Proficiat met de aankoop van de Elegance 33 van Philips. We vertrouwen er op dat u
veel plezier zult beleven aan het hoge niveau van de kwaliteit en het gebruikscomfort
van Philipsproducten.
In deze doos vind u de volgende artikelen :
• één basisdeel
• één telefoonhoorn
• één spiraalsnoer
• één gebruiksaanwijzing
• één telefoon memokaart
• twee schroeven voor bevestiging aan muur

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
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Belsignaal Hoog/Laag/Uit schakelaar
LED Belsignaal
Volumeregelaar voor onvangst (Shift)
Repeteertoets/Pauze geheugentoetsen
Opslagtoets

6.
7.
8.
9.

Flash/terughaaltoets
Indirecte geheugentoets
Direct (snel) geheugen M1, M2, M3
Opbergruimte voor snoer

Regelen van geluidsvolume belsignaal

Installeren

U kunt het belsignaal op Hoog of Laag zetten (
middel van de toets rechts boven op de hoorn.

,

,

) of uitschakelen door

P

Opmerking : De LED van het belsignaal licht op wanneer er gebeld wordt, ook wanneer het
belsignaal op “uit” staat.
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Afb. 2
Steek de stekker van het spiraalsnoer in de muurcontactdoos.

Regelen van Telefoonmelodie
Het belsignaal kan ingesteld worden op Langzaam, Normaal of Snel.
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Snelle Melodie
De overtollige snoerlengte kan practisch opgeborgen worden onder het toestel.

Opmerking : Het belsignaal keert automatisch terug in de normale stand als de telefoon van
het muurcontact wordt afgekoppeld.

Bevestiging aan muur
1.
2.
3.

Gebruik een of ander werktuig om de knop voor muurbevestiging 180 graden te
draaien (Afb. 5)
Vervolgens wordt de haak voor bevestiging aan muur vast gemaakt (Agb. 6)
Schuif de Basis van het toestel op de schroeven (Afb. 7)

Regelen van geluidsvolume oorstuk
Het geluidsvolume van de luidspreker in het oorstuk kan bijgeregeld worden door op
de Volumeknop Ontvangst te drukken. (Zie Afb. 1, 3 )
Druk op - om geluidsvolume te verlagen
Druk op + om geluidsvolume te verhogen

Afb. 5

Afb. 6

Afb. 7

Opmerkung : Als de telefoon terug op zijn plaats wordt gezet, keert het toestel terug in zijn
laatst ingestelde stand.

Uit het geheugen telefoneren

Een nummer in Directe Kiesgeheugen opslaan
De Elegance 33 heeft een kiesgeheugen voor 3 directe nummers.

Opslaan

Opslaan

Om telefoonnummer uit de geheugenlocaties M1
tot M3 te vormen, druk op M1 tot M3

Of

Of

Kies het nummer in
dat u wilt opslaan

Het mummer is nu
in het geheugen
opgeslagen

Om telefoonnummer uit de geheugenlocaties te vormen,
druk op de memotoets (het “boek” symbool) en het
nummer

P

Opmerking : * Voeg waar nodig een pauze in door op de Pauzetoets
te drukken. Een
pauze duurt ongeveer 2 seconde. Indien een langere pauze gewenst is, druk
dan zo vaak als nodig is op de pauzetoets. De duur van de pauze neemt toe
naarmate de pauzetoets vaker ingedrukt wordt.
* Er kunnen maximaal 21 cijfers inclusief pauzes in het geheugen worden
opgeslagen.
* Alle in het geheugen opgeslagen nummers gaan verloren wanneer de telefoon
wordt afgesloten.

Het laatst gekozen nummer herkiezen
P

De toets voor het repeteren van een nummer is dezelfde als de Pauzetoets (Zie Afb.
1, 4 ).
Het laatst gekozen nummer wordt automatisch bewaard en kan opnieuw gedraaid
worden door op de repeteertoets te drukken.
Opmerking : * Voor herkiezen kunnen maximaal 31 cijfers ingetoetst worden.

Een nummer in het Indirecte Kiesgeheugen opslaan
Er kunnen nummers van 21 cijfers in het indirecte kiesgeheugen worden opgeslagen.
Het indirecte kiesgeheugen bevindt zich onder de numerieke toetsen 0 tot 9.

Opslaan

Opslaan

De flash toets
Deze knoppen kunnen gebruikt worden voor speciale algemene of prive’ telefoonfuncties
(PABX). Raadpleeg uw locale telefoonbedrijf voor meer details over de services op uw
netwerk.

tot
Kies een nummer van
0 tot 9

Kies het
nummer in
dat u wilt
opslaan

Om nummer
op die plaats
in het
geheugen op
te slaan

De Pauzetoets
Teneinde nummers met een pauze in het geheugen van de Elegance 33 te kunnen opslaan,
is het mogelijk om een pauze in te voegen door tijdens het kiezen van het nummer op
de Pauzetoets P te drukken.
Opmerking : Teneinde nieuwe ontwikkelingen in telefonie mogelijk te maken (b.v. telefonisch
bankieren) is de Elegance 33 ontworpen met de volgende functie.
Bij het opslaan van een pauze in het geheugen, is de positie van die pauze in het
nummer erg belangrijk. Als de pauze èèn van de eerste 5 plaatsen is, zal daar
een pauze van ongeveer 2 seconden worden ingelast.
Wanneer een nummer uit het geheugen wordt opgeroepen, b.v. 1234 pauze
56789 worden deze allemaal achter elkaar gevormd. Indien de pauze achter
het vijfde cijfer staat, dient de pauzetoets nogmaals te worden ingedrukt om
verder te gaan met het kiezen van het nummer.
P
B.v. 12345 pauze....wacht....(totdat de PAUZE-toets
ingdrukt is) vervolgens
6789 of de rest van de cijfers die gedraaid moeten worden.
Deze twee verschillende functies van pauze zijn gegeven om elementair gebruik
van bijvoorbeeld PABX telefooncentrale voor kantoor mogelijk te maken; hierbij
wordt via èèn of twee nummers een buitenlijn gekozen. Anderzijds is met het oog
op net groeiend gebruik van geavanceerde diensten via het toonkiessysteem de
mogelijheid geboden om onbepaalde tijd pauzeren. Dit stelt de gebruiker in de
gelegenheid om tijdens het gebruik van diensten via het toonkiessysteem bepaalde
handelingen uit te voeren.

the NETHERLANDS/NEDERLAND
uw internationale garantie
Geachte klant,
Vriendelijk bedankt voor de aankoop van dit Philips apparaat dat ontwikkeld en gefabriceerd is naar
de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Mocht er ongelukkigerwijs nog iets fout gaan met dit apparaat,
dan garandeert Philips een kosteloze herstelling (of vervanging). Dit ongeacht het land waar de herstelling
plaatsvindt en gedurende een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum.
Deze internationale Philips-garantie is een aanvulling op de bestaande nationale garantieverplichtingen
van handelaren en Philips in het land van aankoop en tast uw door de wet bepaalde rechten als kant
niet aan.
De Philips-garantie is geldig wanneer het apparaat is gebruikt in overeenstemming met de
gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon
(faktuur, kassabon of kwitantie) overlegd te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de
handelaar en het model - (type) en produktie - (serie) nummer van het apparaat.
De Philips-garantie vervalt indien :
• op een van de genoemde documenten iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar
gemaakt;
• het model - (type) of produktie - (sene) nummer op het apparaat is veranderd, doorgehaald,
verwijderd of onleesbaar gemaakt;
• reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door niet bevoegde service-organisaties of personen;
• een defect een gevolg is van externe (buiten het apparaat gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld
blikseminslag, wateroverlast, brand, verkeerd gebruik of onachtzaamheid;
• u het apparaat gebruikt in gen ander land dan woorvoor het ont wikkeld is.
Wij maken u erop attent dat het produkt niet als defect kan worden beschouwd als wijzigingen of
aanpassingen nodig zijn teneinde het produkt te laten voldoen aan lokale of nationale technische
normen die van kracht zijn in landen waar het produkt oorsprondelijk niet voor ontwikkeld of
geproduceerd is.
Indien uw Philips apparaat niet goed functioneert of defect is adviseren wij u contact op te nemen met
uw Philips dealer of een voor Philips werkende servicewerkplaats. Mocht u service nodig hebben in
een ander land dan kan het Philips Consumenten Informatie Centrum in dat land u naar de dictsbijzijnde
Philips handelaar of servicewerkplaats verwijzen. Het telefoon - en faxnummer vindt u op de betreffende
bladzijde van dit boekje.
Om onnodig ongemak te voorkomen, raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen
voordat u contact opneemt met uw handelaar. Voor vragen die uw handelaar niet kan beantwoorden
of voor aanvullende vragen kunt u zich wenden tot :
Philips Helpdesk PCC
Antwoordnummer 500
5600 VB Eindhoven
NEDERLAND
Philips Consumentenlijn
Telefoon : 06-8406
Fax : (040)-2785187
3140 025 21031

