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Philips Phone Manager  
 
Philips streeft ernaar de eigen producten voortdurend te verbeteren, voor de allerbeste 
gebruikerservaring. Om het telefoonboek, de beltonen en de achtergrond op uw telefoon te 
beheren en de firmware van het basisstation en de handset bij te werken, wordt u ten 
zeerste aangeraden Philips Phone Manager op uw computer te installeren.   
 
 
Dit document bevat 2 delen: 
 
A. Philips Phone Manager voor PC (pagina 2). 

- Versiegeschiedenis voor Philips Phone Manager 
- Instructies voor installatie van Philips Phone Manager 
- Instructies om een geïnstalleerde Philips Phone Manager bij te werken 

 
B. Philips Phone Manager voor Mac (zie pagina 6) 

- Versiegeschiedenis voor Philips Phone Manager 
- Instructies voor installatie van Philips Phone Manager 
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Philips Phone Manager voor PC 
 
 
Versiegeschiedenis voor Philips Phone Manager (voor  PC) 
 
versie 2.0.8.1 (gepubliceerd januari 2014) 

• Diverse problemen opgelost en stabiliteit verbeterd bij beltoon downloaden 
 
Versie 2.0.7.9 (gepubliceerd september 2013) 

• Windows 8-compatibiliteit. 
• Verbeterde kwaliteit beltonen geüploaded via Philips Phone Manager. 

 
Versie 2.0.7.8 (september 2013) 

• Functie voor synchronisatie afbeelding beller toegevoegd. 
• Vooraf geïnstalleerde beltonen en achtergrondfoto's kunnen worden verwijderd om 

ruimte te creëren voor meer aangepaste uploads door de gebruiker. 
• Diverse problemen opgelost en prestaties verbeterd. 

 
Versie 2.0.5.4 (maart 2013) 

• Probleem met telefoonboeksynchronisatie opgelost 
• Update van Help-menu 
• Update van prompt voor firmware-update 

 
versie 2.0.2.4 (januari 2013) 

• Nieuwe functies toegevoegd: 
� Beltonen downloaden voor S10-telefoons 
� Telefoonboeksynchronisatie voor S9-telefoons 

• Ondersteuning voor aanvullende talen. Ondersteunde talen: Engels, Duits, Frans, 
Nederlands, Italiaans, Russisch en Spaans. 

• Verschillende problemen opgelost.  
 
Versie 2.0.1.9 (december 2012) 

• Meer taalopties.  
• Verbeterde geluidskwaliteit van beltoon.  

 
 
 



3 

Philips Phone Manager (voor PC) installeren 
 
Installatie voorbereiden 

• Een PC met een archiveringsprogramma dat de ZIP-indeling ondersteunt (bijv. 
WinZip voor Windows). 

• Windows XP of hoger 

Installatieprocedure 
1. Download het softwarebestand (in zip-indeling) via het gedeelte 'Software en drivers' 

op de website.  

 
2. Pak alle bestanden uit in dezelfde map.  

 

3. Dubbelklik op om de installatie te starten.  
 

4. Klik op Ja om de installatie te bevestigen.   
 

5. Volg de instructies op het scherm.  
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6. Selecteer uw gewenste taal.  

 
 

7. Klik op Volgende om verder te gaan met de installatie.  
Opmerking: als er een waarschuwing van Windows Security verschijnt, klikt u op 'Dit 
stuurprogramma toch installeren'.  

 
 

8. Start de computer opnieuw op. 
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Een geïnstalleerde Philips Phone Manager (voor PC) bijwerken 
 
1. Zorg dat uw computer toegang tot internet heeft.  

 
2. Voer Philips Phone Manager uit op uw computer. 

 
3. Klik in Philips Phone Manager op 'Update' (Bijwerken).  

 
 

4. Klik in het pop-upvenster op 'Check for Update' (Controleren op update).  

 
 

5. Als de nieuwste versie van Philips Phone Manager al is geïnstalleerd op uw computer, 
wordt een melding 'This is the newest version' (Dit is de nieuwste versie) weergegeven. 
Als er een update voor Philips Phone Manager is, wordt de update weergegeven. Klik 
op 'Yes' (Ja) om verder te gaan met de update.  
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Philips Phone Manager voor Mac 
 
Versiegeschiedenis voor Philips Phone Manager (voor  Mac) 
 
Versie 1.0.1.9 (oktober 2013) 

• Verbeterde kwaliteit van beltonen die zijn geüpload via Philips Phone Manager.  

Versie 1.0.1.8 (september 2013) 
• Functies voor synchronisatie contactpersoon en afbeelding beller toegevoegd. 
• Vooraf geïnstalleerde beltonen en achtergrondfoto's kunnen worden verwijderd. 
• Diverse problemen opgelost en prestaties verbeterd. 

Versie 1.0.1.0 (mei 2013) 
Functie voor beltoon en afbeelding inschakelen 

Versie 1.0.0.4 (april 2013) 
Eerste versie: 
Deze versie maakt firmware-updates mogelijk voor producten met de firmwareversies die 
hieronder worden weergegeven of hogere versies: 
S9-handset: V44.60 
S9-basisstation: V48.70 
S10-basisstation: V15.09 
S10-handset: V48.80 
Producten met een lagere firmwareversie dan de hierboven genoemde versies moeten 
eerst worden bijgewerkt via Philips Phone Manager voor Windows. Toekomstige updates 
kunnen aarna worden uitgevoerd via Philips Phone Manager voor Mac. Extra functies voor 
de Mac-versie van Philips Phone Manager worden de komende maanden toegevoegd. 
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 Philips Phone Manager (voor Mac) installeren 
 
Systeemvereiste 

• Mac OS X 10.7 of hoger 

Installatieprocedure 
1. Download het softwarebestand via het gedeelte 'Software en drivers' op de website. 

 
 

2. Voer het .dmg-bestand uit op de Mac. 
 

3. Wanneer het onderstaande venster wordt weergegeven, sleept u het pictogram van 
Philips Phone Manager naar de map Programma's. 
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4. Philips Phone Manager wordt weergegeven in de map met toepassingen van het 
Mac OS X-systeem. De installatie is voltooid. 


