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1 2 3

1 Aansluiten

Alleen voor versies 
met meerdere 
handsets. 



2 Aan de slag
De telefoon configureren De telefoon opladen

8 uur opladen

1 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt 
er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per 
land).

2 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
3 Stel de datum en de tijd in.
•	Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, 

drukt u op  om [am] of [pm] te selecteren 
(verschilt per land).

 > 84%
 68% - 84%
 52% - 68%

 36% - 52%
 20% - 36%
 < 20%

Knippert: batterij bijna leeg
Oplopend: apparaat wordt opgeladen



3 Bluetooth
Koppelen S8A met uw mobiele 
telefoons
Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie van de 
mobiele telefoons is geactiveerd en in de zoekstatus 
staat. U kunt dan als volgt koppelen:
1 Houd  op het basisstation ingedrukt tot de 

Bluetooth-LED's op het basisstation knipperen.
2 Selecteer op de mobiele telefoon S8A en maak 

verbinding.
3 Voer indien nodig op de mobiele telefoon de 

pincode (0000) in.
 » Wanneer de S8A en de mobiele telefoon zijn 
gekoppeld, wordt  of  op het scherm van 
de handset weergegeven. De bijbehorende 
LED op het basisstation blijft branden.

Opmerking
•	Als de lijst met Bluetooth-apparaten vol is, moet u 

enkele namen van mobiele telefoons verwijderen voor 
er nieuwe toestellen kunnen worden gekoppeld.

•	Als de naam van de S8A bestaat in uw mobiele 
telefoon, moet u deze uit uw mobiele telefoon 
verwijderen. Vervolgens kunt u opnieuw koppelen.



4 Genieten
Bellen
Normale oproep
Druk op  /  en toets het telefoonnummer in.
Bellen naar een vooraf gekozen nummer
1 Kies het telefoonnummer.
2 Druk op  /  om de vaste lijn of de Bluetooth-lijn (  

/  / ) te selecteren die u wilt gebruiken voor het 
plaatsen van een oproep.

3 Druk op  /  om het nummer te bellen.
Een gesprek aannemen
Om een oproep te beantwoorden, drukt u op  /  
wanneer de telefoon overgaat.
Een gesprek beëindigen
•	Om een gesprek te beëindigen, drukt u op .
•	Plaats de handset op het basisstation.

Het volume van de luidspreker 
aanpassen
Druk op  of  om het volume aan te passen tijdens 
een gesprek.

Een contactpersoon toevoegen aan 
het telefoonboek
1 Druk op  > [Optie] > [Nw toevoegen].
2 Volg de instructies op het scherm.

Antwoordapparaat
Een mededeling opnemen
1 Selecteer [Menu] >  > [Aankondiging].
2 Volg de instructies op het scherm.
De ingekomen berichten beluisteren
Selecteer [Menu] >  > [Afspelen] en druk 
vervolgens op [OK] om te bevestigen.
Ingekomen berichten verwijderen
1 Selecteer tijdens het beluisteren van het bericht 

[Optie] om het optiemenu te openen.
2 Selecteer [Wissen] en druk op [OK] om te 

bevestigen.
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Gebruiksaanwijzing Online

Raadpleeg de 
gebruikershandleiding die u 
bij uw nieuwe telefoon hebt 
ontvangen.

www.philips.com/support


