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Opmerking
* In verpakkingen met 

meerdere handsets bevinden 
zich extra handsets, laders en 
voedingsadapters.

** In sommige landen moet 
u eerst het snoer aan de 
adapter bevestigen en 
vervolgens de adapter in de 
telefoonaansluiting steken.

Waarschuwing
Gebruik uitsluitend de •	
meegeleverde batterijen en 
netspanningsadapter.

De inhoud van de doos

Handset*

Basisstation (SE175) Basisstation (SE170)
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Gebruiksaanwijzing
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Garantie



Het basisstation aansluiten

Telefoonaansluiting Stopcontact

Stroomadapter

Stopcontact

Extra 
handsetoplader

3 1 2

Basisstation 
telefoon

Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:1 
de DC-ingang aan de onderkant van het basisstation;•	
het stopcontact in de muur.•	

Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter (voor verpakkingen met 2 
meerdere handsets) aan op:

de DC-ingang aan de onderkant van de extra lader van de •	
handset;
het stopcontact in de muur.•	

Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:3 
de telefoonaansluiting aan de onderkant van het basisstation;•	
de telefoonaansluiting in de muur.•	

1  Aansluiten



2  Installeren
De handset installeren

16 uur opladen

De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de 1 
batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.
Plaats de handset op het basisstation om de handset op te laden. 2 
U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op het 
basisstation is geplaatst.

De handset begint met opladen. »

Opmerking Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste 
gebruik 16 uur lang op.



Uw telefoon configureren (indien nodig)
Druk op 1 OK wanneer het welkomstbericht wordt weergegeven.
Selecteer uw land en druk ter bevestiging op 2 OK.
Stel de datum en de tijd in.3 

Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op  » /  om [AM] of [PM] te selecteren.
De telefoon is nu klaar voor gebruik. »

Het batterijniveau controleren
Wanneer de handset van het basisstation/de lader is 
genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol, 
halverwege en bijna leeg).
Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader 
bevindt, blijven de balkjes bewegen tot het opladen is 
voltooid.

Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort 
een waarschuwingstoon.
De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.



3  Genieten
Bellen

Om te bellen drukt u op •	  en draait u het 
telefoonnummer.
Om een oproep te beantwoorden, drukt u op •	  
wanneer de telefoon overgaat.
Om een gesprek te beëindigen, drukt u op •	 .

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

Een contactpersoon toevoegen aan 
het telefoonboek

Druk op 1 MENU.
Selecteer 2 [TELEFOONBOEK] > [NWE GEGEVENS] 
en druk vervolgens op OK om te bevestigen.

Voer de naam in en druk op 3 OK om te bevestigen.
Voer het nummer in en druk op 4 OK om te bevestigen.

Een mededeling opnemen 
(alleen voor SE175)

Druk op 1 MENU.
Selecteer 2 [ANTWRD APP.] > [AANKONDIGING], 
en druk op OK om te bevestigen.
Selecteer 3 [ANTW & REC.] of [ZONDER OPNEM] 
en druk op OK om te bevestigen.
Selecteer 4 [OPNAME] en druk op OK om te bevestigen.
Wanneer 5 [OPNEME] wordt weergegeven, houd de 
microfoon dan dichtbij.
Druk op 6 OK om de opname te beëindigen.

U kunt de zojuist opgenomen mededeling  »
beluisteren op de handset.



Berichten beluisteren die zijn opgenomen op het antwoordapparaat 
(alleen voor SE175)

c
e
a
f
d
b

Het antwoordapparaat in- of uitschakelen: druk op a .
Beluisteren van de opgenomen berichten starten/stoppen: druk b 
op 29.
Het volume aanpassen: druk op c + / –.
Terugspoelen:d 
Druk tijdens het beluisteren van de berichten op ¡ om het 
bericht vanaf het begin te beluisteren.
Tijdens de eerste seconde van het huidige bericht drukt u op ¡ 
om het vorige bericht te beluisteren.
Vooruitspoelen: druk op e ™ om naar het volgende bericht te 
gaan.
Het huidige bericht verwijderen: druk op f X.

Opmerking Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte 
Antwoordapparaat in de gebruikershandleiding.



Hulp nodig?
Gebruiksaanwijzing
Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw nieuwe telefoon hebt ontvangen.
Onlinehulp
www.philips.com/support

Welkom bij Philips
Registreer uw product op www.philips.com/welcome.
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