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Conformiteit, milieu en veiligheid2

Conformiteit, milieu en veiligheid
Veiligheidsinformatie
Deze apparaatuitvoering kan tijdens een stroomstoring niet worden gebruikt voor het bellen van
een alarmnummer. Gebruik in geval van nood een ander apparaat, bijv. een mobiele telefoon.
Conformiteit
Bij deze verklaart Philips dat deze DECT 122 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige
relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Dit product is uitsluitend bedoeld voor aansluiting
op het analoge telefoonnet in de landen die op de verpakking staan aangegeven.
Voeding
Dit product heeft een voeding nodig van 220-240 Volt met eenfasige wisselstroom, met
uitzondering van IT-installaties overeenkomstig de norm EN 60-950.Tijdens een stroomstoring
kan de verbinding worden verbroken.
Let op!
Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd.
De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit
het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.
Telefoonaansluiting
De spanning in het telefoonnet wordt als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages,
overeenkomstig de bepaling in de norm EN 60-950) geclassificeerd.
Veiligheidsinstructies 
Houd de handset uit de buurt van vloeistoffen. Demonteer noch de handset noch het
basisstation. U zou met gevaarlijke spanningen in aanraking kunnen komen. De oplaadcontacten
en de accu mogen niet met geleidende voorwerpen in aanraking komen. Gebruik uitsluitend de
voorgeschreven accu's/ batterijen, anders bestaat het risico op explosie.
Milieubescherming 
Let bij het verwijderen van het verpakkingsmateriaal, de verbruikte accu's telefoon altijd op de
plaatselijke, geldende voorschriften.
Recycling en afvalverwijdering
Instructies voor het op verantwoorde wijze verwijderen van oude producten:
De WEEE-richtlijn ('Waste of Electrical and Electronic Equip-ment', afval uit elektrische en
elektronische apparatuur; 2002/ 96/EG) werd opgesteld ter bescherming van de gezondheid van
mensen en van het milieu, om ervoor te zorgen dat uitgediende producten worden verwijderd
onder gebruikmaking van de beste technische mogelijkheden voor hergebruik en recycling.
Uw product werd ontwikkeld en gemaakt van hoogwaardige materialen en componenten 
die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.
Gooi uw oude product niet bij het huisvuil.
Stel u op de hoogte van de plaatselijke inzamelpunten voor elektrische en elektronische
afvalproducten die zijn voorzien van dit symbool:
Maak gebruik van één van de onderstaande verwijderings-mogelijkheden:
1. Verwijder het complete product (inclusief de kabels en stekkers) bij het bevoegde

WEEE-inzamelpunt.
2. Wanneer u een vervangend product koopt, kunt u uw oude apparaat bij de speciaalzaak

afgeven. Overeenkomstig de WEEE-richtlijn is de detailhandel verplicht oude apparaten 
terug te nemen.
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Conformiteitsverklaring 3

Conformiteitsverklaring
We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 122xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-
Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)
Safety : EN 60950-1 (10/2001)
SAR : EN 50361 (2001)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)
Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003/07)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive
1999/5/EC is ensured.

Date : 09/09/2005 Le Mans

Product Quality Manager
Home Communication

0168

Eisen van de GAP-standaard
De GAP-standaard is een garantie voor het feit, dat alle handsets en basisstations die geschikt
zijn voor DECT™en GAP voldoen aan de minimumeisen van de standaard, ongeacht het merk.
Uw handset en uw basisstation DECT 122 voldoen aan de GAP-eisen, d.w.z. de werking van de
volgende functies wordt gegarandeerd: handset aanmelden, lijn bezetten, gesprekken ontvangen
en telefoonnummers kiezen. De uitgebreide functies kunnen mogelijk niet ter beschikking staan,
wanneer u een handset van een ander merk (geen DECT 122) op uw basisstation gebruikt.
Wanneer u de handset DECT 122 op een basisstation dat geschikt is voor GAP van een ander merk
wilt aanmelden en gebruiken, dient u eerst de aanwijzingen in de technische gegevens van de fabrikant
op te volgen en vervolgens de stappen voor het aanmelden die in deze gebruiksaanwijzing staan
vermeld, zie pagina 22.
Om een handset van een ander merk aan te melden op de basis DECT 122, zet u de basis in de
aanmeldmodus (pagina 22) en volgt u vervolgens de aanwijzingen op in de technische gegevens van
de fabrikant.

Philips heeft de batterijen/accumulatoren en de verpakkingen van de apparatuur gemerkt met
standaardsymbolen om te bevorderen dat deze volgens de milieuvoorschriften worden verwijderd.

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

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

Het verpakkingsmateriaal dat voorzien is van deze symbolen kan worden gerecycled.
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DECT 122 Handset4

Automatische
nummerherhalingslijst,
toets voor geluid uit/aan &
softkey back
- Kort indrukken in de stand-
by modus: automatische
nummerherhalingslijst
oproepen.
- Tijdens een gesprek de
microfoon van de handset in-/
uitschakelen.
- In de invoermodus: het
laatste teken wissen.
- In de telefoonboekmodus:
nummer en naam weergeven.

R-toets
- In de stand-by modus
schakelen tussen de datum-/
tijdsweergave en de weergave
van de handsetnamen.
- R-functie tijdens een 
bestaande verbinding 
activeren om toegang tot 
diensten van netwerk-
aanbieders te krijgen.

Ophangtoets
- Kort indrukken: verbinding 
beëindigen of afbreken (terug-
keren naar stand-by modus).
- Lang indrukken: handset 
uitschakelen.
- Invoer- en telefoonboek-
modus verlaten.

Display
- Symbolen, zie pagina 5

DECT 122 Handset
Luidspreker

Microfoon

Navigatietoetsen
- Naar boven/beneden scrollen
om naar de volgende of vorige
notitie in de bellijst of het
telefoonboek te gaan.
- In de stand-by modus pijl naar
boven indrukken: de bellijst
oproepen.
- In de stand-by modus de pijl
naar beneden indrukken: het
telefoonboek oproepen.

Beltoon AAN/UIT en #
invoegen
- Kort indrukken: # invoegen.
- Lang indrukken: het
pauzeteken (P) invoegen tijdens
het invoeren van het nummer.
- Lang indrukken: de beltoon
AAN-/UIT-zetten.

Menutoets & softkey OK
- Kort indrukken in stand-by
modus om het hoofdmenu op
te roepen.
- Kort indrukken om volgende
menuniveau te selecteren.
- Kort indrukken in invoer- en
telefoonboekmodus om OK te
bevestigen of om de
geselecteerde telefoonboek-
notitie weer te geven.

Opneemtoets
- Indrukken in de stand-by
modus om de lijn te bezetten
of een gesprek aan te nemen.
- Indrukken in de
telefoonboekmodus om het
geselecteerde nummer te
kiezen.

Toetsblokkering & 
invoegen
- Kort indrukken: voor het
invoeren van een .
- Lang indrukken:
toetsblokkering in stand-by
modus in-/uitschakelen.

Intern gesprek
- Kort indrukken: intern
gesprek beginnen.
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Symbolen op het display van de handset 5

Symbolen op het display van de handset

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

Voordat de handset voor de eerste keer in gebruik wordt genomen moeten de accu's evt. eerst 
gedurende enkele minuten worden opgeladen, voordat er symbolen op het display verschijnen.

Nieuw(e) bericht(e) op uw voicemail.

Het belsignaal is gedeactiveerd.

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

Het telefoonboek is opgeroepen.

Het alarm is geactiveerd.

De handset is aangemeld en bevindt zich binnen reikwijdte van het
basisstation.Wanneer dit symbool knippert is de handset niet op 
het basisstation aangemeld of bevindt zich buiten reikwijdte van het
basisstation.

Licht op, wanneer de menumodus wordt opgeroepen. In de
telefoonboekmodus om het volgende menuniveau op te roepen.

Licht op, wanneer de menumodus wordt opgeroepen. In de
telefoonboekmodus om naar het eerstvolgende, hogere menuniveau
terug te keren.

Geeft aan dat er nog meer opties ter beschikking staan.

Wanneer dit symbool continu AAN is, zijn de accu's volledig opgeladen.
Wanneer het symbool knippert moeten de accu's worden opgeladen.

Actief, extern gesprek.Wanneer dit symbool knippert geeft het een
actief, intern gesprek weer of maakt u erop attent dat de lijn reeds is
bezet.
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DECT 122 Basisstation / DECT 122 installeren6

DECT 623 Basisstation

Paging-toets
Met de paging-toets kunt u een zoekgeraakte handset 
zoeken, wanneer de handset reeds op de basis is aangemeld
en opgeladen is. Druk de toets in tot het belsignaal van de
handset klinkt. Nadat u de handset heeft gevonden, drukt u
de paging-toets nogmaals in om de paging-functie te 
beëindigen.

DECT 122 installeren

DECT 122 uitpakken

In de verpakking van de DECT 122 bevinden zich :

Oplaadbare
accu's/batterijen
NiMH 2HR /
AAA 550 mAh

Een 
netsnoer

Een 
telefoonsnoer*

Een basisstation
DECT 122

Een handset
DECT 122

Een bedienings-
handleiding en
een garantiekaart +

+

-+

-

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

In de verpakkingen van de DECT 122 zult u ook een of meer extra handsets aantreffen,
oplaadstations met bijbehorend netsnoer en extra oplaadbare accu's.

Korte
handleiding
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DECT 122 installeren 7

Basisstation installeren

Plaats uw product dicht genoeg bij de telefoon en belangrijkste contactdozen zodat de kabels lang
genoeg zijn. Sluit het telefoonsnoer en de voedingskabel aan op de basis en steek het andere 
uiteinde van de kabel in de desbetreffende wandcontactdozen.Wanneer u een breedband-DSL-
internetaansluiting heeft, dient u ervoor te zorgen dat u op elke wandcontactdoos die in huis is
geplaatst een DSL-filter hebt aangesloten, en zorg ervoor dat de modem en de telefoon op de juiste
filterbus zijn aangesloten (voor ieder toestel een eigen bus).
Let op! Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60-950 als gevaarlijk 
geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door
de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare 
wandcontactdoos.
Let erop, dat zowel het netsnoer als het aansluitsnoer van de telefoon op de juiste aansluitingen
zijn aangesloten, omdat het apparaat kan worden beschadigd, wanneer de snoeren verkeerd zijn
aangesloten.
Let op! gebruik alleen de meegeleverde aansluitkabels, anders krijgt u waarschijnlijk geen kiestoon.

Netsnoer aansluiten

Het bijgeleverde aansluitsnoer
van de telefoon aansluiten
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DECT 122 installeren / Landinstellingen8

Accu's in de handset plaatsen en vervangen

Open het deksel van het accuvakje, plaats de accu's zoals afgebeeld en sluit het vakje weer.
Wanneer de handset in de oplader van de basis wordt geplaatst (voor het opladen van de accu),
bewegen de 3 balken van het accusymbool. De handset is na 12 - 15 uur oplaadtijd volledig
opgeladen.Wanneer het apparaat voor de eerste keer in gebruik wordt genomen kan het enkele
minuten duren voordat de symbolen op het display verschijnen.
Gebruik uitsluitend de voorgeschreven accu's/batterijen, anders bestaat het risico op explosie.
Let op: tijdens het opladen moet de basis op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Gebruik alleen
oplaadbare accu's.
De garantie geldt niet voor accu's/batterijen en alle slijtonderdelen met een beperkte levensduur.

Accu capaciteit en reikwijdte

Accu's mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.
Niet

weggooien,
maar inleveren

als KCA.

NL

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

Accucapaciteit bij 
telefoneren

circa 10 uur

Accucapaciteit in 
stand-by modus

circa 120 uur

Reikwijdte binnenshuis

circa 50 meter 

Reikwijdte buitenshuis

circa 300 meter 

Landinstellingen *
Voordat u uw DECT 122 gebruikt dient u de telefoon te configureren voor het land waarin u
woont.Allereerst dient u de accu's te plaatsen. Na enkele minuten opladen verschijnt het 
welkom-display.

Druk op om de landenselectie op te roepen.

Selecteer uw land in de lijst en druk op OK.
Vervolgens toont het display: CONFIRM? (bevestigen).

Druk op OK om te bevestigen.

Aanwijzing:Wanneer BACK wordt ingedrukt, verschijnt opnieuw het scherm voor de selectie

van een land.
Uw telefoon is klaar voor gebruik.
Zodra het land is geselecteerd, worden alle lijninstellingen en de menutalen standaard voor dit
land geconfigureerd.

*Functie afhankelijk van het land
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Menu-overzicht 9

Menu-overzicht

TELEFOONBOEK NR.TOEVOEGEN

NR.BEWERKEN

NR.VERWIJD.

LIJST VERWIJ

KLOK/ALARM DATUM&TIJD

ALARM INST.

ALARM TOON

UIT / EENMALIG AAN / DGLIJKS AAN

MELODIE 1 / 2 / 3

PERS.INSTEL. HANDSET TOON

HANDSET NAAM

AUTO ANTW. AAN / UIT

BELVOLUME

BELT.MELODIE

TOETS TOON

HOOG/MIDDEN/
LAAG/BELTOON UIT

MELODIE 1 - 10

AAN / UIT

TAAL Lijst met talen

GEADV.INSTEL TERUGB. TIJD

KIES MODUS

NET NUMMER

TOON / PULS

KORTE / LANGE

GESPR. BLOK. BLOKEER MODE AAN / UIT

BLOKEER NR. Nr. 1 / 2 / 3 / 4

SOS NUMMER Nr. 1 / 2 / 3

REGISTRATIE

AFMELDEN

PIN

RESET TOEST.

Het menu in de stand-by modus met oproepen. In de menulijst

met de navigatietoetsen naar boven/beneden bladeren.

Om de keuze te bevestigen, de softkey OK indrukken.

Druk de softkey BACK in om het menu te verlaten of om

terug te keren naar het vorige menuniveau.
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Handset AAN/UIT / Tekst of nummer invoeren10

Om de handset UIT of IN te schakelen, houdt u de - toets ingedrukt.

Handset UIT-/INschakelen

Tekst of nummer invoeren

Voor het invoeren van 'Peter'

Druk eenmaal op : P

Druk tweemaal op : PE

Druk eenmaal op : PET

Druk tweemaal op : PETE

Druk driemaal op : PETER

Toegewezen tekenset
[spatie] 1 _ < > *
A B C
D E F
G H I
J K L
M N O
P Q R S
T U V 8 ?
W X Y Z
0 - / \ # +

Toetsen 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

U kunt de namen voor uw telefoonboeknotities teken voor teken invoeren, door

de desbetreffende toets net zo vaak in te drukken totdat het gewenste teken

verschijnt.

Met de -toets die zich direct onder de weergave bevindt, kunt u

teken voor teken wissen.
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De telefoon gebruiken 11

De telefoon gebruiken

Houd in de stand-by modus de -toets langer ingedrukt om de toetsblokkering te activeren

of te deactiveren.
Op het display verschijnt: KLAV.GEBLOKK.

Toetsblokkering activeren/deactiveren

Telefoneren

knippert
bij een
inkomend
gesprek.

Verkeerde
invoer wissen:

druk op 
BACK.

✦ Rechtstreeks kiezen

Telefoonnummer invoeren.

✦ Telefoonnummer voorkiezen

Telefoonnummer invoeren.

✦ Bellen met het telefoonboek

Druk op pijl naar beneden  
scroll door de lijst

✦ Hoorn- en luidsprekervolume instellen tijdens een gesprek

✦ Microfoon van de handset uitschakelen tijdens een gesprek

Druk op om de microfoon van de handset in/uit te schakelen.

Gespreksteller
Zodra een verbinding tot stand is gekomen (gekozen nummer of gesprek 
aangenomen) verschijnt de gespreksteller op het display van de handset.

3 Volume-
niveaus staan
ter beschik-
king.

✦ Gesprek aannemen / gesprek beëindigen

Gesprek aannemen.

Om een gesprek te beëindigen, drukt u op de -toets of plaatst u de

handset in het basisstation.
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Aut. nummerherhalingslijst12

Aut. nummerherhalingslijst
✦ Aut. nummerherhalingslijst oproepen/sluiten

Druk op / BACK
scroll door de aut. nummerherh.lijst om te beëindigen

De aut. num-
merherhalings-
lijst bevat de 5
laatstgekozen
telefoon-
nummers.

✦ Nummer uit de aut. nummerherhalingslijst bellen

Druk op 
scroll door de aut. nummerherh.lijst

✦ Nummers uit de aut. num.lijst in het telefoonboek opslaan

Druk op NUMMER OPSL.
scroll om te selecteren

NAAM INV. BEWAARD
voer naam in

✦ Nummer uit de aut. nummerherhalingslijst wijzigen

Druk op NR.BEWERKEN 
scroll om te selecteren pijl naar beneden 1 maal indrukken

voer nummer in

✦ Nummer uit de aut. nummerherhalingslijst verwijderen

Druk op NR.VERWIJD.
scroll om te selecteren pijl naar beneden 2 maal indrukken

VERWIJDEREN?
bevestig de functie

✦ Alle nummers uit de aut. nummerherhalingslijst verwijderen

Druk op LIJST VERWIJ  
pijl naar beneden 3 maal indrukken

VERWIJDEREN?
bevestig de functie

Tekst en cijfers
invoeren, zie
pagina 10.

Teken voor
teken wissen:

druk op 
BACK.
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Telefoonboek 13

Telefoonboek
In het geïntegreerde telefoonboek van de handset kunnen 30 namen en telefoonnummers
worden opgeslagen. De namen worden in alfabetische volgorde opgeslagen.
✦ Nieuwe notitie toevoegen
Iedere notitie bestaat uit een naam (12 tekens) en een telefoonnummer (24 tekens).

Druk op TELEFOONBOEK NR.TOEVOEGEN 
in de stand-by modus   pijl naar beneden 

2 maal indrukken

NAAM INV. NUMMER INV.
voer naam in

om te bevestigen.

voer nummer in

✦ Naam of telefoonnummer wijzigen

Druk op TELEFOONBOEK 
in de stand-by modus pijl naar beneden 2 maal indrukken

NR.BEWERKEN
pijl naar beneden 1 maal indrukken scroll om te selecteren naam weergeven

om te bevestigen.

voer nieuwe naam in nummer weergeven   voer nieuwe 
nummer in

✦ Telefoonboeklijst weergeven

Druk op pijl naar beneden 
in de stand-by modus In de lijst naar boven/beneden scrollen

Om de details weer te geven: druk op  

Nummers uit
de aut. num-
merherhalings-
en bellijst kun-
nen eveneens 
worden 
overgenomen
voor telefoon-
boeknotities
(afhankelijk 
van het 
abonnement).

Spatie 
invoeren: druk

op .

Teken voor
teken wissen:

druk op 
BACK.

Druk op 
BACK om
terug te keren
in de stand-by
modus.

Tekst en cijfers
invoeren, zie
pagina 10.
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Telefoonboek14

✦ Een nummer wijzigen tijdens het bladeren door de telefoonboeklijst

Druk op pijl naar beneden NR.BEWERKEN
in de stand-by modus scroll om te selecteren pijl naar beneden 1 maal indrukken

NAAM INV. NUMMER INV.
voer nieuwe naam in

om te bevestigen.

voer nieuwe nummer in

✦ Een notitie verwijderen tijdens het bladeren door de telefoonboeklijst

Druk op pijl naar beneden NR.VERWIJD.
in de stand-by modus scroll om te selecteren pijl naar beneden 2 maal indrukken

VERWIJDEREN? om te bevestigen.

✦ Alle notities verwijderen tijdens het bladeren door de telefoonboeklijst

Druk op pijl naar beneden LIJST VERWIJ  
in de stand-by modus pijl naar beneden 3 maal indrukken

VERWIJDEREN? om te bevestigen.

✦ Een telefoonboeknotitie verwijderen in de stand-by modus

Druk op TELEFOONBOEK 
in de stand-by modus pijl naar beneden 2 maal indrukken pijl naar beneden 2 maal indrukken

NR.VERWIJD. VERWIJDEREN?  
lijst weergeven     scroll om te selecteren

om te bevestigen.

✦ Alle telefoonboeknotities verwijderen in de stand-by modus

Druk op TELEFOONBOEK  
in de stand-by modus pijl naar beneden 2 maal indrukken

LIJST VERWIJ VERWIJDEREN? om te bevestigen.
pijl naar beneden 3 maal indrukken

Tekst en 
cijfers
invoeren, zie
pagina 10.
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Deze functie staat alleen ter beschikking, wanneer u bij uw netwerkaanbieder de 
nummerweergave hebt aangevraagd.
In de bellijst worden de 20 gesprekken die het laatst zijn binnengekomen, opgeslagen:
- berichten- en informatiediensten via het netwerk* 

✦ Bellijst oproepen / sluiten

Druk op pijl naar boven BACK
scrollen    details weergeven om te beëindigen

✦ Bellijst weergeven
Het display kan weergeven:

het nummer van de beller*
de naam van de beller (wanneer deze in het telefoonboek is opgeslagen)*
ONBEKEND, wanneer het nummer niet kon worden geïdentificeerd**

Druk op om het nummer, de tijd en de datum van het gesprek weer te geven.

✦ Telefoonnummer uit de bellijst bellen

Druk op pijl naar boven 
scroll om te selecteren

✦ Telefoonnummer uit de bellijst in het telefoonboek opslaan

Druk op pijl naar boven NUMMER OPSL.
scroll om te selecteren

NAAM INV. BEWAARD
voer naam in

✦ Notitie uit de bellijst verwijderen

Druk op pijl naar boven NR.VERWIJD.
scroll om te selecteren pijl naar beneden 

2 maal indrukken

VERWIJDEREN? om te bevestigen.

Bellijst 15

Bellijst

* Aanvragen 
bij de
netwerk-
aanbieder.

Weergave van
tijd en datum
is afhankelijk
van het 
netwerk.

Spatie 
invoeren: druk

op .

Teken voor
teken wissen:

druk op 
BACK.

** Onbekende
telefoonnum-
mers, nummer-
weergave
onderdrukt.
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Interne gespreksfunctie gebruiken16

✦ Alle notities uit de bellijst verwijderen

Druk op pijl naar boven LIJST VERWIJ  
pijl naar beneden 3 maal indrukken

VERWIJDEREN? om te bevestigen.

Interne gespreksfunctie gebruiken
Deze functie kan alleen worden gebruikt met een uitvoering met meerdere handsets.
U kunt met deze functie gratis interne gesprekken voeren, externe gesprekken naar
een andere handset doorverbinden en de optie conferentiegesprek gebuiken.

✦ Intern gesprek

Druk op of op om alle handsets te bellen

voer handsetnr. in*

Neem met  een intern gesprek aan en beëindig met een intern
gesprek.
Aanwijzing: de functie intern gesprek staat evt. niet ter beschikking, wanneer 
de handset niet afkomstig is uit de productreeks Philips DECT 122.

✦ Gesprek naar een andere handset doorverbinden
Tijdens een bestaande verbinding kan een extern gesprek naar een andere 
handset worden doorverbonden:

Lang indrukken 

voer handsetnr. in*

✦ Schakelen tussen een intern en een extern gesprek

Lang indrukken 

voer handsetnr. in*       lang indrukken

✦ Conferentiegesprek met de opties van het interne gesprek

Lang indrukken CONFERENTIE

voer handsetnr. in*        lang indrukken

De 3 deelnemers kunnen met elkaar spreken.

Om gebruik te
maken van de
functies intern
gesprek en
doorverbinden
moeten de
handsets op
hetzelfde
basisstation zijn
aangemeld.

*Max. 5
handsets
kunnen op
hetzelfde
basisstation
worden
aangemeld
(handset
nummer 1 - 5).

*Max. 5
handsets
kunnen op
hetzelfde
basisstation
worden
aangemeld
(handset
nummer 1 - 5).

om tussen een intern/extern gesprek
heen en weer te schakelen.
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✦ Alarm instellen of alarminstellingen wijzigen

Druk op KLOK/ALARM  
pijl naar beneden 1 maal indrukken pijl naar beneden 1 maal indrukken

ALARM INST. om te bevestigen.
scroll om te selecteren*

Bij het selecteren van de optie EENMALIG AAN of DGLIJKS AAN:

om te bevestigen.

voer de tijd in
Aanwijzing: druk een willekeurige toets in om het alarm te beëindigen.

Paging / Aaneengeschakeld bellen / Klok- en alarminstellingen 17

Paging / handsets zoeken
Alle
aangemelde
handsets
rinkelen.

Aaneengeschakeld bellen

Klok- en alarminstellingen
✦ Datum en tijd instellen

Druk op KLOK/ALARM DATUM&TIJD 
pijl naar beneden 1 maal indrukken

om te bevestigen.

voer de datum in             voer de tijd in

Druk op om de datum en tijd weer te geven.

Aanwijzing: wanneer u een ISDN-aansluiting heeft, worden datum en tijd na
ieder gesprek geactualiseerd. Controleer de datum- en tijdsinstellingen van uw
ISDN-installatie.

Teken voor
teken wissen:

druk op 
BACK.

*Selecteer:
UIT of
EENMALIG
AAN of
DGLIJKS AAN

De duur van
het alarm
bedraagt max.
1 minuut en in
de stand-by
modus 
verschijnt op
het display
ALARM.

Met deze functie kunt u de handset(s) zoeken.

Druk op op het basisstation. Druk een willekeurige toets op de handset

in, wanneer u deze hebt gevonden om het rinkelen te beëindigen.

Wanneer u bijv. in uw telefoonboek alleen het hoofdnummer van een bedrijf heeft opgeslagen
zonder doorkiesnummers, kunt u met deze functie de doorkiesnummers van de gewenste
contactpersoon toevoegen, zodat het volledige telefoonnummer wordt gebeld.

Bezet de lijn 
roep de telefoonboeklijst op    scroll om te selecteren hoofdnummer kiezen

Ieder cijfer knippert om de kiesprocedure weer te geven.

voeg het doorkiesnummer in
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✦ Alarmsignaal instellen

Druk op KLOK/ALARM 
pijl naar beneden 1 maal indrukken pijl naar beneden 

2 maal indrukken

ALARM TOON om te bevestigen.
scroll om te selecteren*

Persoonlijke instellingen18

*Selecteer:
MELODIE 1 of
MELODIE 2 of
MELODIE 3

Persoonlijke instellingen
✦ Volume beltoon of stilmodus instellen (beltoon UIT)

Druk op PERS.INSTEL.
pijl naar beneden 2 maal indrukken

HANDSET TOON BELVOLUME 

om te bevestigen.
scroll om te selecteren*

De actuele
melodie van de
beltoon wordt
afgespeeld.
*Selecteer:
HOOG of
MIDDEN of
LAAG of 
BELTOON UIT

De actuele
melodie van de
beltoon wordt
afgespeeld.
*Selecteer 
één van de
beschikbare
melodieën 
(1 - 10)

✦ Melodie beltoon van de handset instellen

Druk op PERS.INSTEL.
pijl naar beneden 2 maal indrukken

HANDSET TOON BELT.MELODIE 
pijl naar beneden 1 maal indrukken

om te bevestigen.
scroll om te selecteren*

✦ Toetstoon activeren / deactiveren

Druk op PERS.INSTEL.
pijl naar beneden 2 maal indrukken

HANDSET TOON TOETS TOON 
pijl naar beneden 2 maal indrukken

om te bevestigen.
scrollen om AAN of UIT te selecteren
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Persoonlijke instellingen 19

✦ Handset hernoemen

Druk op PERS.INSTEL.
pijl naar beneden 2 maal indrukken

HANDSET NAAM 
pijl naar beneden 1 maal indrukken voer naam in

om te bevestigen.

✦ Auto Antwoord-modus activeren / deactiveren

Druk op PERS.INSTEL.
pijl naar beneden 2 maal indrukken

AUTO ANTW.
pijl naar beneden 2 maal indrukken scroll om te selecteren AAN of UIT

om te bevestigen.

✦ Taal op het display wijzigen

Druk op PERS.INSTEL.
pijl naar beneden 2 maal indrukken

TAAL    
pijl naar beneden 3 maal indrukken selecteer de gewenste taal 

om te bevestigen.

De standaard-
naam is:
PHILIPS.
De naam van
de handset kan
uit max. 10
tekens bestaan.

In de instelling
AAN wordt
het gesprek
automatisch
aangenomen
zodra u de
handset uit de
lader neemt.
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Geavanceerde instellingen20

Geavanceerde instellingen
✦ Duur van het flash-signaal wijzigen

Druk op GEADV.INSTEL TERUGB. TIJD 
pijl naar beneden 3 maal indrukken

om te bevestigen.
selecteer KORTE of LANGE

✦ Kiesmethode wijzigen
Standaard is in uw telefoon reeds de kiesmethode die voor uw land van toepassing
is, vooraf ingesteld en u hoeft deze instelling niet te wijzigen.

Druk op GEADV.INSTEL 
pijl naar beneden 3 maal indrukken

KIES MODUS   om te bevestigen.
pijl naar beneden 1 maal indrukken selecteer 

TOON of PULS

✦ Netnummer-instellingen
Wanneer uw openbare telefoonnet bij de nummerweergave ook het lokale net-
nummer meeverzendt, moet dit lokale kengetal er weer worden uitgefilterd, wan-
neer u een plaatselijk telefoonnummer uit de bellijst wilt terugbellen. De functie
NETNUMMER verwijdert het lokale kengetal uit de notities in de bellijst. Er kun-
nen 1 tot 4 cijfers worden ingevuld om het lokale kengetal in te stellen. Standaard
is er geen netnummer ingesteld.

Druk op GEADV.INSTEL 
pijl naar beneden 3 maal indrukken

NET NUMMER  actuele instelling wordt weergegeven
pijl naar beneden 2 maal indrukken

om op te slaan.

Voer het nieuwe 
netnummer in*

Deze optie is
nodig om de
diensten van
netwerk-
aanbieders te
kunnen 
gebruiken.

*Het 
netnummer
kan uit max.
4 cijfers 
bestaan.
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Geavanceerde instellingen 21

✦ Gespreksblokkering instellen of wijzigen
Met dit menu kunt u het gebruik van uw telefoon beperken tot speciale 
telefoonnummers, door bepaalde netnummers te blokkeren. U kunt 4 verschillende
geheugenplaatsen gebruiken om telefoonnummers te blokkeren.

Druk op GEADV.INSTEL 
pijl naar beneden pijl naar beneden

3 maal indrukken 3 maal indrukken

GESPR. BLOK.
voer de PIN-code* in

BLOKEER NR.
pijl naar beneden 1 maal indrukken scroll om te 

selecteren 1/2/3/4

om te bevestigen.

voer het geblokkeerde nummer** in

✦ Gespreksblokkering activeren / deactiveren

Druk op GEADV.INSTEL 
pijl naar beneden pijl naar beneden
3 maal indrukken 3 maal indrukken

GESPR. BLOK.
voer de PIN-code* in

*De standaard
PIN-code is
0000

**Voor de
gespreks-
blokkering
kunnen max.
4-cijferige
nummers 
worden 
ingevoerd.

Wanneer u
bijv.
internationale
gesprekken
wilt blokkeren,
voert u 00 als
geblokkeerd
nummer in.

BLOKEER MODE om te bevestigen.
scroll om te selecteren
AAN of UIT
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Geavanceerde instellingen22

✦ Alarmnummer instellen of wijzigen
Met de functie 'alarmnummer' kunt u 3 alarmnummers opslaan, die ondanks 
geactiveerde gespreksblokkering kunnen worden gebeld. De maximale lengte van
een alarmnummer bedraagt 4 cijfers. Om een alarmnummer in te stellen of te 
wijzigen moet de PIN-code worden ingevoerd.

Druk op GEADV.INSTEL 
pijl naar beneden pijl naar beneden
3 maal indrukken 4 maal indrukken

SOS NUMMER 
voer de PIN-code* in

om te bevestigen.

scroll om te  voer het alarmnummer in
selecteren 1/2/3       

✦ Handset aanmelden
Op de basis kunnen max. 5 handsets worden aangemeld.
Wanneer u uw handset per ongeluk heeft afgemeld, kunt u deze weer aanmelden.
Extra handsets moeten vóór gebruik op het basisstation worden aangemeld.
Let op! Wanneer u geen handsets van Philips op de basis DECT 122 wilt aanmelden,
maar een telefoon van een ander merk, let er dan op dat deze voldoen aan de 
GAP-eisen; anders kunnen zich storingen voordoen (zie pagina 3).

Om een handset aan te melden houdt u eerst de paging-toets op het basis-
station gedurende ca. 5 seconden ingedrukt, wanneer het basisstation in de stand-
by modus staat.Voer daarna de volgende bedieningsstappen binnen één minuut op
de handset uit:

Druk op GEADV.INSTEL 
pijl naar beneden pijl naar beneden
3 maal indrukken 5 maal indrukken

REGISTRATIE om te bevestigen.

voer de PIN-code* in
Wanneer de aanmelding is gelukt hoort u een lange bevestigingstoon en het 
basisstation wijst automatisch een nummer (1 tot 5) aan de handset toe.

*De 
standaard
PIN-code is
0000
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Geavanceerde instellingen 23

✦ Een handset afmelden

Druk op GEADV.INSTEL 
pijl naar beneden pijl naar beneden

3 maal indrukken 6 maal indrukken

AFMELDEN 
voer de PIN-code* in

AFGEMELD
Scrollen om het verschijnt op het display
handsetnr. te selecteren

✦ PIN-code wijzigen
Standaard is de PIN-code vooraf ingesteld op  "0000". Het verdient aanbeveling
deze code te personaliseren. De PIN-code kan uit max. 8 cijfers bestaan.

Druk op GEADV.INSTEL 
pijl naar beneden pijl naar beneden

3 maal indrukken 7 maal indrukken

PIN   
voer de actuele PIN-code in

om te bevestigen.

voer de nieuwe PIN-code in

Wanneer u
zelf verant-
woordelijk
bent voor het
onderhoud
van uw tele-
foon, meld dan
een defecte
handset af,
voordat u
deze ter repa-
ratie aanbiedt.

*De 
standaard 
PIN-code is
0000

✦ Terugzetten naar de standaardinstellingen (basisstation en handset)
U kunt te allen tijde de standaardinstellingen op uw telefoon weer terugzetten (zie pagina 24).
Let erop, dat bij het resetten al uw persoonlijke instellingen worden verwijderd,
de notities in het telefoonboek en de bellijst blijven echter onveranderd bewaard.

Druk op GEADV.INSTEL  
pijl naar beneden pijl naar beneden

3 maal indrukken 8 maal indrukken

RESET TOEST. BEVESTIGEN? om te bevestigen.
bevestig de functie
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Standaardinstellingen24

Standaardinstellingen (na het RESETTEN)

Volume beltoon handset: MIDDEN
Beltoon handset: MELODIE 1
Hoornvolume handset: VOLUME 2
Toetstoon handset: AAN
Waarschuwing accu laden: AAN
Menutaal (handset): Hangt af van het land
Auto antwoord: UIT
Handsetnaam: PHILIPS
Tijd/datum (handset): 00:00        01-01
Kiesmethode: TOON
Flashtijd: KORTE (100ms)
PIN-code: 0000
Alarm: UIT
Alarmtoon : MELODIE 1
Netnummer: Leeg
Gespr.blok.: Leeg
Alarmnummer: Leeg
Aut. nummerherhalingslijst: Leeg
Telefoonboekgeheugen: Blijft ongewijzigd
Bellijst: Blijft ongewijzigd
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Zelf fouten opsporen en verhelpen 25

Zelf fouten opsporen en verhelpen

PROBLEEM

Geen kiestoon.

- Storende geluiden op de lijn.

Handset toont 'Niet
beschikbaar'
- wanneer een extra handset op
de basis wordt aangemeld
- wanneer een handset wordt
gebruikt.

Storende geluiden in uw radio of
televisie.

Nummerweergave (CLIP) 
functioneert niet.

Geen belmelodie.

Het -symbool knippert

- Slecht contact.
- Vervuilde contacten.

- Accu is volledig opgeladen.

MOGELIJKE OORZAAK

- De belmelodie is uitgeschakeld.

- Geen stroomtoevoer.
- Handset te ver van de basis 
verwijderd.

- De handset is niet op het 
basisstation aangemeld.

- Afstand tot de basis te groot.

- De basis bevindt zich in de
buurt van elektrische apparaten,
muren van gewapend beton of
metalen deuren.

- Het aanmelden van een handset
is mislukt, probeer opnieuw.
- Het maximale aantal handsets
(5) is bereikt.

- Een andere handset heeft 
toegang tot de basis.

- De basis DECT 122 of de 
netadapter zijn te dicht bij andere
elektrische apparaten.

- Functie niet geactiveerd.

- Beweeg de handset licht.
- Reinig de contacten met een
vochtig doekje met alcohol.
- Opladen is niet nodig.

OPLOSSING

- Belmelodie instellen (pag. 18).

- Controleer de stroomtoevoer.
- Ga dichter naar het 
basisstation toe.

- Meld de handset aan op het
basisstation (pag. 22).

- Ga dichter naar het 
basisstation toe.
- Plaats de basis op een andere
plek (hoe hoger, hoe beter).

- Trek de netstekker uit de basis
en sluit weer aan.
- Verwijder de accu's uit de
handset en plaats deze weer
terug.
- Volg de aanwijzingen voor het
aanmelden van een handset op
(pagina 22).
- Meld een handset af.
- Wacht tot basis beschikbaar is.

- Verwijder de basis of 
netadapter zo ver mogelijk van
andere apparaten.

- Controleer abonnement 
operator.

Problemen met de telefoon

www.philips.com/support

Er kan geen extra 
telefoonnummer in het 
geheugen worden opgeslagen.

- Het telefoonboek is vol. - Wis een telefoonnummer om
geheugen vrij te maken.

- Controleer de stroomtoevoer.
Telefoon resetten: trek de stekker
eruit en sluit opnieuw aan.
- Accu's ten minste 24 uur opladen.
- Ga dichter naar het basisstation
toe.

- Gebruik alleen de bijgeleverde
aansluitkabels.
- Sluit de lijnadapter (indien
nodig) op het telefoonsnoer aan.

- Geen stroomtoevoer.

- Accu's zijn te zwak.
- Handset te ver van de basis 
verwijderd.
- Verkeerd snoer.

- De lijnadapter (indien nodig) is
niet op het telefoonsnoer 
aangesloten.

verandert niet, wanneer
de handset in de basis zit.

Het -symbool verschijnt
niet.
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