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1 Aan de slag
Het basisstation 
aansluiten

De telefoon 
opladen

6 uur opladen

1 2

De telefoon 
configureren
1 Druk op  

totdat het 
woordmerk van 
Philips verschijnt.

2 Stel het land en de 
taal in.

3 Stel de datum en 
de tijd in.

 
> 84%

 
68% - 84%

 
52% - 68%

 
36% - 52%

 
20% - 36%

 
< 20%

Knippert: batterij bijna leeg
Oplopend: apparaat 
wordt opgeladen



2 Overzicht
+/–

1

2

3 Centraal 
beginscherm

HoofdschermToetsen

Hiermee krijgt u toegang tot het centrale 
beginscherm in de stand-bymodus.
•	Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen.
•	Toetsen tonen.
•	Een oproep beëindigen.

+/– Het volume aanpassen tijdens een oproep.

Centraal beginscherm
a Meldingen/datum en tijd
b Top 3 contactpersonen
c Favoriete toepassingen

Beginschermen
Vegen
U kunt het kiespad 
openen door op het 
scherm een veegbeweging 
naar rechts te maken. 
U kunt het hoofdmenu 
openen door op het 
scherm een veegbeweging 
naar links te maken.

Ingedrukt houden
Houd een pictogram in het 
hoofdmenu ingedrukt om 
het naar het gedeelte met 
favoriete toepassingen of 
naar een ander gedeelte in 
het hoofdmenu te slepen.
Aanraken
•	Het geselecteerde 

menu-item openen.
•	Meldingen in het 

centrale beginscherm 
bekijken.



3 Bluetooth
Uw S10/S10A koppelen met uw 
mobiele telefoons
Uw S10/S10A maakt gebruik van MobileLink-
technologie voor:
•	oproepen beantwoorden en plaatsen met zowel de 

vaste als mobiele lijn
•	contactpersonen van uw mobiele telefoon 

downloaden

Als u MobileLink wilt gebruiken, dient u uw mobiele 
telefoon eerst met behulp van Bluetooth met uw 
S10/S10A te koppelen:
1 Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op de 

mobiele telefoon en dat deze in de zoekstatus staat.
2 Houd  op het basisstation ingedrukt tot de 

Bluetooth-LED’s op het basisstation knipperen.
3 Selecteer Philips S10 op de mobiele telefoon en 

maak verbinding.

4 Voer indien nodig op de mobiele telefoon de 
pincode (0000) in.
 » Wanneer S10/S10A en de mobiele telefoon zijn 
gekoppeld, wordt  of  op het scherm van de 
handset weergegeven. De bijbehorende LED op 
het basisstation blijft branden.

 » U bent nu klaar om oproepen te ontvangen en te 
maken op uw S10 via een mobiele lijn.

Opmerking
•	De Bluetooth-antenne bevindt zich in het 

basisstation. Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon 
niet meer dan 10 meter (en zonder obstakels tussen 
de handset en het basisstation) van het basisstation 
is verwijderd.

•	Uw S10/S10A kan met maximaal twee mobiele 
telefoons tegelijkertijd verbinding maken.



4 Genieten
Bellen
Een telefoonnummer bellen
1 Druk op .
2 Kies het telefoonnummer en raak  aan.
3 Selecteer de vaste lijn of de mobiele lijn die u wilt 

gebruiken voor het plaatsen van een oproep.
Een gesprek aannemen
Om een oproep te beantwoorden, drukt u op  
wanneer de telefoon overgaat.
Een gesprek beëindigen
•	Druk op .
•	Plaats de handset op het basisstation.

Het volume van de luidspreker 
aanpassen
Druk op + of – aan de linkerzijde van de handset om 
het volume tijdens een oproep aan te passen.

Een contactpersoon toevoegen
1 Druk op .
2 Raak  aan in het hoofdmenu.
3 Raak de vervolgkeuzelijst boven aan het scherm aan 

om een lijst met contactpersonen van de vaste lijn of 
een lijst met contactpersonen van de mobiele lijn te 
selecteren.

4 Raak  aan om het optiemenu te openen.
5 Selecteer [Cont.pers. toevoegen].
6 Volg de instructies op het scherm.

Contactpersonen overbrengen vanaf 
uw mobiele telefoon
1 Raak  aan in het hoofdmenu.
2 Raak het vervolgkeuzemenu boven in het scherm ( ) 

aan en kies een mobiele telefoon.
3 Raak [Update] aan.

Contactpersonen, afbeeldingen en 
beltonen overbrengen vanaf uw 
computer
Ga naar www.philips.com/support om de Philips Phone 
Manager-software te downloaden. Nadat u de software 
hebt geïnstalleerd, sluit u uw telefoon aan via een 
micro-USB-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar). Vervolgens 
kunt u gegevens overbrengen en uw telefoon bijwerken 
naar de nieuwste software (indien beschikbaar).

Antwoordapparaat 
(alleen voor S10A)
Een mededeling opnemen
1 Raak  aan in het hoofdmenu.
2 Selecteer [Aankondiging].
3 Volg de instructies op het scherm.
De ingekomen berichten beluisteren
1 Raak  aan in het hoofdmenu.
2 Selecteer [Afspelen].
Een ingekomen bericht verwijderen
Raak  aan tijdens het beluisteren van een bericht.

http://www.philips.com/support


Gebruiksaanwijzing Online

Raadpleeg de 
gebruikershandleiding 
die u bij uw nieuwe 
telefoon hebt ontvangen 
of download de 
nieuwste versie op 
www.philips.com/support.

Registreer u op 
www.philips.com/support 
om de gratis Philips 
Phone Manager-
software voor uw 
computer en de nieuwste 
telefoonsoftware voor uw 
telefoon te ontvangen.

Als u op uw product 
een symbool met een 
doorgekruiste afvalcontainer 
ziet, betekent dit dat het product valt onder 
de EU-richtlijn 2002/96/EC.
2013 © WOOX Innovations Limited. 
Alle rechten voorbehouden.
Philips en het Philips-schildembleem zijn 
geregistreerde handelsmerken van Koninklijke 
Philips N.V. en worden gebruikt door WOOX 
Innovations Limited onder licentie van 
Koninklijke Philips N.V.
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