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Inkomende boodschappen beluisteren
Het display knippert en duidt het aantal nieuwe boodschappen in het
hoofdgeheugen aan.
1. Druk op  om de nieuwe boodschappen te beluisteren. De boodschappen worden

vanaf de eerst tot de laatst opgenomen weergegeven.
2. Indien u een boodschap wenst te herhalen, druk op  .
3. Indien u een boodschap wenst over te slaan, druk op  .
4. Indien u een boodschap wenst uit te wissen, druk tijdens het afspelen van of voor de

volgende boodschap op de  knop.
Nota: - Indien er zich zowel in het hoofdgeheugen als in de mailboxen nieuwe

boodschappen bevinden, zullen enkel de 2 LED cijfers knipperen.
- Indien er zich in het hoofdgeheugen geen nieuwe boodschappen bevinden maar

wel in de mailboxen, zal er een mailbox symbool op het display knipperen.
- Indien er zich noch in het hoofdgeheugen noch in de mailbox nieuwe

boodschappen bevinden, zal het display het aantal oude boodschappen in het
hoofdgeheugen tonen maar zal niet knipperen.

- Indien er in het geheel geen nieuwe of oude boodschappen zijn, zal het display
“0” tonen zonder te knipperen.

Om Inkomende Boodschappen in Mailboxen op te
nemen

4 Mailboxen zijn voorzien.
De opbellende persoon kan niet alleen een boodschap achterlaten, maar kan tevens
kiezen de boodschap in een specifieke mailbox achter te laten door op de mailbox toets
te drukken.
1) De Uitgaande Meldtekst zal na het vooraf bepaalde aantal oproepsignalen weergegeven

worden.
2) Druk na de Uitgaande Meldtekst op de mailbox toets bv. druk (1) voor Mailbox 1,

druk (2) voor Mailbox 2.
3) Hetzelfde voor Mailbox 3 & 4.
4) Het apparaat zal de opname van de inkomende boodschappen in een bepaalde mailbox

plaatsen.

De Koekoek Functie Gebruiken
Deze functie kan gebruikt worden wanneer u de telefoonbel heeft uitgeschakeld
en u een nieuwe boodschap ontvangen heeft. De “Koekoek” functie is een hoorbaar
geheugensteuntje dat elke 10 minuten weerklinkt om u er aan te herinneren dat
er een nieuwe boodschap is.
1. Druk op de Koekoek toets om deze functie “Aan” te zetten en de LED licht op.
2. Druk nogmaals op de Koekoek toets indien u deze functie buiten werking wenst te

stellen.

De Niet Storen Functie Gebruiken
De Niet Storen functie geeft u privacy en comfort. Deze functie schakelt alle audio-
functies van het antwoordapparaat, de telefoonbel en de “Koekoek” functie uit.

1. Druk op de Niet Storen knop om deze functie in werking te stellen en de {Niet
Storen} LED licht op.

2. Druk nogmaals op de Niet Storen knop indien u deze functie buiten werking wenst te
stellen en de andere functies wenst te reactiveren.

Nota: Als de Niet Storen functie “Aan” is, is de “Koekoek” functie automatisch buiten
werking gesteld en de {Koekoek} LED is uitgeschakeld.

De Afstandsbediening functie gebruiken
U kan aan uw antwoordapparaat via andere telefoons opdrachten geven door uw
4-cijfer afstandsbedieningscode te registreren.

1. Kies het telefoonnummer.
2. Het antwoordapparaat antwoordt na het bepaald aantal oproepsignalen. (Indien het

in Beantwoord Uit gebruik staat, antwoordt het na 9 oproepsignalen).
3. Druk op  om de afstandsbediening functie te activeren.
4. Tik uw persoonlijke afstandsbediening pincode in en de weergave van de boodschappen

begint.
5. Wanneer alle boodschappen afgespeeld zijn, zegt de stem prompt “Geen

boodschappen meer”.
6. Druk op  om de Hulp opdrachten te beluisteren.
Nota: - Indien een incorrecte pincode geregistreerd werd, weerklinkt er een error

toon en de stem prompt zegt “Incorrecte code, probeer alstublieft opnieuw.”
-Er is een grens aan het aantal pogingen voor het registreren van uw pincode.
- Indien er gedurende 7 seconden een stilte gehandhaafd wordt, zegt de stem
prompt: “Druk op  voor hulp”.

-Wanneer u uw afstandsbediening binnengaat, toont het display “00”.

Inkomende boodschappen in de mailboxen beluisteren
Er zijn 4 mailboxen.
Om naar de boodschappen in de mailbox te luisteren:
1. Druk op de  toets en het display toont “01”.
2. Indien er nieuwe boodschappen zijn, zal het mailbox symbool knipperen.
3. Na 2 seconden zal het display veranderen en het knipperende nummer van het aantal

boodschappen in de mailbox tonen.
4. Druk op de  Knop om achterwaarts naar de voorgaande boodschap te gaan en

druk op de  knop om voorwaarts naar de volgende boodschap te gaan.
Om naar boodschappen in andere mailboxen te luisteren:
1. Om naar de boodschappen in mailbox 2 te luisteren, druk nogmaals op de  .
2. Het display toont het mailbox symbool en het nummer 2.
3. Gelieve dezelfde procedure, zoals hierboven vermeld, voor alle mailboxen te volgen.
Om de mailboxen te verlaten en terug naar het hoofdgeheugen te keren:
1. Na het beluisteren van de laatste boodschap in mailbox 4, druk op de mailbox toets

en u zal terug keren naar het hoofdgeheugen.

Nota: - Om de mailboxen te verlaten kan u tevens op de  knop drukken wanneer
er geen boodschappen weergegeven worden, of druk kortstondig tijdens de 2
seconden time-out op de  toets alvorens het aantal boodschappen in de
mailboxen getoond worden.

- Indien u tijdens de time-out, na de weergave van de boodschappen in de
mailbox, gedurende 30 seconden geen enkele toets indrukt, schakelt het
antwoordapparaat automatisch terug naar het hoofdgeheugen.

Boodschappen uitwissen
Om oude en beluisterde boodschappen uit te wissen:
1. Druk gedurende 2 seconden op de  toets wanneer er geen boodschappen afgespeeld

worden.
Nota: Nieuwe boodschappen worden niet uitgewist om het ongewenst uitwissen te

voorkomen.
Om individuele boodschappen uit te wissen:
1. Druk op de  toets terwijl er een boodschap afspeelt of op het einde van de boodschap

alvorens de volgende boodschap start.

Volumecontrole
Indien u het volume wenst te veranderen, duw de schuifschakelaar eenvoudig op- of
neerwaarts naar het gewenste niveau.

Gebruiksaanwijzingen

Gesproken dag-tijd stempel

Vier mail boxen

Koekoek nieuwe boodschappen
audio-geheugensteuntje

Een-toets Niet Storen Functie

Opneembare Telefoonbel

Programmeerbare 4-cijfer Pincode

Plug & Play met ingebouwde
Uitgaande Meldteksten

14 minuten geheugencapaciteit

Een Memobericht Opnemen
U kan via deze functie een boodschap achterlaten voor huisgenoten. Tijdens het
opnemen is het noodzakelijk dat de telefoonlijn inactief is en het apparaat zich in
het Beantwoorden Uit gebruik bevindt.
1. Druk op de Beantwoorden Gebruik Knop voor het Beantwoorden Uit gebruik en de

Beantwoorden Uit indicatie licht op.
2. Druk op de  .
3. Na de pieptoon toont het display “uc”, spreek nu uw memobericht in.
4. Druk op de  of  knop om het opnemen te stoppen.
5. Nadat de roterende “uc” stopt, zal het memobericht weergegeven worden.
6. Druk een- of tweemaal op de Beantwoorden Gebruik Knop om terug naar de

voorgaande instelling te gaan.

Een telefoongesprek Opnemen (2-richtingen Opname)
Zorg er voor dat het apparaat zich in het Beantwoorden Uit gebruik bevindt
De twee-richtingen opname staat u toe een gesprek op te nemen.
1. Druk en hou de  knop gedurende 2 seconden, ingedrukt hierna zegt de stem prompt:

“Telefoongesprek Opnemen”.
2. De opname start na de pieptoon.
3. Druk op de  knop of de  knop om het opnemen te stoppen.
Nota: - Er weerklinkt tevens een pieptoon over de lijn om aan te duiden aan de andere

persoon dat het gesprek opgenomen wordt.
- Het display toont tijdens de opname “uc”.
- Indien het geheugen vol is, wordt er een aankondiging gemaakt: “Geheugen

Vol”.
- Het opgenomen gesprek wordt na beëindiging niet dadelijk weergegeven.

Terwijl u naar de weergave van de boodschappen luistert,
kan u het volgende doen:

Druk op [7] om een boodschap te herhalen.
Druk op [8] om weergave van boodschap te Spelen/Stoppen.
Druk op [9] om voorwaarts naar de volgende boodschap over te gaan.
Druk op [7] [7] om de voorgaande boodschap weer te geven.
Druk op [0] om de boodschap die afspeelt te wissen.
Druk op [1] om Mailbox 1 te selecteren.
Druk op [2] om Mailbox 2 te selecteren.
Druk op [3] om Mailbox 3 te selecteren.
Druk op [4] om Mailbox 4 te selecteren.
Druk op [5] om een Mailbox te verlaten.
Druk op [6] om toegang te verkrijgen tot ander opdrachten.
Druk op  om de menu functies te beluisteren.
Druk op [#] om de afstandsbediening functies te verlaten.

De Hulp Opdrachten
Druk op [1] om naar het Beantwoorden Opnemen gebruik over te gaan.
Druk op [2] om naar Enkel Beantwoorden over te gaan.
Druk op [3] om naar Beantwoorden Uit over te gaan.
Druk op [4] om een nieuwe Beantwoorden/Opnemen meldtekst op te nemen of
het opnemen te stoppen.
Druk op [5] om een nieuwe Enkel Beantwoorden meldtekst op te nemen of het
opnemen te stoppen.
Druk op [6] om de kamer controleren functie te activeren.
Druk op [7] om de pincode te veranderen.
Druk op [8] om boodschappen te stoppen/weergeven of terug naar de eerste set
van opdrachten te gaan.
Druk op  om de Hulp Opdrachten te beluisteren.
Druk op [#] om de afstandsbediening functies te verlaten.

Hoog

Laag

Technische Specificaties

Stroom Vereisten: Geheugencapaciteit (totale opname tijd):

9V AC, 400mA 14 minuten (ongeveer)

Tijdsduur van boodschappen: minimum maximum

Uitgaande meldteksten 3 seconden 3 minuten

Inkomende boodschappen       --- 3 minuten

Memo       --- Geheugencapaciteit

Aantal boodschappen (Inkomende + Memo): 60 (max.)

Nota:
Gelieve de stroomadapter en het telefoonsnoer te gebruiken welke in dit pakket geleverd
worden.



74mm

Wandmontage

Installatie
1. Verbind het telefoonsnoer met het

antwoordapparaat.

2. Steek de AC adapter stekker in het
AC netvoeding stopcontact.

2.1U hoort de Gesproken Hulp.
2.2Door middel van deze eenvoudige,

simultane AANSLUITEN & SPELEN
actie, zal ELEGANCE 66 voor uw
inkomende boodschappen zorgen.
Zie ook de sectie: Uw Beantwoorden
Gebruik Selecteren.

Begin de MENU Instelling
ELEGANCE 66 is ontworpen met een volledige AANSLUITEN & SPELEN
intelligentie die, na aansluiten, zorgt voor uw inkomende boodschappen. Zie ook
de sectie: Uw Beantwoorden Gebruik selecteren.

De gebruiker wordt aangeraden de vooraf ingestelde stand van klok te controleren
en, wanneer nodig, te veranderen.

Om te beginnen, druk alstublieft op MENU:

Nota: De klok wordt teruggezet wanneer de stroom onderbroken wordt. De Dag-
Tijd Stempel wordt hierop buiten werking gesteld.

De tijd en dag juist zetten
Zet eerst de dag juist, gevolgd door het uur en dan de minuten.

1. Druk op  tot u de Gesproken Hulp  hoort.
2. Druk op  of  tot de Stem Aankondiging de gewenste dag uitspreekt.

1. Druk op  Druk op  om te bevestigen en naar de volgende instelling te gaan-uren.
2. Druk op  of  tot het display het juiste uur aanduidt.

1. Druk op  om te bevestigen en naar de volgende instelling over te gaan - minuten.
2. Druk op  of  tot het display de juiste minuten aanduidt.
3. Druk op  om te bevestigen en naar de volgende instelling over te gaan.

Uw beantwoorden gebruik selecteren
ELEGANCE 66 is automatisch geprogrammeerd om inkomende telefoontjes te
beantwoorden en op te nemen, Beantwoorden/Opnemen mode. Om de standaard
Uitgaande Meldtekst te beluisteren, druk op de (MODE) toets tot het display
“A1” toont en de Beantwoorden/Opnemen Indicatie oplicht.

Beantwoorden/Opnemen gebruik:
Indien u wilt dat het apparaat inkomende telefoontjes zowel beantwoordt als opneemt:
1. Druk een- of tweemaal op  en de LED - ANT/OPN zal oplichten.
2. Na 2 seconden zal de uitgaande meldtekst weergegeven worden.
Nota: Tijdens de weergave toont het display “A1”.

Enkel Beantwoorden:
Indien u wilt dat het apparaat de uitgaande meldtekst weergeeft zonder het inkomende
telefoontje op te nemen:
1. Druk een- of tweemaal op  tot de LED - ENK ANT oplicht.
2. Na 2 seconden wordt de uitgaande meldtekst weergegeven.
Nota: Tijdens de weergave toont het display “A2”.

Beantwoorden Uit/Memo:
Om het antwoordapparaat uit te schakelen:
1. Druk een- of tweemaal op  tot de LED - ANT UIT oplicht.
2. Het display toont “--”.
3. Gesproken Hulp zal aankondigen:

“Beantwoorden Uit gebruik. Om op te nemen, druk op OPNEMEN; om het opnemen
te stoppen, druk op STOPPEN.”

4. Indien er binnen 15 seconden geen verdere opdracht gegeven wordt, zal het display
het aantal boodschappen op het apparaat tonen.
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De dag-tijd stempel aankondiging juist zetten
Indien de tijd en de dag niet ingesteld werden, zal de dag-tijd aankondiging niet in
de boodschap inbegrepen zijn, zelfs indien het geactiveerd werd.

1. Vanuit de voorafgaande stand, ofwel druk op
 tot u de Gesproken Hulp hoort:

2. Druk op  of  om de stand te veranderen.
3. Indien u de dag/tijd stempel aan wilt, druk op menu als het display “On” toont.
4. Indien u de dag/tijd stempel uit wilt, druk op menu eens het display “O-” toont.
5. Druk op  om te bevestigen en naar de volgende instelling over te gaan.

Beantwoorden Vertragen Instelling
Om het aantal oproepsignalen te bepalen alvorens het Antwoordapparaat de
oproep beantwoordt en de Uitgaande Meldtekst aankondigt.

1. Vanuit de voorafgaande stand, ofwel druk op
 tot u de Gesproken Hulp hoort:

(De standaardwaarde van het Antwoordapparaat is: Beantwoorden Vertraging 3.
Het beantwoordt een inkomend telefoontje na 3 oproepsignalen.)

2. Druk op  of  om de gewenste Beantwoorden Vertraging te selecteren: "2,3,4,5"
of “E” staat voor Besparen gebruik. Bij deze instelling zal het Antwoordapparaat het
inkomende telefoontje na twee oproepsignalen beantwoorden (Beantwoorden
Vertraging = 2) indien er zich nieuwe boodschappen op het apparaat bevinden. Indien
er geen nieuwe boodschappen zijn, zal het de oproep pas na het vijfde oproepsignaal
beantwoorden (Beantwoorden Vertraging = 5). Het staat de gebruiker toe zijn
Antwoordapparaat op te bellen en na het derde en vierde oproepsignaal vast te
stellen of er nieuwe boodschappen zijn, zonder een eigenlijke verbinding te hebben.

3. Druk op  om te bevestigen en naar de volgende instelling over te gaan.

Om de instellingen te veranderen, druk op  of  , dan op  .Om MENU te verlaten, druk op  .

Bel Selecteren

1. Vanuit de voorafgaande stand, ofwel druk op
 tot u de Gesproken Hulp hoort:

2. Druk op  of  om de gewenste telefoonbel uit de twee vooraf opgenomen en uw
persoonlijk opgenomen beltoon te selecteren.

3. Druk op  om te bevestigen en naar de volgende instelling over te gaan.

Nota: - Om uw zelf opgenomen beltoon te selecteren, moet u deze eerst opnemen.
- De vooraf beltonen worden op het display aangeduid als: 1 en 2
- Uw persoonlijke beltoon wordt op het display aangegeven als : P.
- Er is een maximum duur van 4 seconden voor de opgenomen telefoonbel.

De Afstandsbedieningscode Instellen
Als u het antwoordapparaat voor de eerste maal gebruikt, is de afstandsbedieningscode
“0000” .  Voor veil igheidsredenen, gel ieve uw persoonli jke 4-ci j fer
Afstandsbedieningscode te gebruiken.

1. Druk op  . De Gesproken Hulp zegt: “Pincode is ...” en het display toont “PC”.
2. Druk op  of  om elk nummer van uw code te veranderen. Wanneer uw gewenste

cijfer getoond wordt, druk op  om te bevestigen. Herhaal deze stap voor alle 4
cijfers.

3. Nadat het vierde cijfer juist gezet is, druk op  om te bevestigen.
4. Hierna zal de Gesproken Hulp de geselecteerde 4-cijfer Afstandsbedieningscode

accepteren:
5. Het apparaat verlaat het Menu instelling gebruik en keert weer naar de stand-by

mode.

Nota : Gedurende de instelling zal het apparaat het Menu gebruik verlaten indien:
er gedurende 15 seconden geen volgende opdracht gegeven wordt, of er
op de  , knop gedrukt wordt, of er een inkomende oproep is.

Om terug te naar Keren het Menu instelling, druk op 

Of Of

Om de
instelling te
bevestigen

Om de instelling te
selecteren

Om
MENU te
verlaten

Dank u voor het gebruik van
dit PHILIPS Antwoordapparaat.
Om de instelling te beginnen,

drukt u op MENU.

Hartelijk dank voor de aankoop van dit digitaal antwoordapparaat met
stem prompt. U zal gegarandeerd de efficiëntie en kwaliteit die door de Philips
Standaard gegeven wordt ervaren.

In dit pakket zal u het volgende aantreffen:
*een basis toestel
*een instructiehandleiding
*een snoer
*AC adapter
*Afstandsbedieningskaart

Functielijst van het toestel
1. Display
2. Voorafgaand Knop
3. Spelen/Stoppen Knop
4. Volgend Knop
5. Mailbox Knop
6. Menu Knop
7. Uitwissen Knop
8. Niet Storen Knop
9. Koekoek Knop

De Telefoonbel Aan/Uit Zetten
ELEGANCE 66 geeft u voor de inkomende oproepen twee extra vooraf
opgenomen telefoonbellen en een gebruiker programmeerbare telefoonbel. U
kan de belfunctie inschakelen en daarna een van de extra telefoonbellen selecteren
om de bel op uw paralleltoestel te vervangen.

Om de telefoonbel in te schakelen:

1. Vanuit de voorafgaande stand, ofwel druk op
 tot u de Gesproken Hulp hoort:

2. Het display zal “O-” tonen.
3. Druk op  of  en het display zal “On” tonen.
4. Druk op  om te bevestigen en naar de volgende instelling over te gaan.

Om de telefoonbel uit te schakelen:

Of ...

1. Zelfde procedure als hierboven vermeld.
2. Druk op  of  om de instelling te veranderen en het display zal “O-” tonen.
3. Druk op  om te bevestigen en naar de volgende instelling over te gaan.

Telefoonbel Opnemen
Om uw gebruiker programmeerbare bel op te nemen,

1. Vanuit de voorafgaande stand, ofwel druk op
 tot u de Gesproken Hulp hoort:

2. Het display zal “-” tonen.
3. Druk op  .
4. Neem de boodschap of het geluid na de pieptoon op.
5. U heeft vier seconden voor uw programmeerbare bel. Het display telt vanaf 4 af.
6. Druk op  wanneer beëindigd. De opname wordt hierna weergegeven.
7. Druk op  indien u de voorafgaande opname wilt vervangen.
8. Druk op  om te bevestigen en naar de volgende instelling over te gaan.

Hoe uw uitgaande meldtekst op te nemen:
Alvorens uw uitgaande meldtekst op te nemen, gelieve een overeenkomstig gebruik
te selecteren: ofwel Beantwoorden/Opnemen gebruik ofwel Enkel Beantwoorden
gebruik:

Om de Beantwoorden/Opnemen meldtekst op te nemen:
1. Druk eenmaal op  en de Beantwoorden/Opnemen indicatie verlicht.
2. Druk tijdens de weergave of binnen 30 seconden na beëindiging van de weergave op

 .
3. Spreek uw meldtekst na de pieptoon in. U heeft maximaal 3 minuten voor uw

meldtekst.
4. Druk op  om het opnemen te stoppen.
5. De opgenomen uitgaande meldtekst wordt weergegeven.
6. Om te bevestigen, druk op  en keer terug naar het stand-by gebruik.
7. Om opnieuw op te nemen, druk op  en herhaal stappen (2) tot (4).
8. Om uit te wissen, druk tijdens de weergave op  . De vooraf opgenomen uitgaande

meldtekst wordt weer actief en afgespeeld.

Om Enkel Beantwoorden op te nemen:
1. Druk tweemaal op  om Enkel Beantwoorden te selecteren. De Enkel Beantwoorden

indicatie licht op en u hoort de huidige uitgaande meldtekst.
2. Druk tijdens de weergave of binnen 30 seconden na beëindiging van de weergave op

 .
3. Spreek uw meldtekst na de pieptoon in. U heeft maximaal 3 minuten voor uw

meldtekst.
4. Druk op  om het opnemen te stoppen.
5. U hoort de opgenomen uitgaande meldtekst weergave.
6. Om te bevestigen, druk op  en keer terug naar het stand-by gebruik.
7. Om opnieuw op te nemen, druk op  en herhaal stappen (2) tot (4).

Nota: - Als het geheugen vol is, zal het apparaat automatisch van Beantwoorden/
Opnemen naar Enkel Beantwoorden overschakelen.

- Om uw opgenomen Uitgaande Meldtekst uit te wissen, druk tijdens de
weergave op  .

Dag Juist Zetten

Uur Juist Zetten

Minuten Juist Zetten

Dag-Tijd
Stempel Aan

Of O

Beantwoorden
Vertraging 3

Of ...

Bel UIT

Telefoonbel
Opnemen

Of

Selecteer
Telefoonbel

Of ...

Beantwoorden/Opnemen
Beantwoorden
Beantwoorden Uit/Memo

Beantwoorden/Opnemen Beantwoorden

Of ...

10. Opnemen Knop
11. Beantwoorden Gebruik Knop
12. Beantwoorden/Opnemen Indicatie
13. Alleen Beantwoorden Indicatie
14. Beantwoorden Uit/Memo

Opnemen Indicatie
15. Microfoon
16. Luidspreker
17. Volumeknop

Dank u om te bellen, u bent verbonden
met een antwoordapparaat. Gelieve
uw boodschap na de pieptoon in te
spreken.

Dank u om te bellen, u bent verbonden
met een antwoordapparaat. Gelieve
later terug te bellen.


