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Bellen vanuit het telefoonboek
1. Druk op e in de wachtstand. 

2. Selecteer gewenste naam of nummer om te bellen.

3. Druk op de : toets om te bellen.

Luisteren naar ingesproken bericht op het antwoordapparaat (alleen de XL665)
Druk op o op het basisstation om het antwoordapparaat in te schakelen 

(de berichtenteller wordt geactiveerd).

Druk nogmaals op o om het antwoordapparaat uit te schakelen (de berichtenteller 

wordt uitgeschakeld).

Druk op p op het basisstation om de ingesproken berichten af te spelen (het eerst 

opgenomen bericht wordt als eerste afgespeeld).

Druk op ] om het huidige bericht over te slaan en het volgende bericht af te spelen.

Druk een keer op [ om het huidige bericht nogmaals af te spelen.

Druk twee keer op [ om terug te gaan naar het vorige bericht.

Druk op , om het luidsprekervolume bij te stellen tijdens het afspelen van een 

bericht.

Druk op f om het huidige bericht te wissen.

Zie de Gebruikershandleiding van de telefoon voor aanwijzingen over de bediening van 

uw antwoordapparaat.

ECO-modus
De ECO-modus vermindert het transmissievermogen van de handset en het basisstation.
1. Druk op MENU.

2. Selecteer GEAVANC.INST > ECO, en druk op OK om te bevestigen.

3. Selecteer de nieuwe instelling en druk op OK om te bevestigen.

De instelling wordt opgeslagen.

In de standby-modus verschijnt  in plaats van .

Opmerking
Als de ECO-modus is geactiveerd, kan het bereik tussen de handset en het basisstation 
verminderen.  

Problemen oplossen
Zie de Gebruikershandleiding van uw telefoon voor nadere bijzonderheden.

Welkom bij Philips!
Registreer uw product en profiteer van ondersteuning bij
www.philips.com/welcome

Hulp nodig?
Handleiding
Zie de Gebruikershandleiding van uw telefoon voor nadere bijzonderheden.

Online hulp
www.philips.com/support 

Probleem Oplossing

� Er is geen kiestoon! � Controleer alle aansluitingen
� De batterijen opladen
� Gebruik het meegeleverde telefoonsnoer

� De beller kan mij niet 
goed verstaan!

� Ga dichter bij het basisstation staan
� Plaats het basisstation minimaal een meter van 

andere elektrische apparaten

� ZOEKEN... verschijnt 

op de handset en het  
symbool knippert!

� Ga dichter bij het basisstation staan
� Het toestel resetten en de handset opnieuw 

aanmelden

� Nummerweergave 
(Caller ID) werkt niet!

� Neem contact op met uw telecomaanbieder
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Korte handleiding
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Aansluiten

Installeren

Genieten



Genieten3
Een gesprek voeren
Voer het nummer in (maximaal 24 cijfers) : toets.
OF
Druk op de : toets voor een kiestoon en bel het nummer (maximaal 24 cijfers).
Een gesprek aannemen
Druk op de : om een gesprek aan te nemen.
Een gesprek beëindigen
Druk op de : toets om een gesprek te beëindigen.

Het hoornvolume instellen
Druk tijdens een gesprek op C of < om NIVEAU 1 tot NIVEAU 5 te 
selecteren. 

Een contactpersoon in het telefoonboek opslaan
1. Druk op e.

2. Druk op OPTIE. Selecteer TOEVOEGEN. Druk op OK.

3. Voer de naam van het contactpersoon in (maximaal 14 leestekens). Druk op OK.

4. Voer het nummer in (maximaal 24 cijfers). Druk op OPSLAAN.

Uw nieuwe gegevens zijn opgeslagen.

Het telefoonboek openen
1. Druk op e in de wachtstand en druk op C of < om in het telefoonboek

te bladeren. 

Instellen van de belmelodie
1. Druk op MENU.

2. Select  BELTONEN > KEUZE. Druk op OK.

3. Druk op C of < voor de gewenste beltoon. Druk op OK. 

De melodie is ingesteld.

Wat zit in de doos

Handset

Bassisstation voor de XL660 
OF

Voedingsadapter2 AAA oplaadbare 
NiMH batterijen

Batterijklep 

GarantiebewijsGebruikershandleiding

* Het is mogelijk dat het snoer dat u in de doos aantreft niet op de voedingsadapter is 
aangesloten. Als dat het geval is, dan moet het snoer eerst op de adapter aangesloten 
worden voordat het snoer op de telefoonaansluiting wordt aangesloten.

In multihandset uitvoeringen vindt u meerdere handsets, opladers met adapters, en 
meerdere oplaadbare batterijen.

WAARSCHUWING Gebruik uitsluitend de kabels en batterijen die met de telefoon zijn 
meegeleverd.

Korte handleiding

Telefoonsnoer*

XL665

Aansluiten
Aansluiten van het basisstation

Installeren
De batterijen inleggen en opladen

1
1. Plaats het basisstation op een centrale plek in de buurt van de telefoonaansluiting en een

stopcontact.

2. Sluit het telefoonsnoer en het netsnoer aan op de juiste ingangen aan de achterkant
van het basisstation.

3. Sluit het andere eind van het telefoonsnoer en het netsnoer aan op de respectievelijke
aansluitingen.

2
 Verwijder de isolatiefolie   De handset 24 uur opladen

Uw telefoon instellen (indien nodig)
Nadat de batterijen enkele minuten worden opgeladen, verschijnt een Welkomstbericht in 
verschillende talen op de display van de telefoon:

1. Druk op OK. Druk op C of < om uw land te selecteren.

2. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

3. Voer de huidige datum en tijd in (uu:mm  MM/DD/JJ) en druk op OK om te bevestigen.

Uw handset is nu klaar voor gebruik.
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