
Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze Philips
Elegance 44 luidsprekertelefoon. Uw Elegance 44 is
ontworpen met behulp van geavanceerde technologie om
gebruiksvriendelijkheid en gemak te waarborgen.

KENMERKEN VAN UW ELEGANCE 44

1. Volumeschuif
2. Knoppen voor het direct

kiezen uit het geheugen
3. Knop Opslaan
4. Numerieke toetsen
5. Indicatie belsignaal
6. Knop Adresboek
7. Volumeschuif belsignaal
8. Knop Redial (laatst gekozen

nummer)
9. Knop On/Off luidspreker

10. Indicatie On/Off luidspreker
11. Knop Ruggespraak/Mute

luidspreker
12. Indicatie Ruggespraak/Mute

luidspreker
13. Knop Doorverbind/Recall
14. Knop Ruggespraak/Mute

luidspreker
15. Luidspreker
16. Knop TBR/ELR 1
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HET INSTALLEREN VAN UW
ELEGANCE 44

Sluit het kabel van de telefoon aan op een stopcontact voor
telefoons
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Let op: Nadat u de telefoon heeft aangesloten kunt u de hoorn
opnemen en een kiestoon horen om te controleren of de
installatie juist is uitgevoerd. U kunt nu telefoongesprekken
voeren en ontvangen.

Tafelsteun

Wandsteun

I. HET PLAATSEN VAN UW
ELEGANCE 44

Het instellen van de recall modus
Er bestaan twee recall modi: “Earth Recall (ELR)” en “Time Break
Recall (TBR)”.  De instelling af fabriek is “TBR” en de telefoon
dient op TBR te blijven ingesteld, tenzij het is gekoppeld aan een
centrale die ELR signalen vereist. Raadpleeg voor meer informatie
de leverancier van uw telefooncentrale.

Stappen voor het wijzigen van de recall modus:

U kunt de recall modus op “ELR” of “TBR” instellen door de
knop TBR/ELR aan de onderzijde van de telefoon te verstellen.

II. OPROEPEN BEANTWOORDEN

Wanneer uw Elegance 44 overgaat kunt u de schakelaar voor het
belvolume op het door u gewenste niveau instellen. Pas de
volumeschuif op het door u gewenste gespreksniveau aan.

Oproepen beantwoorden met de hoorn:

Neem de hoorn op. Plaats de hoorn terug wanneer het gesprek is
beëindigd.

Om gesprekken via de luidspreker te voeren:

Drukt u eenmaal op de knop On/Off luidspreker. Druk nadat het
gesprek is beëindigd nogmaals op de knop On/Off luidspreker.

Om van de hoorn op handsfree over te schakelen:

1. Drukt u eenmaal op de knop On/Off luidspreker. (De indicatie
On/Off luidspreker gaat branden).

2. Plaats de hoorn terug. Druk nadat het gesprek is beëindigd
nogmaals op de knop On/Off luidspreker.

Let op: Wanneer er tijdens het gesprek een inkomende oproep is,
drukt u eenmaal op de knop Recall om het aan te nemen. U
kunt terugkeren naar uw vorige telefoongesprek door
nogmaals op de knop Recall te drukken. Raadpleeg voor
meer informatie over de Recall optie en de TBR instellingen
uw netwerkleverancier.

Ruggespraak / mute
Wanneer u tijdens een telefoongesprek wordt onderbroken kunt
u ervoor zorgen dat de beller de onderbreking niet hoort. Hoewel
de beller u niet kan horen, kunt u de beller wel horen.

Bij gebruik van de hoorn:

Druk op de knop Ruggespraak/Mute hoorn en houdt deze
ingedrukt.  Schakel de Mute functie uit door de knop los te
laten.

Bij gebruik van de luidspreker:

Druk eenmaal op de knop Mute luidspreker. Schakel de functie
uit door eenmaal op de knop Mute luidspreker te drukken.

III. HET UITVOEREN VAN
TELEFOONGESPREKKEN

U kunt telefoongesprekken voeren door ofwel het nummer
middels de numerieke toetsen te kiezen of het nummer vanuit
het geheugen te kiezen. Stel de volumeschuif op het door u
gewenste gespreksniveau in.

Let op: Pauzeren tijden het kiezen:
Het is mogelijk dat uw telefoon is aangesloten op een
bepaalde centrale of netwerkdiensten gebruikt die
kunnen vereisen dat u een pauze inlast tijdens het voeren
van telefoongesprekken. Om te pauzeren tijdens een
telefoongesprek drukt u eenmaal op de knop REDIAL
(laatst gekozen nummer) wanneer dit nodig is.

Kiezen met behulp van de numerieke
toetsen
1. Neem de hoorn op of druk eenmaal op de knop On/Off

luidspreker.
2. Kies het nummer dat u wilt bereiken. Plaats nadat u het gesprek

heeft beëindigt de hoorn terug of druk eenmaal op de knop
On/Off luidspreker.

Herhalen van het laatst gebelde
nummer/Redial
U kunt het laatstgebelde nummer herhalen.
1. Neem de hoorn op of druk eenmaal op de knop On/Off

luidspreker.
2. Druk eenmaal op Redial. Nadat u het gesprek heeft beëindigd

plaatst u de hoorn terug of drukt u eenmaal op de knop On/
Off luidspreker.

Let op: Het laatstgebelde nummer kan alleen worden herhaald
wanneer de knop Redial de eerste knop is die wordt ingedrukt
na het tot stand brengen van de kiestoon. In andere gevallen,
wanneer Redial na andere toetsencombinaties wordt
ingedrukt, dient hij als “pauze”.

Kiezen vanuit het geheugen
Er bestaan twee mogelijkheden voor het kiezen vanuit het
geheugen: direct kiezen en indirect kiezen.

Niet vergeten: U moet telefoonnummers in het geheugen opslaan
voordat u met deze manier van kiezen kunt werken.
Zie voor het opslaan van telefoonnummers onderwerp
IV.
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Stappen voor DIRECT kiezen:

1. Neem de hoorn op of druk eenmaal op de knop On/Off
luidspreker.

2. Druk eenmaal op een van de 3 toetsen voor het direct kiezen
uit het geheugen (M1, M2 of M3) waarin u de telefoonnummers
heeft opgeslagen. Nadat u het gesprek heeft beëindigd, plaatst
u de hoorn terug of drukt u eenmaal op de knop On/Off
luidspreker.

Stappen voor INDIRECT kiezen:

1. Neem de hoorn op of druk eenmaal op de knop On/Off
luidspreker.

2. Druk eenmaal op de knop Adresboek, direct gevolgd door
het cijfer (0...9) middels de numerieke toetsen waarin u het
telefoonnummer heeft opgeslagen. Nadat u het gesprek heeft
beëindigd, plaatst u de hoorn terug of drukt u eenmaal op de
knop On/Off luidspreker.

Het kiezen van lange nummers
Extreem lange nummers kunnen middels een combinatie van
verschillende geheugentoetsen worden gekozen. Wat u als eerste
moet doen is het lange telefoonnummer in afzonderlijke gedeeltes
in de directe of indirecte geheugenknoppen opslaan. Elke
geheugenpositie kan een maximum van 16 cijfers bevatten.

Neem een nummer als 001234567890.  U kunt het in drie delen
kappen. Eerst slaat u “001” in het directe geheugen (M1) op,
vervolgens “234” in (M2) en tenslotte “567890” in het indirecte
geheugen (cijfertoets “1”).

Om 001234567890 te bellen:

1. Neemt u de hoorn op of drukt u eenmaal op de knop On/Off
luidspreker.

2. Druk op M1, M2 en tenslotte op de knop Adresboek, gevolgd
door “1”.

IV. HET OPSLAAN VAN UW
TELEFOONNUMMERS

• Uw Elegance 44 heeft 13 geheugenplaatsen voor het opslaan
van uw telefoonnummers. 3 ervan zijn directe keuzetoetsen
en de 10 overige zijn voor indirecte geheugenplaatsen.

• U kunt maximaal 16 cijfers in elke geheugenplaats opslaan.

Stappen voor het opslaan in uw DIRECTE geheugen:

Wellicht wilt u belangrijke telefoonnummers in deze directe
geheugenplaatsen opslaan.
1. Neem de hoorn op of druk eenmaal op de knop On/Off

luidspreker.
2. Druk eenmaal op de knop Opslaan.
3. Kies het telefoonnummer dat u wilt opslaan.
4. Druk nogmaals op de knop Opslaan.
5. Druk op een van de knoppen voor het directe geheugen (M1,

M2 of M3) waarin u het telefoonnummer wilt opslaan.
6. Nadat u dit heeft gedaan plaatst u de hoorn terug of drukt u

eenmaal op de knop On/Off luidspreker.

Stappen voor het opslaan in het INDIRECTE geheugen:

1. Neem de hoorn op of druk eenmaal op de knop On/Off
luidspreker.

2. Druk eenmaal op de knop Opslaan.
3. Kies het telefoonnummer dat u wilt opslaan.
4. Druk nogmaals op de knop Opslaan.
5. Druk op een van de numerieke toetsen (0...9) waarin u de

telefoonnummers wilt opslaan.
6. Nadat u dit heeft gedaan plaatst u de hoorn terug of drukt u

eenmaal op de knop On/Off luidspreker.

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 klant 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- (serie) 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 ;

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 oorspronkelijk 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 dichtsbijzijnde Philips handelaar of servicewerkplaats verwijzen.

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 Customer Care Center
Postbus 102
5600 AC Eindhoven
Tel : 0 900 84 06 (22ct per minuut)

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De enige wijze waarop de stroomtoevoer naar de telefoon /
antwoordapparaat dient te worden onderbroken bestaat uit het verwijderen
van de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat het stopcontact zich in
de buurt van de telefoon bevindt en goed bereikbaar is.

Het CE merkteken op het product waarborgt dat het vanaf de datum van
goedkeuring voldoet aan alle toepasbare technische voorschriften inzake
veiligheid van de gebruiker en electromagnetische storingen
overeenkomstig richtlijnen 73/23/EEC, 89/336/EEC en 93/68/EEC.

Volg te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften wanneer u het product
gebruikt om de kans op verwondingen, brand of electrische schok te
reduceren.

1. Zorg dat u alle instructies in de gebruiksaanwijzing heeft
gelezen en begrepen. Let op alle markeringen op het
product.

2. Vermijdt het gebruik van de telefoon tijdens onweer, tenzij
het om een draadloos model gaat. Er bestaat een geringe kans
op electrische schok ten gevolge van blikseminslag.

3. Gebruik de telefoon niet in de buurt van een gaslek. Wanneer
u vermoedt dat er sprake is van een gaslek, dient u dit onmiddellijk te
melden en de telefoon niet in de buurt van het gaslek te gebruiken.
Wanneer het product een draadloos model is, dient u het basisstation
ook uit de buurt van het gaslek te plaatsen.

4. Gebruik dit product niet in de buurt van water, of wanneer u nat
bent. Gebruik het bijvoorbeeld niet in een vochtige kelder, douche of in de
buurt van een zwembad, badkuip, keukenaanrecht of wastobbe. Gebruik
geen vloeistoffen of spuitbussen voor reiniging. Wanneer het product in
contact komt met enigerlei vloeistoffen dient u de stekker direct uit
het stopcontact te verwijderen. Plaats de stekker niet in het
stopcontact voordat het product zorgvuldig gedroogd is.

5. Installeer dit product in een beschermde lokatie waar niemand
over snoeren of spanningskabels kan struikelen. Bescherm kabels tegen
beschadiging of schuren.

6. Wanneer dit product niet normaal functioneert dient u de
instructies in de gebruiksaanwijzing te raadplegen. Het
product niet openen! Het openen van het product of het niet juist
assembleren na opening kan u blootstellen aan gevaarlijke voltages of
andere risico’s.

TELEFOONAANSLUITING:
De voltages die op dit netwerk worden gebruikt zijn geclassificeerd als
TRT-3 (voltage voor telecommunicatienetwerken zoals deze zijn
gedefinieerd in de standaard EN 60-950).

INSTRUCTIES TEN BEHOEVE VAN AANSLUITING:
Het telefoontoestel, de Philips Elegance 44 (TD9068), is uitsluitend
ontworpen voor aansluiting op een analoog geschakeld publiek
telefoonnetwerk (PSTN).

CONFIGURATIE VAN DE AANSLUITING:
Het telefoontoestel, de Philips Elegance 44 (TD9068), kan worden gebruikt
als afzonderlijk apparaat en/of als onderdeel van een configuratie met
andere eindapparatuur waarvan het type is goedgekeurd en die voor af
na dit apparaat zijn geschakeld.

Dit product mag bij wet worden gebruikt in het land waar de bevoegde
autoriteiten de betreffende goedkeuring hebben verleend. Deze
goedkeuring vindt u op een etiket op het basisstation.
In het belang van het verbeteren van onze producten en diensten
behoudt Philips zich het recht voor deze specificaties zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


