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1 Belangrijke 
veiligheids-
aanwijzingen

Waarschuwing

 • De spanning op het netwerk is geclassificeerd 
als TNV-3 (Telecommunication Network 
Voltages), zoals gedefinieerd in de norm EN 
60950.

Voorkom schade of defecten

Opgelet

 • Gebruik alleen de batterijen die in de 
gebruikersinstructies worden vermeld.

 • Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen 
door een onjuist type.

 • Gooi gebruikte batterijen weg volgens de 
instructies.

 • Gooi batterijen niet in vuur.
 • Gebruik altijd de kabels die bij het product zijn 

geleverd.
 • Zorg ervoor dat de batterij niet in contact komt 

met metalen voorwerpen.
 • Laat geen kleine metalen voorwerpen in 

contact komen met het product. Dit kan de 
audiokwaliteit verslechteren en het product 
beschadigen.

 • Metalen voorwerpen kunnen worden 
aangetrokken als ze in de buurt van of op de 
hoorn van de handset worden geplaatst.

 • Gebruik het product niet op plaatsen waar 
explosiegevaar bestaat.

 • Open de handset of het basisstation niet, 
aangezien u dan aan hoge spanningen kunt 
worden blootgesteld.

Opgelet

 • Als u handsfree gebruikt, kan het volume in de 
oortelefoon plotseling zeer hoog worden: zorg 
ervoor dat u de handset niet te dicht bij uw 
oor houdt.

Opgelet

 • Zorg ervoor dat het product niet in contact 
komt met vloeistoffen.

 • Gebruik geen schoonmaakmiddelen 
die alcohol, ammoniak, benzeen of 
schuurmiddelen bevatten, aangezien deze het 
apparaat kunnen beschadigen.

 • Stel de telefoon niet bloot aan extreme hitte 
veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of 
direct zonlicht.

 • Laat uw telefoon niet vallen en laat geen 
voorwerpen op uw telefoon vallen.

 • Actieve mobiele telefoons in de buurt kunnen 
storing veroorzaken.

Gebruik- en opslagtemperaturen
 • Gebruik in temperaturen tussen 

0 °C en +40 °C (tot 90% relatieve 
vochtigheid).

 • Bewaar op een plaats waar de 
temperatuur altijd tussen -20 °C 
en + 45 °C ligt (tot 95% relatieve 
vochtigheid).

 • De levensduur van de batterij kan 
korter zijn bij lage temperaturen.
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2 Uw telefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en 
welkom bij Philips!
Registreer uw product op  
www.philips.com/welcome om optimaal 
gebruik te kunnen maken van de door 
Philips geboden ondersteuning.

Inhoud van de verpakking

Handset

Basisstation

Snoer*

Spiraalsnoer

3 x AAA-batterijen

Garantie

Handleiding

Opmerking

 • * In sommige landen moet u de lijnadapter op 
het telefoonsnoer aansluiten en vervolgens 
het telefoonsnoer op de telefoonaansluiting.

Overzicht van de telefoon

a
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b

c

d

 Luidspreker

 Ontvanger

 Sleuf om de handset op te hangen 
bij wandmontage

 Microfoon

Overzicht van het 
basisstation

a

d
c
b

h

e

i
j
k

f
g

m
n

l

o

 MENU/OK

 • Hoofdmenu openen.
 • Keuze bevestigen.
 • Optiesmenu openen.

 
 • Scroll omhoog in het menu.
 • Verhoog het volume van de 

oortelefoon/luidspreker.
 • Telefoonboek openen

 
 • Scroll omlaag in het menu.
 • Verlaag het volume van de 

oortelefoon/luidspreker.
 • Oproeplogboek openen.

 REDIAL/C
 • Tekst of cijfers verwijderen.
 • Functie annuleren.
 • Nummerherhalingslijst openen.

 Oproep afbreken

 
Overschakelen naar hoofdletters/
kleine letters tijdens het bewerken.

 PAUSE
Indrukken om een pauze in te 
voeren tijdens het bellen.

 EXIT
 • Tekst of cijfers verwijderen.
 • Functie annuleren.

 
Microfoon in- of uitschakelen.

 
 • Luidsprekertelefoon in/

uitschakelen.
 • Bellen en gebeld worden via de 

luidspreker.

 Microfoon

 R
Recall-toets (deze functie is 
afhankelijk van het netwerk).

 *
Stel de kiesmodus in (pulsmodus of 
tijdelijke toonmodus).

 Haak om de handset op te hangen 
bij wandmontage

 LED-indicator
 • Knippert als er nieuwe gemiste 

oproepen of spraakberichten 
zijn.

 • Blijft continu branden als u de 
hoorn opneemt of de luidspreker 
inschakelt.
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3 Aan de slag

Opgelet

 • Zorg ervoor dat u de veiligheidsinstructies in 
het gedeelte 'Belangrijke veiligheidsinstructies' 
hebt gelezen voordat u uw telefoon aansluit 
en installeert.

Plaats de meegeleverde 
batterijen

Opgelet

 • Explosiegevaar! Houd batterijen uit de buurt 
van hitte, zonlicht of vuur. Gooi batterijen nooit 
in vuur.

 • Risico op verminderde levensduur van de 
batterij! Gebruik nooit verschillende merken of 
soorten batterijen door elkaar.

Waarschuwing

 • Controleer de polariteit van de batterijen bij 
het plaatsen in het batterijvak. Een verkeerde 
polariteit kan het product beschadigen.

Opmerking

 • Zorg ervoor dat u de instructies volgt om uw 
telefoon te installeren, zodat alle functies 
correct werken

Sluit het basisstation aan

Opmerking

 • Als u zich via uw telefoonlijn abonneert op de 
DSL-internetservice (Digital Subscriber Line), 
zorg er dan voor dat u een DSL-filter installeert 
tussen het telefoonsnoer en het stopcontact. 
Het filter voorkomt ruis en problemen met 
nummerherkenning die worden veroorzaakt 
door DSL-interferentie. Neem contact op met 
uw DSL-serviceprovider voor meer informatie 
over de DSL-filters.

 • Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant 
van het basisstation.

1 Sluit elk uiteinde van het 
telefoonsnoer aan op:
 • de telefoonaansluiting aan de 

onderkant van de unit;

 • de telefoonaansluiting aan de 
muur.

2 Sluit het spiraalsnoer aan op het 
basisstation en de handset.
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Beheer van kabels
U kunt uw telefoon op het bureau 
gebruiken of aan de muur bevestigen. 
Raadpleeg de volgende instructies om 
de kabels te leiden.

Gebruik de telefoon op het bureau
1 Leg de kabels aan.

2 Kantel het scharnierende 
beeldscherm in de gewenste hoek.

Hang de telefoon aan de muur
1 Leg de kabels aan.

2 Leg het scharnierende beeldscherm 
plat.

3 Knip het meegeleverde sjabloon uit 
(zie 'Sjabloon voor wandmontage' 
op pagina 25) en plaats het op de 
muur. Boor vervolgens twee gaten 
van 61 mm breed.

4 Bevestig 2 schroeven (niet 
meegeleverd) in elk gat.

5 Hang de telefoon aan de schroeven.

61 mm

Tip

 • U kunt de meegeleverde sjabloon gebruiken 
voor nauwkeurige metingen (zie 'Sjabloon voor 
wandmontage' op pagina 25).
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Configureer uw telefoon 
(afhankelijk van land)
1 Als u uw telefoon voor het eerst 

gebruikt, ziet u een welkomstbericht.

2 Druk op MENU/OK.

Stel het land / de taal in
Selecteer uw land / taal en druk op 
MENU/OK om te bevestigen.

 De land-/taalinstelling wordt 
opgeslagen.

Opmerking

 • De optie voor land-/taalinstelling is afhankelijk 
van het land. Als er geen welkomstbericht 
wordt weergegeven, betekent dit dat de land- 
/ taalinstelling vooraf is ingesteld voor uw land. 
Vervolgens kunt u de datum en tijd instellen.

Zie de volgende stappen om de taal 
opnieuw in te stellen.

1 Selecteer MENU/OK > [Phone 
setup] > [Language], en druk op 
MENU/OK om te bevestigen.

2 Selecteer een taal en druk op 
MENU/OK om te bevestigen.

 De instelling is opgeslagen.

Stel de datum en tijd in
1 Druk op MENU/OK.

2 Selecteer [Phone setup] > [Date & 
time], en druk op MENU/OK om te 
bevestigen.

3 Neem de hoorn op.

4 Druk op de cijfertoetsen om 
de datum in te voeren, en druk 
vervolgens op MENU/OK om te 
bevestigen.

 Het menu voor het instellen van 
de tijd wordt weergegeven.

5 Druk op de cijfertoetsen om de tijd 
in te voeren.

 • Als de tijd in 12-uurs formaat is, 
drukt u op  /  om [am] of [pm] 
(afhankelijk van het land) te 
selecteren.

6 Druk op MENU/OK om te 
bevestigen.

Uw telefoon is nu klaar voor gebruik.

Wat is de stand-bymodus?
Uw telefoon staat in de stand-bymodus 
wanneer deze niet gebruikt wordt. De 
datum en tijd worden weergegeven op 
het stand-byscherm.

Pictogrammen
In de standby-modus tonen de 
pictogrammen die op het scherm 
worden weergegeven, welke functies 
beschikbaar zijn.

Pictogram Beschrijvingen

Brandt als er geen batterij 
geplaatst is.

Knippert als het 
batterijniveau laag is.

Brandt continu wanneer 
u door beantwoorde 
inkomende oproepen in het 
oproeplogboek bladert.

Duidt op een uitgaande 
oproep in de herhaallijst.

Knippert wanneer er 
een nieuwe gemiste 
oproep is of wanneer 
u door de ongelezen 
gemiste oproepen in het 
oproeplogboek bladert.
Brandt continu wanneer 
u door de gelezen 
gemiste oproepen in het 
oproeplogboek bladert.
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Knippert bij een inkomende 
oproep.
Brandt constant wanneer u 
in gesprek bent.

De luidspreker staat aan.

Belsignaal is uitgeschakeld.

Brandt wanneer de 
microfoon is gedempt.

Knippert als er een nieuw 
spraakbericht is.
Brandt continu als de 
spraakberichten al in het 
oproeplogboek zijn bekeken.
Het pictogram wordt 
niet getoond als er geen 
spraakbericht is.

Wordt getoond wanneer u 
omhoog/omlaag bladert in 
een lijst of wanneer u het 
volume verhoogt/verlaagt.

Er zijn meer cijfers aan de 
rechterkant. Houd MENU/
OK ingedrukt om naar de 
vorige / volgende pagina te 
gaan.
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4 Bellen

1 Neem de hoorn van de haak of druk 
op .

2 Kies het telefoonnummer.
 Het nummer wordt gebeld.

Bellen kan ook via de 
nummerherhalingslijst (zie 
'Nummerherhaling' op pagina 15), 
telefoonboeklijst (zie 'Bellen vanuit 
het telefoonboek' op pagina 11) en 
gesprekslogboek (zie 'Terugbellen' op 
pagina 13).

Oproep beantwoorden
Als de telefoon overgaat, kunt u uit de 
volgende opties kiezen om de oproep 
te beantwoorden:
 • neem de hoorn op;

 • druk op .

Opmerking

 • Als u zich bij de serviceprovider hebt 
aangemeld voor nummerherkenning, ziet u het 
telefoonnummer van de beller op het scherm.

Gesprek beëindigen
Plaats de handset op het basisstation.

Pas het volume van de 
oortelefoon / luidspreker 
aan
Druk op  /  om het volume tijdens 
een gesprek aan te passen.

Demp de microfoon
1 Druk op  tijdens een gesprek.

 [Mute on] wordt getoond.

 De beller kan u niet horen, maar 
u kunt zijn stem wel horen.

2 Druk opnieuw op  om het dempen 
van de microfoon op te heffen.

 U kunt nu communiceren met 
de beller.

Zet de luidspreker aan of 
uit
Druk op .
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5 Tekst en 
cijfers

U kunt tekst en cijfers invoeren voor 
vermeldingen in het telefoonboek en 
andere menu-items.

Voer tekst en cijfers in
1 Neem de hoorn van de haak 

wanneer daarom wordt gevraagd.

2 Druk een of meerdere keren op 
de alfanumerieke toets om het 
geselecteerde teken in te voeren.

3 Druk op REDIAL/C of EXIT om 
een teken te verwijderen. Houd 
REDIAL/C of EXIT ingedrukt om alle 
tekens te verwijderen.

4 Druk op  om een spatie in te 
voeren.

Opmerking

 • Zie het hoofdstuk 'Bijlage' voor informatie 
over het toewijzen van toetsen aan tekens en 
cijfers.

Schakelen tussen 
hoofdletters en kleine 
letters
Standaard is de eerste letter van elk 
woord in een zin een hoofdletter 
en de rest is een kleine letter. Houd 

 ingedrukt om te wisselen tussen 
hoofdletters en kleine letters.
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6 Telefoonboek

Deze telefoon heeft een telefoonboek 
waarin maximaal 25 vermeldingen 
kunnen worden opgeslagen. U kunt 
het telefoonboek openen vanaf het 
basisstation. Elke vermelding kan een 
naam hebben van maximaal 16 tekens 
en een nummer van maximaal 24 cijfers.
Er zijn 2 geheugenstoetsen (toets 1 
en 2). Afhankelijk van uw land zijn 
toetsen 1 en 2 vooraf ingesteld op 
respectievelijk het voicemailnummer 
en het informatieservicenummer van 
uw serviceprovider. Als u de toets in 
de standby-modus ingedrukt houdt, 
wordt het opgeslagen telefoonnummer 
automatisch gekozen.

Opmerking

 • De beschikbaarheid van direct access-
geheugen is afhankelijk van het land.

Telefoonboek openen
1 Druk op  of op MENU/OK > 

[Phonebook] > [View] om het 
telefoonboek te openen.

2 Selecteer een contactpersoon en 
bekijk de beschikbare informatie.

Zoek een vermelding
U kunt op de volgende manieren zoeken 
in de vermeldingen in het telefoonboek:
 • Bladeren door de contactenlijst.

 • Het eerste teken van het contact 
invoeren.

Bladeren door de contactenlijst
1 Druk op  of op MENU/OK > 

[Phonebook] > [View] om het 
telefoonboek te openen.

2 Druk op  en  om door de 
telefoonboeklijst te bladeren.

Voer het eerste teken van een 
contactpersoon in
1 Neem de hoorn op.

2 Druk op MENU/OK > [View] om de 
telefoonboek te openen.

3 Druk op de alfanumerieke toets die 
overeenkomt met het teken.

 De eerste vermelding die 
met dit teken begint, wordt 
weergegeven.

Bellen vanuit het 
telefoonboek
1 Druk op  of op MENU/OK > 

[Phonebook] > [View] om het 
telefoonboek te openen.

2 Selecteer een contactpersoon in de 
telefoonboek.

3 Neem de hoorn van de haak of druk 
op  om te bellen.

Een vermelding toevoegen

Opmerking

 • Als uw telefoonboekgeheugen vol is, wordt 
er een melding op het scherm weergegeven. 
Verwijder enkele vermeldingen om een 
nieuwe toe te voegen.

1 Druk op MENU/OK.

2 Selecteer [Phonebook] > [Add new].

3 Neem de hoorn van de haak 
wanneer daarom wordt gevraagd.

4 Voer de naam in en druk op MENU/
OK om te bevestigen.

5 Voer het nummer in en druk op 
MENU/OK om te bevestigen.
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 De nieuwe vermelding is 
opgeslagen.

Tip

 • Druk op PAUSE om een pauze in te voeren.
 • Druk een of meerdere keren op de 

alfanumerieke toets om het geselecteerde 
teken in te voeren.

 • Druk op REDIAL/C om het teken te verwijderen. 

Druk op  /  om de cursor naar links en 

rechts te verplaatsen.

Bewerk een vermelding
1 Druk op MENU/OK.

2 Selecteer [Phonebook] > [Edit].

3 Neem de hoorn van de haak 
wanneer daarom wordt gevraagd.

4 Selecteer een contactpersoon 
en druk op MENU/OK om te 
bevestigen.

5 Bewerk de naam en druk vervolgens 
op MENU/OK om te bevestigen.

6 Bewerk het nummer en druk 
vervolgens op MENU/OK om te 
bevestigen.

 De vermelding wordt 
opgeslagen.

Een vermelding wissen
1 Druk op MENU/OK.

2 Selecteer [Phonebook] > [Delete], 
en druk op MENU/OK om te 
bevestigen.

3 Selecteer een contactpersoon 
en druk op MENU/OK om te 
bevestigen.

 Er wordt een 
bevestigingsverzoek 
weergegeven.

4 Druk op MENU/OK om te 
bevestigen.

 De vermelding wordt verwijderd.

Verwijder alle 
vermeldingen
1 Druk op MENU/OK.

2 Selecteer [Phonebook] > [Delete 
all], en druk op MENU/OK om te 
bevestigen.

 Er wordt een 
bevestigingsverzoek 
weergegeven.

3 Druk op MENU/OK om te 
bevestigen.

 Alle vermeldingen worden 
verwijderd.
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7 Oproep-
logboek

Het oproeplogboek slaat de 
oproepgeschiedenis op van alle 
inkomende of uitgaande oproepen. 
De inkomende oproepen bevatten de 
naam en het nummer van de beller, de 
tijd en de datum van de oproep. Deze 
functie is beschikbaar als u zich bij uw 
serviceprovider hebt aangemeld voor 
nummerherkenning.
Uw telefoon kan maximaal 
40 oproeprecords opslaan. Het 
oproeplogpictogram op het scherm 
en de LED-indicator knipperen om 
u te herinneren aan onbeantwoorde 
oproepen. Als de beller toestemming 
geeft om zijn identiteit weer te 
geven, kunt u zijn naam of nummer 
zien. De oproeprecords worden in 
chronologische volgorde weergegeven 
met de meest recent ontvangen oproep 
bovenaan de lijst.

Opmerking

 • Controleer of het nummer in de oproeplijst 
geldig is, voordat u direct vanuit de oproeplijst 
kunt terugbellen.

De pictogrammen die op het scherm 
worden weergegeven, vertellen u of het 
gemiste / ontvangen oproepen zijn.

Pictogram-
men

Omschrijving

Brandt continu wanneer 
u door beantwoorde 
inkomende oproepen in het 
oproeplogboek bladert.

Knippert als er een nieuwe 
gemiste oproep is.
Het blijft constant branden 
wanneer u door de 
gemiste oproepen in het 
oproeplogboek bladert.

Type oproeplijst
U kunt vanuit dit menu instellen of u 
alle inkomende oproepen of gemiste 
oproepen ziet.

Selecteer het type oproeplijst
1 Druk op MENU/OK.

2 Selecteer [Services] > [Call list 
type], en druk op MENU/OK om te 
bevestigen.

3 Selecteer een optie en druk op 
MENU/OK om te bevestigen.

Bekijk de 
oproepvermeldingen
1 Druk op .

 Het inkomende oproeplogboek 
wordt weergegeven.

2 Selecteer een vermelding en druk 
op MENU/OK en selecteer [View] 
voor meer beschikbare informatie.

Sla een gespreks-
vermelding op in het 
telefoonboek
1 Druk op .

 Het inkomende oproeplogboek 
wordt weergegeven.

2 Selecteer een vermelding en druk 
op MENU/OK om te bevestigen.

3 Selecteer [Save number], en druk 
op MENU/OK om te bevestigen.

4 Neem de hoorn van de haak 
wanneer daarom wordt gevraagd.

5 Voer de naam in en bewerk deze, 
en druk op MENU/OK om te 
bevestigen.
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6 Voer het nummer in en bewerk 
het, en druk op MENU/OK om te 
bevestigen.

 De vermelding wordt 
opgeslagen.

Terugbellen
1 Druk op .

2 Selecteer een vermelding in de lijst.

3 Neem de hoorn van de haak of druk 
op  om te bellen.

Een gespreksvermelding 
verwijderen
1 Druk op .

 Het inkomende oproeplogboek 
wordt weergegeven.

2 Selecteer een vermelding en druk 
op MENU/OK om te bevestigen.

3 Selecteer [Delete], en druk op 
MENU/OK om te bevestigen.

 Er wordt een 
bevestigingsverzoek 
weergegeven.

4 Druk op MENU/OK om te 
bevestigen.

 De vermelding wordt verwijderd.

Verwijder alle 
oproepvermeldingen
1 Druk op .

 Het inkomende oproeplogboek 
wordt weergegeven.

2 Druk op MENU/OK om het 
optiemenu te openen.

3 Selecteer [Delete all], en druk op 
MENU/OK om te bevestigen.

 Er wordt een 
bevestigingsverzoek 
weergegeven.

4 Druk op MENU/OK om te 
bevestigen.

 Alle vermeldingen worden 
verwijderd.
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8 Nummer-
herhalingslijst

De lijst van uitgaande oproepen wordt 
in de nummerherhalingslijst opgeslagen. 
Het bevat de namen en / of nummers 
die u hebt gebeld. Deze telefoon kan 
maximaal 10 herhaalvermeldingen 
opslaan.

Bekijk de nummer-
herhalingsvermeldingen
Druk op REDIAL/C.

Herhaal een oproep
1 Druk op REDIAL/C.

2 Selecteer een vermelding en neem 
de hoorn van de haak of druk op .

 Het nummer wordt gebeld.

Sla een gespreksvermelding 
op in het telefoonboek
1 Druk op REDIAL/C om de lijst met 

gebelde nummers te openen.

2 Selecteer een vermelding en druk 
op MENU/OK om te bevestigen.

3 Selecteer [Save number], en druk 
op MENU/OK om te bevestigen.

4 Neem de hoorn van de haak 
wanneer daarom wordt gevraagd.

5 Voer de naam in en bewerk deze, 
en druk op MENU/OK om te 
bevestigen.

6 Voer het nummer in en bewerk 
het, en druk op MENU/OK om te 
bevestigen.

 De vermelding wordt 
opgeslagen.

Verwijder een 
herhaalvermelding
1 Druk op REDIAL/C om de lijst met 

gebelde nummers te openen.

2 Selecteer een vermelding en druk 
op MENU/OK om te bevestigen.

3 Selecteer [Delete], en druk op 
MENU/OK om te bevestigen.

 Er wordt een 
bevestigingsverzoek 
weergegeven.

4 Druk op MENU/OK om te 
bevestigen.

 De vermelding wordt verwijderd.

Verwijder alle 
herhaalvermeldingen
1 Druk op REDIAL/C om de lijst met 

gebelde nummers te openen.

2 Selecteer [Delete all], en druk op 
MENU/OK om te bevestigen.

 Er wordt een 
bevestigingsverzoek 
weergegeven.

3 Druk op MENU/OK om te 
bevestigen.

 Alle vermeldingen worden 
verwijderd.
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9 Telefoon-
instellingen

U kunt de instellingen aanpassen om er 
uw eigen telefoon van te maken.

Geluidsinstellingen

Beltoonvolume instellen
U kunt kiezen uit 2 volumeniveaus voor 
de beltoon en [Off].

1 Druk op MENU/OK.

2 Selecteer [Phone setup] > [Sounds] 
> [Ring volume], en druk op MENU/
OK om te bevestigen.

3 Selecteer een volumeniveau en druk 
op MENU/OK om te bevestigen.

 De instelling is opgeslagen.

Beltoon instellen
U kunt kiezen uit 10 beltonen.

1 Druk op MENU/OK.

2 Selecteer [Phone setup] > [Sounds] 
> [Ring tones], en druk op MENU/
OK om te bevestigen.

3 Selecteer een beltoon en druk op 
MENU/OK om te bevestigen.

 De instelling is opgeslagen.

Toetstoon instellen
Toetstoon is het geluid dat u hoort 
wanneer u op een toets drukt.

1 Druk op MENU/OK.

2 Selecteer [Phone setup] > [Sounds] 
> [Key tone], en druk op MENU/OK 
om te bevestigen.

3 Selecteer [On]/[Off], en druk op 
MENU/OK om te bevestigen.

 De instelling is opgeslagen.

Stel de datum en tijd in
Zie 'De datum en tijd instellen' in het 
gedeelte 'Aan de slag' voor meer 
informatie.

Schermtaal instellen

Opmerking

 • Deze functie is alleen van toepassing op 
modellen met ondersteuning voor meerdere 
talen.

 • De beschikbare talen verschillen van land tot 
land.

1 Druk op MENU/OK.

2 Selecteer [Phone setup] > 
[Language], en druk op MENU/OK 
om te bevestigen.

3 Selecteer een taal en druk op 
MENU/OK om te bevestigen.

 De instelling is opgeslagen.

Contrast van scherm 
instellen
U kunt het contrast van het 
telefoonscherm op verschillende 
niveaus instellen.

1 Druk op MENU/OK.

2 Selecteer [Phone setup] > 
[Contrast], en druk op MENU/OK 
om te bevestigen.

3 Druk op  /  om een optie te 
selecteren en druk vervolgens op 
MENU/OK om te bevestigen.

 De instelling is opgeslagen.
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Opmerking

 • De helderheid van het display neemt af 
naarmate de batterijen enige tijd zijn gebruikt. 
U kunt de helderheid op een hoger niveau 
instellen door het contrast van het scherm 
in te stellen. Vervang de batterijen als de 
helderheid van het display te laag is.

Dim de LCD-
achtergrondverlichting
Het LCD-scherm wordt automatisch 
uitgeschakeld wanneer uw telefoon in 
de stand-bymodus staat om de batterij 
te sparen. Als u liever het LCD-scherm 
bekijkt wanneer de telefoon in stand-
by staat, volgt u deze stappen om de 
achtergrondverlichting van het scherm 
in te stellen op gedimd.

1 Druk op MENU/OK.

2 Selecteer [Phone setup] > [Dim 
backlight], en druk op MENU/OK 
om te bevestigen.

3 Selecteer [On]/[Off], en druk op 
MENU/OK om te bevestigen.

 De instelling is opgeslagen.

Opmerking

 • Als de achtergrondverlichting gedimd 
is ingesteld op [On], staat de LCD-
achtergrondverlichting altijd in de stand-
bymodus.

 • Als de achtergrondverlichting gedimd 
is ingesteld op [Off], staat de LCD-
achtergrondverlichting altijd uitgeschakeld in 
de stand-bymodus.

 • Wanneer u de gedimde achtergrondverlichting 
activeert, verbruikt deze aanzienlijk meer 
batterijvermogen
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10 Diensten

De telefoon ondersteunt een aantal 
functies waarmee u de oproepen kunt 
afhandelen en beheren.

Type oproeplijst
U kunt vanuit dit menu instellen of u 
alle inkomende oproepen of gemiste 
oproepen ziet.

Selecteer het type oproeplijst
1 Druk op MENU/OK.

2 Selecteer [Services] > [Call list 
type], en druk op MENU/OK om te 
bevestigen.

3 Selecteer een optie en druk op 
MENU/OK om te bevestigen.

Netwerktype

Opmerking

 • Dit is een landafhankelijke functie. Het is 
alleen van toepassing op modellen met 
ondersteuning voor het netwerktype.

1 Druk op MENU/OK.

2 Selecteer [Services] > [Network 
type], en druk op MENU/OK.

3 Selecteer een netwerktype en druk 
op MENU/OK.

 De instelling is opgeslagen.

Automatische prefix
Deze functie controleert en formatteert 
uw uitgaande oproepnummer voordat 
het wordt gebeld. Het prefixnummer 
kan het detectienummer vervangen dat 

u in het menu hebt ingesteld. U stelt 
bijvoorbeeld 604 in als detectienummer 
en 1250 als prefix. Als u een nummer 
hebt gebeld, zoals 6043338888, 
verandert uw telefoon het nummer in 
12503338888 wanneer het naar buiten 
belt.

Opmerking

 • De maximale lengte van een detectienummer 
is 5 cijfers. De maximale lengte van een 
automatisch voorkiesnummer is 10 cijfers.

 • Dit is een landafhankelijke functie.

Automatische prefix instellen
1 Druk op MENU/OK.

2 Selecteer [Services] > [Auto prefix], 
en druk op MENU/OK om te 
bevestigen.

3 Neem de hoorn van de haak 
wanneer daarom wordt gevraagd.

4 Voer het detectienummer in, en 
druk vervolgens op MENU/OK om 
te bevestigen.

5 Voer het prefixnummer in en druk 
op MENU/OK om te bevestigen.

 De instelling is opgeslagen.

Opmerking

 • Druk om een pauze in te voeren op PAUSE.
 • Als het prefixnummer is ingesteld en het 

detectienummer is leeg gelaten, wordt het 
prefixnummer toegevoegd aan alle uitgaande 
oproepen.

 • De functie is niet beschikbaar als het gekozen 
nummer begint met * en #.

Selecteer de recall-
tijdsduur
Zorg ervoor dat de recall-tijdsduur 
correct is ingesteld voordat u een 
tweede oproep beantwoordt. Normaal 
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gesproken is de telefoon al ingesteld 
voor de recall-tijdsduur. Het aantal 
beschikbare opties verschilt per land. 
Raadpleeg uw serviceprovider voor 
meer informatie.

1 Druk op MENU/OK.

2 Selecteer [Services] > [Recall 
time], en druk op MENU/OK om te 
bevestigen.

3 Selecteer een optie en druk op 
MENU/OK om te bevestigen.

 De instelling is opgeslagen.

Kiesmodus

Opmerking

 • Deze functie is alleen van toepassing op 
modellen die zowel toon- als pulskiezen 
ondersteunen.

Kiesmodus is het telefoonsignaal dat 
in uw land wordt gebruikt. De telefoon 
ondersteunt toonkiezen (DTMF) en 
pulskiezen (draaiknop). Raadpleeg de 
serviceprovider voor gedetailleerde 
informatie.

Stel de kiesmodus in
1 Druk op MENU/OK. Selecteer 

[Services] > [Dial mode], en druk op 
MENU/OK om te bevestigen.

2 Selecteer een kiesmodus en druk 
op MENU/OK om te bevestigen.

 De instelling is opgeslagen.

Opmerking

 • Als uw telefoon in de pulskiesmodus staat, 
drukt u tijdens een gesprek op * voor een 
tijdelijke toonmodus. De cijfers die voor deze 
oproep zijn ingevoerd, worden vervolgens als 
toonsignalen verzonden.

Automatische klok

Opmerking

 • Deze service is netwerkafhankelijk.
 • U moet geabonneerd zijn op 

nummerherkenning om deze functie te 
gebruiken.

Dit synchroniseert de datum en tijd 
op uw telefoon automatisch met het 
openbare geschakelde telefoonnetwerk 
(PSTN). Zorg ervoor dat het huidige 
jaar is ingesteld om de datum te 
synchroniseren.

1 Druk op MENU/OK.

2 Selecteer [Services] > [Auto clock], 
en druk op MENU/OK om te 
bevestigen.

3 Selecteer [On]/[Off]. Druk op 
MENU/OK.

 De instelling is opgeslagen.

Standaardinstellingen 
herstellen
U kunt de telefooninstellingen 
terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

1 Druk op MENU/OK.

2 Selecteer [Services] > [Reset], 
en druk op MENU/OK om te 
bevestigen.

 Er wordt een 
bevestigingsverzoek 
weergegeven.

3 Druk op MENU/OK om te 
bevestigen.

 Alle instellingen (behalve het 
telefoonboek) worden gereset.
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11 Technische 
gegevens

Algemene specificaties en kenmerken
 • Telefoonboeklijst met 

25 vermeldingen

 • Nummerherhalingslijst met 
10 vermeldingen

 • Oproeplogboek met 
40 vermeldingen

 • Standaardondersteuning voor 
nummerherkenning: FSK, DTMF

Batterij
 • Koolstofzink: 3 x AAA-batterijen

Gewicht en afmetingen
 • Handset: 130 grams

 • 46 x 50 x 203 mm (H x W x D)

 • Basisstation: 300 grams

 • 27 x 85,5 x 266 mm (H x W x D)
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12 Mededeling

Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Gibson Innovations 
dat dit product voldoet aan de 
essentiële vereisten en andere relevante 
bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. 
U vindt de conformiteitsverklaring op 
www.p4c.philips.com.

Verwijdering van uw 
oude product en batterij

Uw product is ontworpen en vervaardigd 
met hoogwaardige materialen en 
componenten, die kunnen worden 
gerecycled en opnieuw kunnen worden 
gebruikt.

Dit symbool op een product betekent 
dat het product valt onder de Europese 
Richtlijn 2012/19/EU.

Dit symbool betekent dat het product 
batterijen bevat die onder de Europese 
Richtlijn 2013/56/EU vallen en niet bij 
het normale huishoudelijke afval mogen 
worden weggegooid.
Houd u aan de plaatselijke regels voor 
gescheiden inzameling van elektrische 
en elektronische producten en 
batterijen. Volg de plaatselijke regels en 
geef het apparaat en de batterijen niet 
mee met het normale huisvuil. Correcte 
verwijdering van oude producten en 
batterijen helpt negatieve gevolgen voor 

het milieu en de menselijke gezondheid 
te voorkomen.

Verwijdering van de wegwerpbatterijen
Zie het gedeelte 'De meegeleverde 
batterijen plaatsen' om de 
wegwerpbatterijen te verwijderen.

Wanneer dit logo op een product 
wordt aangebracht, is er een financiële 
bijdrage betaald aan het bijbehorende 
landelijke inzamel- en recyclingsysteem.
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Milieu-informatie
Alle onnodige verpakkingen zijn 
weggelaten. We hebben geprobeerd 
de verpakking gemakkelijk te scheiden 
in drie materialen: karton (doos), 
polystyreenschuim (buffer) en 
polyethyleen (zakken, beschermfolie).
Uw systeem bestaat uit materialen 
die kunnen worden gerecycled en 
opnieuw kunnen worden gebruikt als 
ze door een gespecialiseerd bedrijf 
worden gedemonteerd. Houd u aan 
de plaatselijke voorschriften met 
betrekking tot de verwijdering van 
verpakkingsmateriaal, oude batterijen 
en oude apparatuur.
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13 Veelgestelde 
vragen

Ik heb een verkeerde taal gekozen die 
ik niet kan lezen, wat moet ik doen?

1 Druk op MENU/OK om het 
hoofdmenuscherm te openen.

2 Een van de volgende teksten 
verschijnt op het scherm:

Réglages > Langue

Telefoonconfiguratie> Taal

CONFIG. tel. > Idioma

3 Selecteer dit voor toegang tot 
taalopties.

4 Kies uw eigen taal.

Geen kiestoon
Zorg ervoor dat uw telefoon correct is 
aangesloten op het snoer.

De telefoon gaat niet over.
Zorg ervoor dat de telefoon correct is 
aangesloten op het telefoonsnoer.

Ik kan de instellingen van mijn 
voicemail niet veranderen, Wat moet ik 
doen?
De voicemaildienst wordt beheerd door 
uw serviceprovider, maar niet door de 
telefoon zelf. Neem contact op met uw 
serviceprovider om de instellingen te 
wijzigen.

Display werkt niet
Zorg ervoor dat er stroom is en dat de 
telefoon is aangesloten.
Batterijen zijn defect. Koop nieuwe 
batterijen met dezelfde specificaties.

De telefoon gaat niet over.
Zorg ervoor dat de beltoon is 
ingeschakeld.

Het beller-ID wordt niet weergegeven.
 • De service is niet geactiveerd. Neem 

contact op met uw serviceprovider.

 • De informatie van de beller is 
afgeschermd of niet beschikbaar.

Opmerking

 • Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, 
koppelt u het netsnoer los en installeert u het 
na 1 minuut opnieuw.
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14 Bijlage

Invoertabellen voor tekst 
en cijfers
Toets Hoofdletters (voor Engels / Frans / 

Duits / Italiaans / Turks / Portugees / 
Spaans / Nederlands / Deens / Fins / 
Noors / Zweeds / Roemeens / Pools 
/ Tsjechisch / Hongaars / Slowaaks / 
Sloveens / Kroatisch / Litouws / Ests / 
Lets / Bulgaars )

0
1

2

3

4

5
6
7

8

9

Toets Kleine letters (voor Engels / Frans / 
Duits / Italiaans / Turks / Portugees / 
Spaans / Nederlands / Deens / Fins / 
Noors / Zweeds)

0
1

2
3
4
5
6
7

8
9

Toets Hoofdletters (voor Grieks)
0
1

2

3
4
5
6
7
8
9

Toets Kleine letters (voor Grieks)
0
1

2
3
4
5
6
7
8
9



15 Sjabloon voor 
wandmontage

Opmerking

 • Deze sjabloon is ontworpen voor afdrukken 
op A4-papierformaat. Zorg er voor een ander 
papierformaat voor dat de afstand tussen 
twee schroefgaten 61 mm is.

61 mm
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