tijdens een 
gesprek!
• De batterijen opladen
• Ga dichter bij het basisstation staan

Slechte geluidskwaliteit
• Ga dichter bij het basisstation staan
• Plaats het basisstation tenminste een meter van 

elektrische apparatuur

Geen gesprekstoon
• Controleer de aansluitingen. Reset de telefoon: 

de strekker loskoppelen en weer aansluiten
• De batterijen tenminste 24 uur opladen
• Ga dichter bij het basisstation staan
• Gebruik het meegeleverde telefoonsnoer
• Sluit de adapter (indien vereist) aan op het  

telefoonsnoer

Het  ikoontje knippert.
• Ga dichter bij het basisstation staan
• Controleer het batterijniveau
• De handset aanmelden bij het basisstation

De  verschijnt als de batterijen zijn 
opgeladen.
• Vervang de batterijen (gebruik uitsluitend 

OPLAADBARE  batterijen)

Instellen

Caller ID werkt niet goed.
• Neem contact op met de telecomaanbieder 

over de Called ID service 
• Laat de telefoon minstens één keer overgaan 

alvorens op te nemen 

Een wisselgesprek kan niet beantwoord 
worden.
• Controleer bij uw telecomaanbieder of de 

juiste Flash tijd is ingesteld. 

Het LCD-display van de handset werkt 
niet.
• Nogmaals proberen door de voeding van het 

basisstation los te koppelen en weer aan te 
sluiten, en vervolgens de aanwijzingen voor het 
aanmelden van de handset opvolgen (zie Sectie 
5.8.6)

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

• De batterijen van de handset verwijderen en 
weer inbrengen 

• Controleer of de meegeleverde batterijen 
opgeladen zijn

De handset geeft aan Afgemeld.
• De aanwijzingen volgen om de handset aan te 

melden bij het basisstation

Geluid

De beltoon van de handset werkt niet!
• Verhoog het volume 
• Controleer of de adapter en het telefoonsnoer 

op de juiste wijze zijn aangesloten
• Ga dichter bij het basisstation staan
• Controleer of de beltoon van de handset is 

ingeschakeld
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De beller kan mij niet horen!
• De microfoon kan gedempt zijn: Druk tijdens 

een gesprek op > om de microfoon in te 
schakelen.

Storende invloeden van een radio of 
television.
•  Plaats de voedingsadapter of het basisstation 

zo vermogelijk weg

Andere storingen

 Nummerweergave werkt niet.
• Neem contact op met uw telecomaanbieder

Een telefoonnummer kan niet worden 
opgeslagen.
• Controleer of het telefoonboek vol is, en wis 

nummers om ruimte te maken.

De handset kan niet aangemeld worden.
• Zorg ervoor dat  p voor 3 seconden wordt 

ingedrukt
• Elk basisstation kan maximaal vier handset 

registreren

Antwoordapparaat

Het antwoordapparaat neemt geen 
berichten op.
• Controleer of het antwoordapparaat op de 

juiste wijze is aangesloten op de adapter, en of 
de adapter op een werkend stopcontact is 
aangesloten.

• Controleer of het antwoordapparaat is 
uitgeschakeld, of in de stand Zonder. opnem. 
staat.

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

• Schakel de voeding van het toestel uit en 
schakel het na ongeveer 1 minuut weer aan.

De remote functie werkt niet.
• Controleer of de remote functie is geactiveerd 

(zie Sectie 6.6.4.2)
• Zorg ervoor dat de juiste toegangscode wordt 

ingevoerd
• Gebruik alleen een druktoetstelefoon

Opmerking
Als bovenstaande handelingen geen oplossing 
bieden, de stroom van de handset en het 
basisstation uitschakelen.  Wacht 1 minuut en 
probeer opnieuw.
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