
Welkom
Korte handleiding

1 Aansluiten

2 Installeren

3 Gebruiken

philips

Probleem
! Controleer de stekkers.
! Gebruik alleen het bijgeleverde

telefoonsnoer.

! De afstand tussen het basisstation 
en andere elektrische apparaten 
dient ten minste een meter te 
bedragen.

! Controleer of het apparaat is 
aangesloten.

! Laad de accu's/batterijen op.

! Controleer of er in iedere wand-
contactdoos die in huis is ge-
plaatst rechtstreeks een DSL-filter
is aangesloten.

! Controleer of het modem en de 
telefoon op de juiste filterbus zijn 
aangesloten (speciale bus voor 
ieder apparaat).

! Filter evt. beschadigd.Vervang het 
filter en probeer het opnieuw.

Zelf fouten opsporen en verhelpen
Voor uitgebreid overzicht, zie bedieningshandleiding pag. 25.

Tip
! Geen kiestoon.

! Slechte geluidskwaliteit.

! Geen symbolen op het display.

! Geen nummerweergave, slechte 
verbindingskwaliteit bij het 
gebruik van breedband-DSL 
internet.

Heeft u hulp nodig?
Bedieningshandleiding
Zie de bedieningshandleiding DECT 122 die bij het product is gevoegd.

Online hulp
www.p4c.philips.com

Alarmsignaal instellen of alarminstellingen wijzigen

1. Druk op en pijl naar beneden om KLOK/ALARM op te roepen.

2. Druk op en pijl naar beneden om ALARM INST. op te roepen.

3. Druk op en blader met pijl naar beneden om UIT of EENMALIG

AAN of DGLIJKS AAN te selecteren.

4. Druk op om te bevestigen.

Bij selectie van EENMALIG AAN of DGLIJKS AAN:

voer de tijd in en druk op om te bevestigen.

Handset hernoemen

1. Druk op en pijl naar beneden om PERS.INSTEL. op te roepen.

2. Druk op en pijl naar beneden om HANDSET NAAM op te 

roepen.

3. Druk op en voer de naam in (voor tekstinvoer: zie bedieningshandleiding 
pag. 10).

4. Druk op om te bevestigen.

TIP : druk een willekeurige toets 
in om het alarm te beëindigen.
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Wat zit er in de doos

Handset 
DECT 122

Basisstation
DECT 122

Netsnoer Telefoonsnoer

Korte handleiding Bedienings-
handleiding

1 Aansluiten
Basisstation aansluitenA

! Sluit de stekker van het 
netsnoer aan op de bus aan 
de onderzijde van het basis-
station.

! Sluit de stekker van het tele-
foonsnoer aan op de bus aan 
de onderzijde van het basis-
station.

! Steek de netadapter in een 
elektriciteitsstopcontact.

! Steek het telefoonsnoer in de
telefooncontactdoos.

2 Installeren
Gebruik uitsluitend oplaadbare accu's/batterijen.

Accu's in de handset plaatsen

GarantiekaartOplaadbare
accu's/batterijen

Gebruik alleen bijgeleverde 
aansluitsnoer en accutypes.

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

OF

A

Laad de handset ca.
24 uur op.

B

Datum en tijd instellen

1. Druk op .

2. Druk op de pijl naar beneden voor 

KLOK/ALARM.

3. Druk op om DATUM&TIJD op 
te roepen.

4. Druk op en voer de datum in.

5. Druk op en voer de actuele tijd in.

6. Druk op om de instellingen te 
bevestigen.

3 Gebruiken
Bellen
Druk op en voer het nummer in.

TIP : U kunt het nummer ook vooraf invoeren 
alvorens de lijn te bezetten (voorkiezen).

Gesprek aannemen
Druk op .

Het hoornvolume tijdens een gesprek instellen

Verhoog of verlaag het volume met de pijltjestoetsen .

Belmelodie van de handset instellen

1. Druk op en pijl naar beneden om PERS.INSTEL. op te roepen.

2. Druk op om HANDSET TOON te selecteren.

3. Druk op en pijl naar beneden om BELT.MELODIE op te roepen.

4. Druk op en de actuele melodie wordt afgespeeld.

5. Blader met de pijltjestoetsen door de lijst met melodieën.

6. Druk op om de keuze te bevestigen.

31
11

 2
85

 2
58

81

Naam en telefoonnummer in het telefoonboek opslaan

1. Druk op en pijl naar beneden om TELEFOONBOEK op 

te roepen.

2. Druk op om NR.TOEVOEGEN te selecteren.

3. Druk op en voer de naam in.

4. Druk op om de naam op te slaan.

5.Voer het nummer in en druk op om het op te slaan.
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