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Uw telefoon installeren

✦ Batterij plaatsen / vervangen / telefoonverbinding

✦ Telefoon laden / opnieuw laden (zie batterijstatus symbool op pag. 4).
Als u het toestel voor het eerst gebruikt of één nieuwe batterij aanbrengt, laad de handset dan
minstens 24 uur. Als u de batterij 3 keer helemaal ontlaadt en weer laadt, verhoogt dit de
levensduur. De batterij moet geladen worden als u tijdens het telefoneren één pieptoon hoort. 

✦ Telefoon voor het gebruik configureren

Land

België

Code

32

Frankrijk

Nederland

33

31

Om bijvoorbeeld voor België te configureren gaat u als volgt te werk:

kies 32

Met behulp van de installatietekening: 

1.- Verbindt het telefoonsnoer (A) met Uw DECT 211 basisstation.
Verbindt het electriciteitssnoer (B) met Uw DECT 211 basisstation.
Steek het voedings-apparaat in een wandcontactdoos.
Steek het aansluitnoer van de telefoon in de telefooncontactdoos.
2.- Opent u het batterijklepje door het omlaag te schuiven.
Sluit u de batterij op het contact in de handset aan
3.- Sluit de batterij aan op het contact in het batterijvak. Plaats de batterij met de sticker
naar boven en met de draden langs de linkerzijde van de batterij.
4.- Plaats het klepje van het batterijvak weer terug.
5.- Plaats de handset in het basisstation en laad deze 24 uur op, voordat u de telefoon
gebruikt.

Pas op: Voor het plaatsen van de batterij en/of aansluiten van de telefoon verwijzen

wij naar de tekeningen op de binnenkant van de omslag van de gebruiksaanwijzing

en op de flap in de doos. 

Wijzig de landcode niet, wanneer u in Frankrijk of Nederland woont. Dan is de juiste
code reeds in de fabriek in het apparaat ingesteld.

Let op: Wanneer u in België woont, moet de desbetreffende landcode worden ingevoerd;
daartoe drukt u de toetsen in volgens de onderstaande afbeelding en voert u uw landcode in.

Aanwijzing: Wanneer u uw telefoon in één van de bovenstaande landen hebt gekocht
en deze in een ander land wilt gebruiken, kunt u de desbetreffende configuratiecode
instellen (zie bovenstaande tabel) om de correcte landinstellingen te activeren.
Onafhankelijk daarvan heeft u een goedgekeurde adapter nodig voor de aansluiting van
het telefoonsnoer op de telefoonbus van het desbetreffende land.
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Conformiteit, milieu en veiligheid

✦ Veiligheidsinformatie :
Met dit toestel kunt u geen SOS-gesprekken voeren als de stroom uitvalt. Gebruik in geval
van nood een ander toestel, bijvoorbeeld een mobiele telefoon.
✦ Stroomverzorging :
Voor dit product is een stroomvoorziening van 220-240 V met éénfase-wisselstroom nodig,
met uitzondering van IT-installaties als gedefinieerd in standaard EN 60-950.
✦ PAS OP !
Het elektrische net wordt volgens standaard EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd. Het
toestel kan alleen van de stroomvoorziening worden gescheiden door de stekker uit het
stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbaar stopcontact in de nabijheid
van het toestel.
✦ Telefoonaansluiting :
De spanning in het telefoonnet wordt als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages,
zoals gedefinieerd in standaard EN 60-950) geclassificeerd. Bij een stroomuitval gaan de
datum- en tijdsinstellingen alsmede het gevoerde gesprek verloren.
✦ Veiligheidsvoorschriften :
Zorg ervoor dat de handset niet met vloeistoffen in contact komt. Open de handset of het
laadapparaat niet. Daardoor kunt u met gevaarlijke spanningen in aanraking komen. Zorg er-
voor dat de laadcontacten of de batterijen niet met geleidende materialen in aanraking komen.
✦ Milieubescherming :
Volg de plaatselijke voorschriften op met betrekking tot het verwijderen van
verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude telefoontoestellen en maak gebruik van
bestaande recyclagemogelijkheden.

De informatie in dit handboek geldt ook voor een multihandset-kit uit de productreeks DECT 211.

Philips heeft de batterij en verpakking van standaardsymbolen voorzien om voor
hergebruik en passende verwijdering van eventueel afval te zorgen.

Batterijen mogen niet met het algemene huisvuil worden weggedaan.

Aan het gemeenschappelijke landelijke herwinnings- en recyclingsysteem is een finan-

ciële bijdrage betaald.

Batterijen 
niet 

weggooien, maar 
inleveren als KCA

NL

� U kunt uw handset onmiddellijk in gebruik nemen; na een
laadtijd van 24 uur kunt u ermee telefoneren.

� Als u niet de standaard operator in uw land gebruikt, zoals
KPN Telecom in Nederland of Belgacom in België, dan moet er een
netinstelling worden uitgevoerd (zie pag. 10).

� Als de batterij-pack vervangen moet worden, gebruik dan
altijd een oplaadbaar batterij-pack van het type NiMH AAA 730 x 2.

multihandset-kit
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DECT 211 handset

Toetsenbord

Spreektoets p 5

Telefoonboek-toetsen p 6

Gesprekkenlijst-toets p 7

Herhaal-toets & Correctie-toets p 5

Toets bevestigen & intern gesprek p 8

Luidsprekertoets p 5

Programmeertoets p 9

Volumetoets p 5

DECT 211
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Display symbolen

Belmelodie instellingen handset p 9

Handset aanmelden/afmelden p 10

Technische instellingen p 10

Laadtoestand batterij - wordt geladen - batterij vol - bijna leeg p 1

Gesprekkenlijst operator voicemail* p 7

Luidspreker p 5

Telefoonboek Vrienden p 6

Lijn in gesprek   - Intern gesprek p 8

Telefoonboek Familie p 6

Reikwijdte basis / handset p 11

* hiervoor is een contract bij uw operator nodig.

DECT 211 basisstation

Paging-toets p 8
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De telefoon gebruiken

✦ Een gesprek aannemen / ophangen

gesprek aannemen.

Om het gesprek te beëindigen drukt u nogmaals op de toets of zet de
handset terug op het basisstation.

✦ Direct kiezen

Toets het telefoonnummer in.

✦ Nummer vóór het gesprek voorselecteren

Toets het telefoonnummer in. 

✦ Opgeslagen telefoonnummer bellen

of of 

om door de lijst te bladeren

✦ Volume aanpassen (oortelefoon of luidspreker)

✦ Luidspreker aanzetten/uitzetten

/ 

✦ Herhaallijst selecteren / verlaten

of /

om door de herhaallijst te bladeren om te verlaten

✦ Een nummer uit de herhaallijst bellen

of 

om door de herhaallijst te bladeren

✦ Een nummer uit de herhaallijst wissen

of om deze geheugenpositie te wissen

om door de herhaallijst te bladeren

knippert
bij een
inkomend
gesprek.

Om de invoer
te corrigeren
drukt u op

.

3 volumes
beschikbaar
voor
oortelefoon
en luidspreker

In de herhaal-
lijst staan de
laatste vijf ge-
belde num-
mers: van het
laatst gebelde
nummer tot
het oudste. 

Handsfree-functie bij de handset gebruiken

Een gesprek voeren

Herhaaltoets en correctietoets gebruiken

Pas op : het aanzetten van de handsfree-functie kan het volume van de oorte-
lefoon plotseling sterk doen stijgen. Houd de handset niet te dichtbij uw oor.
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Druk op

of

om in

de

telefoon-

boeken te

komen resp.

deze te

verlaten.
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✦ Nummer corrigeren

corrigeert:

� een cijfer bij het voorselecteren

� een cijfer of een karakter bij het invoeren van namen in de telefoonboeken.

Als u lang op drukt, wordt elke begonnen handeling afgebroken.

U kunt ook

een geheugen-

positie vanuit

de herhaallijst

en de gesprek-

kenlijst aan-

maken.*

Naam en Nummer in een telefoonboek aanmaken en

veranderen

✦ Een van de nummers van de herhaallijst in een van uw telefoonboeken opslaan

of of piep naam invoeren

om door de herhaallijst te bladeren

* afhankelijk van het contract bij uw operator.

De telefoon heeft twee telefoonboeken:

Een telefoonboek Familie met ruimte voor20geheugenposities (zieVIP-functie pag. 9).

Een telefoonboekVrienden met ruimte voor20geheugenposities (zieVIP-functie pag. 9)

✦ Een geheugenpositie aanmaken
Elke geheugenpositie bevat een naam (10 karakters) en een nummer (16 cijfers).

1. Voer het telefoonnummer in en druk op of .

N.B.: om een pauze in te voegen drukt u lang op .

2. Voer de naam in en druk op om uw keuze te bevestigen.

✦ Een naam in een telefoonboek veranderen

of of

om door de lijst te bladeren om de naam te veranderen

✦ Een nummer in een telefoonboek  veranderen

of of

om door de lijst te bladeren om het oude nummer te veranderen

✦ Een geheugenpositie wissen

of of

om door de lijst te bladeren om de geheugenpositie te wissen
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✦ De gesprekkenlijst raadplegen
Op het scherm kan het volgende te zien zijn:

� het nummer van de beller*

� de naam van de beller (in het telefoonboek opgeslagen)*

� sterretjes bij een gesprek zonder telefoonnummertransmissie**

� streepjes bij een onbekend nummer.

U kunt het telefoonnummer, de datum en tijd van het gesprek met op

het display laten verschijnen.

Druk nog een keer op om terug te keren.

* Nummerweergave kan bij de operator worden  aangevraagd.

** Geheime telefoonnummers, geen Nummerweergave.

✦ Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen

of 

om door de gesprekkenlijst te bladeren

7

Tijd en datum
afhankelijk van
het netwerk.

✦ Gesprekkenlijst selecteren / verlaten

of /

om door de gesprekkenlijst te bladeren om te verlaten

knippert
als er een

nieuw bericht
op uw operator
voicemailbox is
(afhankelijk van
het contract bij
uw operator).

✦ Een geheugenpositie uit de gesprekkenlijst wissen

of piep 

om door de gesprekkenlijst te bladeren om te verlaten

✦ Een van de nummers van de gesprekkenlijst in uw telefoonboeken opslaan

of of piep naam

om door de gesprekkenlijst te bladeren invoeren

ver-

schijnt als er
een bericht op
uw voicemail-
box is achter-
gelaten.

Deze functie is beschikbaar als u de dienst Nummerweergave heeft aangevraagd
bij uw operator. 
In de gesprekkenlijst worden de laatste 10 ontvangen externe gesprekken opges-
lagen:
- aangenomen gesprekken
- niet-aangenomen gesprekken
- informatieservice van uw operator voicemailbox*

* Afhankelijk van het contract bij uw operator.

Gebruik van de gesprekkenlijst
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4 handsets
kunnen bij één
basisstation
worden
geregistreerd.

Alle
geregistreerde
handsets gaan
over. 

Paging (geldt ook voor Duo, Trio, Quattro)

✦ Snel doorschakelen
Tijdens een gesprek kunt u dit gesprek doorschakelen zonder te wachten

tot de andere handset wordt opgenomen: .

Alle handsets gaan dan over.

Druk op of om het interne gesprek aan te nemen of te

beëindigen.

* Als de handset geen Philips DECT 211 is, is het mogelijk dat deze functie niet
beschikbaar is.

✦ Gesprek naar een bepaalde handset doorschakelen
Tijdens een gesprek kunt u dit gesprek naar een bepaalde handset
doorschakelen :

Druk lang op voer het handsetnummer in (1 tot 4) 

Tijdens het
doorschakelen
hoort de
wachtende
persoon
muziek.

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

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

handset om het overgaan van de pagingtoon te stoppen nadat u het toestel

heeft gevonden, of druk weer op .

✦ Intern gesprek

Kort indrukken om alle handsets te bellen die in de standby-modus staan.

Lang indrukken, handsetnummer invoeren (1 tot 4) om de geselec-

teerde handset in standby-modus te bellen.

Interne
gesprekken &
gesprekken
doorschakelen
is alleen
mogelijk met
handsets* die
bij hetzelfde
basisstation
zijn
geregistreerd.

Intern telefoneren (Duo, Trio, Quattro)

Deze functie kan alleen bij meerdere handsets worden gebruikt. U kunt daarmee
gratis interne gesprekken voeren en externe gesprekken van een handset naar
een andere doorschakelen.
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Telefoon instellingen

N.B.: Elk menu heeft één of meer opties. De opties verschijnen na elkaar op

het display als u op drukt. U kunt de programmeermodus altijd

verlaten door op of (lang indrukken) te drukken.

Symbolen -
knipperen als u
een menu kunt
selecteren en
blijven branden
als u in het
menu bent.

Telefoon programmeren

Om in de programmeermodus te komen drukt u op .

Nu verschijnen er symbolen voor de menu's:

Volume- en melodie-instellingen (VIP-melodieën)

Handset aanmelden 

Andere instellingen

Selecteer één van de menusymbolen met de toetsen en , 

drukt op om in het geselecteerde menu te komen.

Gebruik

en om

door de menu's
te bladeren.

Blader met of door de zeven verschillende

melodieën. Druk op om uw keuze te bevestigen.

✦ Belmelodie (VIP) Telefoonboek Familie instellen*
(optie 4/4)

Blader met of door de zeven verschillende

melodieën. Druk op om uw keuze te bevestigen.

* Afhankelijk van het abonnement op de dienst Nummerweergave bij de
nationale operator.

✦ Volume belmelodie instellen (eerste optie van 4: 1/4)

Blader met of door de verschillende volume-

instellingen. Druk op om uw keuze te bevestigen.

✦ Belmelodie instellen (optie 2/4)

Blader met of door de zeven verschillende

melodieën. Druk op om uw keuze te bevestigen.

knippert
als u de
vrienden-
telefoonboek-
melodie
selecteert.

knippert
als u de familie-
telefoonboek-
melodie
selecteert.

Belmelodie instellingen handset ( )

✦ Belmelodie (VIP) Telefoonboek Vrienden instellen*
(optie 3/4)

* Ledere groep
kan een be-
paalde melodie
krijgen. Als de
telefoon over-
gaat, kunt u
met de VIP-
melodie vast-
stellen tot
welke groep de
beller behoort.
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Er kunnen 4 handsets bij het basisstation worden aangemeld.
Een handset kan slechts bij één basisstation worden aangemeld.
Om een extra handset aan te melden gaat u eerst de
aanmeldmodus binnen door de netadapter van de
stroomvoorziening los te trekken en weer in te steken.

Handset aanmelden/afmelden  ( )

✦ Handset afmelden

voer de RC-code* in

✦ Alle handsets afmelden (behalve het toestel dat u gebruikt)

voer de RC-code* in

Selecteer het menu en voer de RC*-code in die op de onderkant van

het basisstation staat en druk op om uw keuze te bevestigen.

Pas op: Als u handsets van een ander merk dan Philips bij een DECT 211
basisstation wilt aanmelden, dient u zich ervan te overtuigen dat deze handset
GAP-geschikt is, omdat één en ander anders niet naar behoren functioneert.

Pas op: als de handset afgemeld is, kan hij niet langer in bedrijf worden genomen.

*RC-code
(registratiecode)
staat op de
onderkant van
het basisstation.

Als u geen contract heeft bij de nationale operator, moet u de netinstellingen veranderen. Sommige
van de onderstaande instellingen zijn afhankelijk van een contract en van de technische
verkrijgbaarheid.
De opties van dit menu zijn landafhankelijk; het is mogelijk dat sommige functies in

bepaalde landen niet beschikbaar zijn.

Menutoegang voor de volgende instellingen: of

Om door de menu's te bladeren

Druk op om de programmeermodus te verlaten.

Andere technische instellingen (afhankelijk van het land)

✦ Kiesmethode veranderen
Met deze functie kunt u de DTMF-toonkiesfunctie "TONE" (sneller kiezen, snellere
verkrijgbaarheid van netwerk-diensten) of de impulskiesfunctie "PULSE" (ook IWW
genoemd, in landen zonder DTMF-mogelijkheid) selecteren. De standaardinstelling is
toonkiezen TONE (afhankelijk van het land is wisselen naar "Pulse" niet mogelijk.)

Met of selecteert u TONE of PULSE. 

✦ Type Nummerweergave veranderen
De dienst nummerweergave (naam en nummer) maakt deel uit van het contract met uw

operator (afhankelijk van de beschikbaarheid) (landafhankelijk).

Met of kunt u de correcte instelling uit de lijst kiezen
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✦ Flashsignaalduur veranderen

Voor sommige diensten (wachtgesprek, doorschakelen) is de toets nodig.

De correcte instelling van de flashsignaalduur (kort "SHORT" /lang "LONG") is
afhankelijk van het type telefooninstallatie (ISDN, hoofdaansluiting, telefooninstal-
latie) (landafhankelijk). 

Met of selecteert u SHORT of LONG.

: kort.

: lang.

Problemen oplossen

✦ Problemen met de telefoon oplossen....

� Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de
Philips klantenservice belt.

� CONTROLEER INDIEN NODIG of de correcte landcode is ingesteld:

(zie pag. 1).

PROBLEMEN OORZAKEN OPLOSSINGEN

- Het basisstation is niet naar behoren
op het stroom- of telefoonstop-
contact aangesloten.
- U bent te ver van het basisstation
verwijderd.
- Batterij is zwak (het laadsymbool van
de batterij verschijnt op het display).

- Geen kiestoon als u op

drukt.

- Controleer de aansluitingen 
(binnenkant van de omslag).
- Ga dichter bij het basisstation 
staan.
- Laad de batterij (binnenkant van
de omslag).

- Symbool verschijnt

niet of knippert.

- De handset is niet aangemeld.
- De handset is buiten het ontvangst-
bereik van het basisstation.

- U hoort geen pieptoon als 
de handset op het laadappa-
raat wordt gezet.

- De handset is niet goed op het
laadapparaat van het basisstation 
gezet.
- De laadcontacten zijn vuil. 

- Neem de handset van het basis-
station af en zet hem er weer op.
- Maak de contacten met een
schone en droge doek schoon.

- Het batterij symbool blijft
leeg hoewel de handset 
24 uur geladen is.

- De batterij van de handset is defect.

- Geen symbool op het 
display.

- De batterij is niet geladen. - Controleer de verbindingen
(binnenkant van de omslag).
- Laad de batterij (binnenkant van
de omslag).

- Meld de handset aan bij het

basisstation (pag. 10).

- Ga dichter bij het basisstation staan.

- Het telefoonboek dat u wilt 
gebruiken is vol.

- U kunt geen namen en
nummers meer opslaan in 
het telefoonboek.

- Slechte geluidskwaliteit
(kraken, te zacht, echo enz.).

- Stoorfactoren door elektrische
apparaten in de nabijheid.
- Het basisstation is in een ruimte 
met dikke muren geïnstalleerd.
- U gebruikt de handset te ver van 
het basisstation.

- Probeer het basisstation op een
andere plaats te installeren.
- Installeer het basisstation in een
andere kamer.
- Ga dichterbij het basisstation
staan.

- De nummerweergave
functioneert niet.

- De functie is niet geactiveerd of het
verkeerde netwerk is ingesteld.

- Controleer het contract met uw
operator of wijzig de netwerk-
instelling.

- Koop bij uw PHILIPS dealer een
nieuwe oplaadbare batterij-pack.

- Wis enkele geheugenposities om
geheugenruimte vrij te maken.

www.philips.com/support
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✦ Conformiteitscertificaat

Conformiteit

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

Declare that the products DECT211xx are in compliance with ANNEX III 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)
EN 60950-1 ( 10/2001 )

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
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)
EN 301 406 ( 2003 )

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is
ensured.
Date : 07/11/2003 Le Mans

Vice President & General Manager
DECT & Home Telephony

Dit product is bestemd voor aansluiting op het analoge telefoonnet in de landen die
staan vermeld op de achterzijde van de omslag van deze gebruiksaanwijzing.

Bij deze verklaart Philips dat deze DECT211xx voldoet aan de essentiële eisen en aan
de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

De -markering bevestigt dat de technische bepalingen overeenkomstig de

Richtlijn 1999/5/EWG voor de bescherming van de gebruiker tegen elektromagnetische
storingen en radiogolven werden nageleefd.
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