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Snelstartgids
1

Aan de slag

2

Uw handset registreren

Wat zit er in de
doos?
Oplader

Netspanningsadapter

Handset

Gebruikershandleiding, snelstartgids,
garantie

Let op
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen en
netspanningsadapter.

1 Aan de slag
De oplader aansluiten

De handset opladen

Sluit elk uiteinde van de
voedingsadapter aan op:
• de DC-ingang aan de
achterkant van de extra
lader van de handset.
• het stopcontact in de
muur.

De telefoon configureren
1 De batterijen zijn vooraf
in de handset geïnstalleerd.
Trek de batterijtape van
de batterijklep voordat u
gaat opladen.
2 Als u uw telefoon voor de
eerste keer gebruikt, wordt
er een welkomstbericht
weergegeven (verschilt
per land).
3 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
4 Stel de datum en de tijd in.
• Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt
u op om [am] of [pm] te selecteren.

8 uur opladen
Plaats de handset op het laadstation om de handset op te
laden. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed
op het basisstation is geplaatst.
»»De handset begint met opladen.

Opmerking
• Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8
uur lang op.
Het batterijniveau controleren
Pictogram Status

Wanneer de handset van het basisstation/
de lader is genomen, geven de balkjes het
batterijniveau aan (vol tot bijna leeg). Wanneer
de handset zich op het basisstation/de lader
bevindt, blijven de balkjes knipperen tot het
opladen is voltooid.
Het pictogram van de lege batterij knippert en
u hoort een waarschuwingstoon. De batterij is
bijna leeg en moet worden opgeladen.

2 Uw handset registreren
U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation. U kunt
maximaal 5 handsets aanmelden bij het basisstation.

Automatisch aanmelden

Plaats de afgemelde handset op het basisstation.
handset detecteert en registreert automatisch het
basisstation.
»» Het aanmelden is in minder dan twee minuten voltooid.
Het basisstation kent automatisch een handsetnummer
toe aan de handset.
»» De

Handmatig aanmelden

1 Selecteer [Menu] > > [Aanmelden] en druk op
[OK] om te bevestigen.
2 Houd 5 seconden ingedrukt op het basisstation.
3 Voer de pincode van het systeem in. Druk op [Wis]
voor eventuele correcties. Druk op [OK] om de pincode
te bevestigen.
»» Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid.
Het basisstation kent automatisch een handsetnummer
toe aan de handset.

Opmerking
• Als de pincode onjuist is of binnen een bepaalde tijd
geen basisstation wordt gevonden, wordt op de handset
een bericht weergegeven. Herhaal de bovenstaande
procedure wanneer het aanmelden niet lukt.
• De vooraf ingestelde pincode is 0000. Deze code kan
niet worden gewijzigd.

Welkom bij Philips

Registreer uw product op www.philips.com/welcome.

Hulp nodig?
Gebruiksaanwijzing
Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw nieuwe
telefoon hebt ontvangen.
Onlinehulp
www.philips.com/support
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