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

ID965

Welkom

EN

Voeding voor
de lader van de
handset

Oplaadstation

Handset

Gebruiksaanwijzing

Garantie

Snelstartgids

Opmerking

•• In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter
in de telefoonaansluiting steken.
•• In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets en laders met adapters.

Waarschuwing

•• Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen en adapter
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1 Opladen

2 Genieten
De handset installeren

111 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd.
Volg de richting van de pijl die op de batterijtape is
gedrukt en trek de tape van de batterijklep voordat u
gaat opladen.
222 Plaats de handset op het laadstation om de handset op
te laden.
Opmerking Laad de batterijen voorafgaand aan het
eerste gebruik 24 uur lang op.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie
over de status van het batterijpictogram.
zorg ervoor dat de handset en het basisstation zijn
ingeschakeld en verbinding hebben. U kunt de handset
anders niet opladen.

Uw telefoon configureren (indien nodig)
111 Stel de datum en de tijd in.
»» De telefoon is nu klaar voor gebruik.

Bellen

111 Druk op en toets het telefoonnummer in, of:
222 Toets het telefoonnummer in en druk
op om het nummer te bellen.

Een gesprek aannemen

111 Wanneer de telefoon overgaat, drukt u op
of om het gesprek aan te nemen.

Het volume van de luidspreker
aanpassen

111 Druk op of om het volume aan te
passen tijdens een gesprek.

De beltoon van de handset
instellen

U kunt kiezen uit 20 beltonen.
111 Druk op Menu .
222 Selecteer [PERS. INSTEL] > [MELODIE] > [BELTONEN] en druk vervolgens
op [SELECT] om te bevestigen.
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333 Kies een beltoon en druk op [SELECT]
om te bevestigen.
»» De instelling wordt opgeslagen.

ECO-modus

De [ECO] -modus verlaagt het zendvermogen
van de handset en het basisstation.
111 Druk op menu .
222 Selecteer [GEAVANC.INST] > [ECO]
en druk op [SELECT] om te bevestigen.
333 Selecteer de nieuwe instelling en
druk vervolgens op [SELECT] om te
bevestigen.
»» De instelling wordt opgeslagen.
»» [ECO] wordt in plaats van
weergegeven in de stand-bymodus.
Opmerking Wanneer de [ECO]-modus
is geactiveerd, kan het
verbindingsbereik tussen de
handset en het basisstation
worden verkleind.

Onlinehulp: www.philips.com/support
Problemen oplossen
Geen kiestoon

•• Controleer de telefoonaansluitingen.
De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

Het signaalpictogram knippert

•• De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
Als op de handset [AFGEMELD] wordt weergegeven, meldt u de handset aan.

Nummerherkenning werkt niet

•• De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.
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