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NO  Telefon

 Advarsel
Bruk kun oppladbare batterier.
La håndsettet lades 24 timer før bruk.

Registrer ditt produkt og få brukerstøtte på
www.philips.com/welcome
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3Viktig

1 Viktig

Ta deg tid til å lese denne 
bruksanvisningen før du bruker 
telefonen. Den inneholder 
viktige informasjoner og 
merknader om hvordan du 
bruker telefonen.

1.1 Strømforsyning
• Dette produktet krever en 

220-240 volt strømforsyning 
med enfaset vekselstrøm, 
unntagen IT-installasjoner i 
henhold til standard 
EN 60-950. Ved strømbrudd 
kan forbindelsen avbrytes.

• Det elektriske nettverket er 
klassifi sert som farlig i henhold 
til kriteriene i standarden 
EN 60-950. Apparatet kan 
bare kobles fra nettet ved 
å trekke ut pluggen. Påse at 
veggkoplingen er plassert nær 
apparatet og at den alltid er 
lett tilgjengelig.

• Spenningen på nettet 
klassifi seres som TNV-
3 (Telecommunication 
Network Voltages), i henhold 

til defi nisjonen i standarden 
EN 60-950.

 Advarsel
• Du kan ikke foreta 

nødoppringning med dette 
utstyret dersom strømmen 
er borte. Det må foreligge et 
alternativ for å kunne foreta 
nødoppringninger.

• Høy spenning. Du må aldri 
åpne produktet og ikke prøve 
å reparere det.

• Hold produktet borte fra all 
væske.

• Du må aldri bruke annen 
type batterier enn de som 
medfølger. Det er fare for 
eksplosjon dersom batteriene 
erstattes av feil type.

• Når telefonen ringer bør du 
unngå å holde høredelen for 
nært inntil øret, for det kan 
forårsake hørselsskader.

• Ikke bruk produktet på 
eksplosjonsfarlige steder.

• Ikke la små metallgjenstander 
komme i kontakt med 
produktet. Dette kan forringe 
lydkvaliteten og ødelegge 
produktet.
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• Når du bruker håndfrie 
funksjoner, kan lydvolumet i 
høredelen plutselig bli skrudd 
opp til et meget høyt nivå: 
pass på at håndsettet ikke er 
for nært øret ditt.

• Les mer om dette 
under Merk i kapitler og 
underavsnitt.

1.2 Konformitet
Philips Consumer Electronics,  
erklærer med dette at denne 
SE140 er i samsvar med de 
grunnleggende krav og andre 
relevante bestemmelser i 
EU-direktiv 1999/5/EF.
Konformitetserklæringen er 
tilgjengelig på:
www.p4c.philips.com.

Dette produktet kan kun koples 
til analoge telefonnettverk 
i de land som er angitt på 
emballasjen.

1.3 Bruk i henhold til 
GAP-standarden

GAP-standarden garanterer at 
alle DECT™ GAP-håndsett, og 

basestasjoner er kompatible 
uavhengig av produsent, med et 
minimum av muligheter. SE140 
håndsett og basestasjon er GAP-
kompatible, noe som garanterer 
minimumsfunksjonene: registrere 
et håndsett, ta linjen, ringe ut og 
motta en samtale.

De avanserte funksjonene 
kan være utilgjengelige hvis du 
bruker disse enhetene med 
enheter fra andre produsenter. 
Hvis du ønsker å bruker 
SE140/145-håndsettet med en 
GAP-kompatibel basestasjon 
fra en annen produsent, må du 
først følge prosedyren som er 
angitt i denne produsentens 
instruksjoner, og deretter 
følge instruksjonene i denne 
håndboken for å registrere 
håndsettet, side 30.

Hvis du ønsker å registrere 
et håndsett fra en annen 
produsent på SE140/145-
basestasjonen, må du 
sette basestasjonen i 
registreringsmodus, og deretter 
følge instruksjonene i den andre 
produsentens håndbok.

Viktig
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1.4  Resirkulering & 
avfallshåndtering

Instruksjoner for 
avfallshåndtering for gamle 
produkter
WEEE-direktivet (Waste 
Electrical and Electronic 
Equipment; 2002/96/EC) har 
blitt vedtatt for å sikre at 
produkter resirkuleres ved 
bruk av de best tilgjengelige 
behandlings-, gjenvinnings- og 
resirkuleringsteknikkene for å 
sikre høy beskyttelse av helsen 
og miljøet.

Produktet er designet og 
produsert av materiale og 
deler av høy kvalitet som kan 
resirkuleres og gjenbrukes.

Ikke kast gamle produkt i 
husholdningsavfallet.

Informer deg selv om det lokale 
innsamlingssystemet
for elektriske og 
elektroniske produkter 
markert med
dette tegnet:

Benytt ett av følgende valg for 
avfallshåndtering:
1 Kast hele produktet 

(inkludert kabler, plugger 
og tilbehør) i tiltenkt WEEE 
resirkuleringsenheter.

2 Lever det gamle produktet 
til forhandleren din hvis 
du kjøper et nytt produkt. 
Forhandler er i henhold til 
WEEEdirektivet pålagt å ta 
imot gamle produkter.

Avhendingsinstruksjoner 
for batteriene

Batterier må ikke kastes 
sammen med vanlig 
husholdningsavfall.

Innpakningsinformasjon
Philips har markert 
forpakningsmaterialet med 
standard symboler laget for 
å fremme resirkulering og 
korrekt avfallshåndtering.

Økonomisk tilskudd 
er gitt til det 
tilknyttede nasjonale 
innsamlings- og 
resirkuleringssystemet.
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Det merkede 
forpakningsmaterialet 
kann resirkuleres.

1.5  Elektriske, magnetiske 
og elektromagnetiske 
felt („EMF“)

• Philips Royal Electronics 
produserer og selger mange 
brukerorienterte produkter, 
som vanligvis, som ethvert 
elektrisk apparat, har 
evnen til å sende og motta 
elektromagnetiske signaler.

• Et av Philips‘ fremste 
forretningsprinsipp er å følge 
alle nødvendige helse- og 
sikkerhetsforhåndsregler 
for produktene, å være 
i samsvar med alle 
gjeldende foreskrifter 
og å være innenfor EMF-
standardene gjeldende på 
produksjonstidspunktet.

• Philips setter mye inn på 
å utvikle, produsere og 
markedsføre produkter som 
ikke forårsaker helserisikoer.

• Philips bekrefter at hvis 
produktene håndteres 
korrekt og i henhold til 

bruksbestemmelsen, er de 
trygge å bruke i henhold til 
dagens vitenskapelige beviser.

• Philips innehar en aktiv rolle 
i utviklingen av internasjonale 
EMF- og sikkerhetsstandarder, 
noe som gjør det mulig for 
Philips å forutsi fremtidig 
utvikling i standardene og 
dermed tidlig integrering i 
produktene.

Viktig
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2.1  Dette fi nner du i esken:

2.2 I tillegg trenger du
• For at samtaleloggen skal 

fungere, må du abonnere på 
oppringings-ID-tjenester på 
nettverket ditt. 

• For at talepost skal 
fungere, må du abonnere 
på taleposttjenesten på 
nettverket.

 Merk
*  Linjeadapteren er muligens 
ikke forbundet med linjekabelen. 
Hvis dette er tilfelle, bør du 
forbinde linjekabelen med 
linjeadapteren før du plugger den 
i linjekontakten.

 Advarsel
Bruk alltid vedlagte kabler og 
batterier.

2 Den digitale, trådløse telefonen SE140

SE140 
håndsett

Strømadapter Batterideksel Linjekabel* 2x AAA 
Oppladbare 

batterier

SE140 base Bruksanvisning Hustigveiledning Garantiopplysninger

Den digitale, trådløse telefonen SE140

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. 
Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du 
registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
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2.3   Oversikt over 
håndsettet

1 Høredel
2 Display
På side 10 fi nner du en oversikt 
over ikonene på displayet
3 Slett/stum
I innleggsmodus, trykk for å 
slette tall; når samtaleloggen/
oppringingslisten vises, trykk for 
å slette vist oppføring eller trykk 
og hold for å slette alle 
oppføringer 
Slå mikrofonen på eller av i løpet 
av en samtale
4 Samtalelogg/bla oppover/ 

volum opp
Åpner samtaleloggen 
Bla opp gjennom listene og 
innstillingene
Øk volumet i hodetelefonen
5 Svar/Ring ut
Ring ut eller svar på et anrop 
Bruk ring ut (R) funksjoner
6 Snarvei-taster
Trykk og hold for å hente 
forhåndsinnstilt telefonnummer
7  / Tastaturlås
Trykk og hold for å låse/frigi 
tastaturet 

1

2

3
4

12

6

7

8

5

13

11

10

9

   Den digitale, trådløse telefonen SE140
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Trykk og hold for å skifte fra 
pulserende ringing til toneringing 
under en samtale
Velg en stjerne, vist som 
8 Programmeringstast
Åpne hovedmeny
Bekreft et menyalternativ
Gå til neste meny
Bekreft et innlegg i 
telefonboken
9 Intercom (det trengs 

minst to håndsett)
Bruk for å ringe internt i 
hvilemodus
Bruk for å overføre en ekstern 
samtale til et annet håndsett 
under en samtale
10  / Ringer
Trykk og hold for å slå ringeren 
på håndsettet på eller av
Når du velger eller lagrer et 
nummer, trykk og hold for å 
legge inn pause (P)
Velg en #, vist som 
11 Avslutt/Forlat/Håndsett 

på-av
Avslutt en samtale
I innstillingsmodus, gå tilbake til 
hvilemodus
Trykk og hold for å slå håndsett 
av (når i hvilemodus) eller på

12 Telefonbok/Bla nedover 
Volum ned

Åpne telefonboken
Bla ned gjennom lister og 
menyer
Reduser volumet i høreren 
13 Ring opp igjen/Bla 

gjennom til høyre 
Åpne gjenoppringingslisten
Bla gjennom til høyre

Den digitale, trådløse telefonen SE140
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 2.4  Håndsettets display

1 Ikoner for status og 
påminning 
 Viser håndsettets 
batteristatus. 

 Blar gjennom når 
håndsettet opplades i 
basestasjonen. 
 Eller når linjen er opptatt. 

 Blinker når noen ringer inn 
 Blinker når du har nye 
talepostmeldinger 

 Av når du ikke har noen 
talepostmeldinger 
 På når du har gått glipp av 
anrop og ved nye numre i 
samtaleloggen 
 Telefonboken er åpen 

 Håndsettet er i 
programmeringsmodus 
 Tastaturet er låst 
 Mikrofonen på håndsettet 
er utkoplet 
 Lyden på håndsettet er av
 Lyser når håndsettet er 
registrert og innenfor 
basestasjonens rekkevidde 

 Blinker når håndsettet 
er utenfor rekkevidde og 
søker etter basestasjonen

2 Håndsettets nummer

3 Aktuelt klokkeslett

2 3

1

Den digitale, trådløse telefonen SE140
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2.5  Oversikt over 
basestasjonen

1 Søketast
Søketasten er nyttig når du vil 
fi nne forlagte håndsett
1 Trykk på  på 

basestasjonen. 
Alle håndsettene ringer.

2 Trykk på  igjen for å 
avbryte søkeringingen 
eller trykk på en tast på 
håndsettet for å stoppe 
søkeringingen.

1

Den digitale, trådløse telefonen SE140
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2.6 Innstillinger navigering
De grunnleggende trinnene 
for å navigere gjennom 
innstillings- og 
skjermalternativene.
1 Fra hvilemodusbildet, trykk 

på .
Innstillingene er åpne. 

 Hvis du vil gå til den neste 
innstillingen, trykk på  
igjen.

2 Bruk  eller  for å bla 
gjennom alternativene og  
trykk  for å lagre det 
alternativet som kommer til 
syne.
Den neste 
programinnstillingen åpnes.

3 Trykk på  for å gå tilbake 
til hvilemodus.

Hvilemodus
Hvis du ikke trykker på 
noen taster på håndsettet 
innen 15 sekunder, går 
håndsettet automatisk tilbake 
til hvilemodus. Det vil også 
gå tilbake til hvilemodus 
når håndsettet står på 
basestasjonen eller laderen.

Den digitale, trådløse telefonen SE140



13

3 Komme i gang

3.1 Plassere basestasjonen
Plasser basestasjonen innen 
rekkevidde av telefonlinjen og 
en elektrisk stikkontakt. 

 Tips
Den plassen du velger 
for basestasjonen kan ha 
innvirkning på produktets 
rekkevidde og effekt. Unngå å 
plassere basestasjonen for nært 
store gjenstander av metall, 
som arkivskap, radiatorer eller 
elektriske apparater. Dette 
kan forringe rekkevidden 
og lydkvaliteten. Bygninger 
med tykke innvendige eller 
utvendige vegger kan forringe 
overføringen av signalene til og 
fra basestasjonen.

3.2  Kople til basestasjonen 
 Advarsel

• Pass på at du kopler 
strømadapteren og 
telefonkabelen korrekt; feil 
kopling kan skade produktet.

• Bruk alltid den telefonkabelen 
som fulgte med enheten. 
Ellers får du muligens ikke 
noen ringetone.

 Merk
I noen land er linjeadapteren 
kanskje ikke koplet til 
linjekabelen. Hvis dette 
er tilfelle, bør du forbinde 
linjekabelen med linjeadapteren 
før du plugger den i 
linjekontakten.

1 Plugg linjekabelen og 
strømkabelen inn i 
kontaktene på baksiden av 
basestasjonen.

Komme i gang
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2 Plugg de andre endene 
av linjekabelen og 
strømkabelen inn i 
telefonkontakten og 
strømnettets stikkontakt.

3.3   Installer og lad opp 
håndsettets batterier 

 Advarsel
• Håndsettet må lades i minst 

24 timer før det brukes for 
første gang.

• Du må aldri bruke annen 
type batterier enn de som 
medfølger. Det er fare for 
eksplosjon dersom batteriene 
erstattes av feil type.

Din SE140 er utstyrt med to 
oppladbare batterier.

1 Skyv av batteridekselet (hvis 
montert).

2 Sett inn batteriene som vist 
og skyv dekselet på plass 
igjen.

3 Plasser håndsettet på 
basestasjonen for opplading 
med forsiden opp. 
Et pip bekrefter at håndsettet 
er plassert korrekt, og 
oppladingen begynner.

4 Når det er nok energi 
i batteriene, kopler 
håndsettet seg på 
basestasjonen automatisk. 
Skjermbildet for hvilemodus 
viser.  Eller når displayet 
viser , må du velge 
landet som er aktuelt for ditt 
område.

Komme i gang
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 Hvis du må stille inn landet 
 Bla gjennom  eller  
 for å velge riktig kode for ditt 
 land (se nedenfor).
 Trykk så på  for å bekrefte. 

Enheten vil nullstilles, og 
hvilemodusbildet kommer til 
syne.

Kode  Land

15 SVERIGE
16 NORGE
17 SUOMI
18 DANMARK

 Merk
Hvis du blir oppringt før du 
har stilt inn landskoden, kan du 
ta imot anropet. Når samtalen 
avsluttes, går displayet tilbake 
til opprinnelig skjermbilde, slik 
at du kan stille inn landskoden. 
Oppringings-ID fungerer ikke 
før du har valgt land.

5 La håndsettet stå til det 
er helt oppladet (minst 24 
timer).
Batteriene i håndsettet er helt 
oppladet når ladeanimasjonen 
stopper og  (batteriet 

oppladet) ikonet kommer til 
syne.

 Advarsel
Hvis du setter inn 
alkaline-batterier istedenfor 
NiMH-batteriene, kommer alle 
elementene til syne på displayet. 
Skift dem øyeblikkelig med de 
medfølgende batteriene.

3.4 Bruke fl ere håndsett
Hvis du har kjøpt en mulipakke, 
har du ekstra håndsett, ladere, 
strømadaptere og AAA 
oppladbare batterier.
1 Plugg laderne inn i en 

elektrisk stikkontakt.
2 Installer de vedlagte 

batteriene i de andre 
håndsettene.

3 Plasser håndsettene på 
laderne i minst 24 timer for 
å lade opp batteriene helt.

Komme i gang
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4 Bruke SE140

4.1  Ringe ut
1 Trykk på .
2 Slå telefonnummeret.

4.2  Forhåndsinnstilt 
nummer

1 Legg inn telefonnummeret 
(maks 24 tall). Hvis du gjør 
en feil, trykk på  for å 
slette ukorrekte tall.

2 Trykk på  for å ringe.

4.3  Velge snarvei-numre 
1 og 2

1 Trykk og hold  eller      
til nummeret kommer til 
syne og velges. Hvis du ikke 
har lagret noe nummer, vil 
du høre et pip.

Bruke SE140

4.4  Ringe fra telefonboken
1 Trykk på .

Den første oppføringen i 
telefonboken kommer til syne.

2 Bla gjennom  eller  til 
den oppføringen du vil ha.

3 Trykk på  for å slå 
nummeret.

 Merk
Tomme oppføringer blir ikke 
vist når du blar gjennom 
telefonboken.

4.5  Ringe fra  samtaleloggen
1 Trykk på .

Den første oppføringen i 
samtaleloggen kommer til syne.

2 Bla gjennom  eller  til 
den oppføringen du vil ha. 

3 Trykk på  for å slå 
nummeret. 

 Merk
Du må abonnere på 
oppringnings-ID-tjenesten på 
nettverket ditt for å kunne 
se innringerens nummer i 
samtaleloggen. Se ‘Samtalelogg’ 
på side 22 for mer opplysninger. 
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4.6  Svare et anrop
1 Når telefonen ringer, 

trykk på . 

 Advarsel
Når telefonen ringer bør du 
ikke holde øretelefonen for 
nært inntil øret, for den kan 
forårsake hørselsskader. 

 Merk
En inngående samtale 
har prioritet over andre 
hendelser. Hver gang det 
kommer et anrop, avsluttes 
andre pågående handlinger, 
som telefoninnstilling, 
menynavigering osv.

4.7   Justere lydvolumet i 
høredelen

1 Trykk på  eller  
under en samtale for å 
justere volumet.
Aktuelt nivå kommer til syne.

4.8 Stum
Du kan slå mikrofonen helt av, 
slik at du kan snakke med noen 
i rommet, uten at den som 
ringer kan høre deg. 
1 Trykk på  under en 

samtale.
Mikrofonen blir stum og 
displayet viser . 

2 Trykk på  igjen for å slå 
mikrofonen på igjen.

4.9  Avslutte en samtale
1 Trykk på  eller sett 

håndsettet tilbake på 
basestasjonen.
Samtalens varighet vises 
i omlag 5 sekunder på 
håndsettets skjerm.

Bruke SE140
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5 Bruke fl ere 

funksjoner på 

telefonen

5.1 Intercom
Denne funksjonen er kun 
tilgjengelig når det er minst 
to registrerte håndsett. 
Den gjør det mulig for 
deg å foreta interne anrop, 
overføre eksterne anrop fra et 
håndsett til et annet og bruke 
konferanse-alternativet.

5.1.1  Ringe til et annet 
håndsett  

1 Trykk på .
• Dersom det bare er to 

håndsett, blir det ringt til det 
andre automatisk.

• Eller, dersom det er fl ere 
enn to håndsett, trykk på 
nummeret til et av de andre 
håndsettene.

2 Trykk på  for å legge på. 

Bruke fl ere funksjoner på telefonen

 Merk
Dersom håndsettet ikke er av 
SE140-serien, er ikke denne 
funksjonen tilgjengelig.

5.1.2    Overføre et eksternt 
anrop til et annet 
håndsett 

1 Trykk på  under en 
ekstern samtale.
Den som ringer, settes på hold.

2 Legg inn nummeret til det 
håndsettet som du vil ringe til. 
Dersom det bare er to 
håndsett, blir det ringt til det 
andre automatisk.  

3 Når det andre håndsettet 
svarer, melder du fra om 
hvem som ringer, så trykker 
du på  for å overføre 
samtalen. Hvis det andre 
håndsettet ikke svarer, trykk 
på  for å snakke med 
den som ringer igjen. 

 Merk
Før du overfører samtalen, kan 
brukeren skifte mellom intern 
og ekstern samtale med tasten 

.
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5.1.3  Telefonkonferanse 
med tre deltakere

1 Trykk på  under en 
ekstern samtale.
Den som ringer, settes på 
hold.

2 Legg inn nummeret til det 
håndsettet du vil ringe til.
Hvis det bare er to håndsett, 
ringes det automatisk til det 
andre håndsettet. 

3 Når det andre håndsettet 
svarer, annonserer du 
samtalen, deretter trykk 
og hold  for å forbinde 
begge samtalene. Hvis 
det andre håndsettet ikke 
svarer, trykk på  for å 
snakke med den som ringer 
igjen. 

4 Trykk på  for å legge på.

5.2  Talepost 
Hvis du har abonnert på 
taleposttjenesten på nettverket 
(hvis tilgjengelig), vil din SE140 
vise  når du har nye 
meldinger.

Avhengig av land og 
nettverkstjenester, 

kan talepostnummeret lagres 
som hurtignummer som du kan 
ringe ved å bruke snarveitasten 

.
 

 Merk
Hvis talepostnummeret ikke 
er lagret, kan du lagre et eller 
overskrive det nummeret som 
er lagret allerede.  Se ‘Tildele 
snarveitast for oppføring i 
telefonboken’, på side 22.

5.2.1 Ringe til nettverkets 
taleposttjeneste

1 Trykk og hold . 
Nummeret kommer til syne 
og blir slått. 
Følg taleinstruksjonene for 
å spille av, lagre og slette 
meldingene dine. 

 Merk 
 Talepostnummeret er 

bare forhåndslagret, 
dersom landet der 
telefonen ble kjøpt tilbyr 
taleposttjeneste. Dersom 
denne tjenesten ikke 
tilbys, er nummeret tomt. 
Brukeren kan overskrive 

Bruke fl ere funksjoner på telefonen
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et forhåndsinnstilt nummer 
med et nummer han/hun 
velger selv, da blir dette 
nummeret slått istedenfor. 
Se på side 22 om hvordan 
du lagrer et nummer i 
svarveitasten.

5.3 Telefonboken
Telefonboken til håndsettet 
SE140 kan lagre 20 
telefonnumre, hvert kan bestå 
av opptil 24 tall. 

 Merk
Oppføringer i telefonboken 
gjøres med 01–20.

5.3.1  Vise og velge 
oppføringer i slå 
telefonboken

1 Trykk på . 
Displayet viser første 
oppføring og .

2 Bla gjennom  eller  til 
den oppføringen du vil ha.

3 Trykk på  for å slå 
eller  for gå tilbake til 
hvilemodus. 

 Tips
Displayet viser de første 
ni tallene for hvert 
telefonnummer. Hvis nummeret 
er lenger, blinker det siste tallet. 
Trykk på  for å vise resten 
av nummeret.

5.3.2  Lagre et nummer i 
telefonboken

1 Trykk på  trykk så på 
.

Skjermen viser den første 
tilgjengelige posisjonen i 
telefonboken (01–20).

2 Legg inn tosifret telefonbok
oppføringsnummer, f.eks. 01.

3 Legg inn det telefon-
nummeret du vil lagre. Hvis 
du gjør en feil, trykk på . 

4 Trykk på  for å bekrefte. 
Nå vises neste tilgjengelig 
innlegg.

5 Legg inn det neste 
nummeret du vil lagre eller 
trykk på  for å gå tilbake 
til hvilemodus. 

 Merk
• Når telefonboken er tom, 

blinker 01- [blank] i 
displayet.

Bruke fl ere funksjoner på telefonen
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• Når telefonboken er full, 
blinker 20- [og aktuelt 
nummer lagret] på displayet.

• Avbryt et innlegg ved å 
trykke på  til enhver tid 
under prosessen.

5.3.3 Legge inn en pause i 
et telefonnummer

Hvis din SE140 er forbundet 
med et sentralbord, kan det 
hende du må legge inn en pause 
i et lagret nummer.  Dette 
gir sentralbordet tid til å få 
en ut-linje.  En pause lagres 
vanligvis etter at du har nådd 
sentralbordet (f.eks. 9).
1 Når du lagrer et nummer, 

trykk og hold  til 
displayet viser P. Fortsett så 
å lagre nummeret.

5.3.4  Redigere et nummer i 
telefonboken

1 Trykk på  trykk så på 
. 

2 Bla gjennom  eller  
til det nummeret du vil ha.

3 Legg inn de to 
telefonboktallene, f.eks. 07.

4 Legg inn det nye 
telefonnummeret. 

 Tips
• Trykk på  for å slette tall. 

5 Trykk på  for å bekrefte. 
Nå vises neste tilgjengelig 
innlegg.

6 Trykk på  for å gå tilbake 
til hvilemodus.

5.3.5  Slette en 
telefonbokoppføring

1 Trykk på  trykk så på . 
2 Bla gjennom  eller  

til det nummeret du vil ha.
3 Legg inn de to 

telefonboktallene, f.eks. 07.
4 Trykk på  fl ere ganger 

for å slette nummeret til du 
hører et bekreftelses-pip.

5 Trykk på  for å bekrefte.
6 Trykk på  for å gå tilbake 

til hvilemodus.

 5.4   Snarveitaster
Tastene  eller  har 
forhåndsinnstilte telefonnumre 
for hurtigoppringing. Disse 
numrene avhenger av landet og 
nettverket ditt.

Bruke fl ere funksjoner på telefonen
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Du kan stille inn snarveitastene 
for å slå et nummer som du har 
lagret i håndsettets telefonbok. 

 Merk
De forhåndsinnstilte 
telefonnumrene gir deg vanligvis 
tilgang til tjenester som tilbys 
gjennom nettverket, men dette 
avhenger av nettverket og 
hvilket land du bor i.

5.4.1 Slå et snarvei-
nummer

1 Trykk og hold  eller  
til du hører et pip.
Nummeret kommer til syne 
og velges.

2 Trykk på  for å gå tilbake 
til hvilemodus.

5.4.2 Tildele snarveitast 
til en oppføring i 
telefonboken

1 Trykk på .
2 Bla gjennom  eller  til 

den oppføringen du vil ha.
3 Trykk og hold  eller  

til du hører et pip. 

Oppføringen i telefonboken er 
nå lagret i snarveitasten.

4 Trykk på  for å gå tilbake 
til hvilemodus.

5.5    Oppringings-ID og 
samtalelogg

Hvis du har abonnert på en 
oppringings-ID-tjeneste (CLI), 
og dersom identiteten til den 
som ringer ikke er sperret, vil 
nummeret til den som ringer 
komme til syne.
1 For å skifte mellom 
oppringings-ID og tid/dato 
trykk på .

 Merk
• Hvis telefonnummeret ikke 

er tilgjengelig for inngående 
samtaler, vil håndsettet vise 
----.

• Informasjon om inngående 
samtaler varierer i forhold til 
land og nettverksoperatør. 
Noen operatører 
krever kanskje gebyr for et 
abonnement på 
oppringings-ID-tjenesten.

Bruke fl ere funksjoner på telefonen
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5.5.1 Samtalelogg
Samtaleloggen inneholder 
detaljer om samtaler som 
du har gått glipp av eller har 
svart på. Oppføringene vises i 
kronologisk rekkefølge med det 
siste anropet øverst på listen. 

 Merk
• Samtaleloggen bevarer 

detaljer for opptil 10 anrop. 
• Når samtaleloggen er full, 

erstattes det eldste anropet 
på listen med det nye.

• Trykk på  for å se 
gjennom samtaleloggen 
angående dato og tid for 
anropet (hvis tilbudt av 
nettverket).

Hvis du har gått glipp av 
anrop (inngående samtaler 
du ikke har besvart) vil 
ikonet blinke på displayet 
på alle håndsettene som er 
registrert på basestasjonen. 
Hvis et håndsett brukes for 
å se gjennom samtaleloggen, 
fortsetter ikonet å blinke på de 
andre håndsettene (gjelder kun 
multipakker).

5.5.2  Vise og ringe fra 
samtaleloggen

1 Trykk på .
• Det aller nyeste anropet 

vises. 
• Mens du ser på 

anropslisten, lyser  ikonet 
hele tiden.  Det blinker 
når du ser gjennom de 
oppføringene som ikke er 
besvart.

2 Bla med  eller 
gjennom samtaleloggen.

3 Trykk på  for å slå 
nummeret som vises 
eller  for gå tilbake til 
hvilemodus.

5.5.3  Kopiere et nummer 
fra samtaleloggen til 
telefonboken

1 Trykk på .
2 Bla gjennom  eller  

til det nummeret du vil 
kopiere.

3 Trykk på .
Den neste tilgjengelige 
oppføringen i telefonboken 
(01–20) kommer til syne. 
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 Merk
• Når du blar gjennom 

telefonboken, vises alle 
oppføringer som allerede er 
lagret.

• Når telefonboken er 
full, blinker 20- og det 
nummeret som er lagret på 
displayet.

4 Legg inn tosifret nummer 
for oppføring i telefonboken 
01–20.
Telefonnummeret kommer til 
syne. 

5 Trykk på  for å bekrefte.
6 Trykk på  for å gå tilbake til 

hvilemodus.

5.5.4  Slette en oppføring i 
samtaleloggen

1 Trykk på .
2 Bla gjennom  eller  til 

det nummeret du vil slette.
3 Trykk på .

Du hører et bekreftelsespip 
og neste oppføring vises eller 
---- dersom listen er tom.

4 Trykk på  for å gå tilbake til 
hvilemodus.

5.5.5 Slette hele 
samtaleloggen

1 Trykk på .
2 Trykk og hold  til du 

hører et pip.
Displayet viser ----.

3 Trykk på  for å gå tilbake 
til hvilemodus.

5.6  Gjenoppringing  
Du kan ringe opp igjen 
til ethvert av de siste fem 
numrene du har ringt til. 
Numrene kan bestå av opptil 
24 siffer.

5.6.1 Gjenoppringe det siste 
nummeret 

1 Trykk på  så . 
Det siste nummeret som var 
brukt, vises og velges.

5.6.2  Vise og velge 
et nummer på 
gjenoppringingslisten

1 Trykk på .
Det siste nummeret som var 
brukt, vises. 
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2 Ved behov, bla gjennom 

 eller  for å vise det 
nummeret du vil ha.

3 Trykk på  for å slå 
nummeret eller  for gå 
tilbake til hvilemodus.

5.6.3 Kopiere et 
gjenoppringt nummer 
til telefonboken

1 Trykk på  og bla 
gjennom  eller  
til det nummeret du vil 
kopiere.

2 Trykk på .
Nå vises det første 
tilgjengelige nummeret for 
oppføring i telefonboken.

3 Legg inn telefonbok-
 oppføringsnummeret 01–20.

Nå vises telefonnummeret.
4 Trykk på  for å bekrefte, 

trykk så på  for å gå 
tilbake til hvilemodus.

5.6.4  Slette en oppføring i 
gjenoppringingslisten

1 Trykk på  og bla 
gjennom  eller  til 
det nummeret du vil slette.

2 Trykk på .
Du hører et bekreftelsespip 
og neste oppføring vises eller 
---- dersom listen er tom.

3 Trykk på  for å gå tilbake 
til hvilemodus.

5.6.5 Slette hele 
gjenoppringingslisten

1 Trykk på .
2 Trykk og hold  til du 

hører et pip.
Displayet viser ----.

3 Trykk på  for å gå tilbake 
til hvilemodus.

Bruke fl ere funksjoner på telefonen
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6 Personlige 
innstillinger

Bruk  tasten for å åpne 
menyen og justere innstillingene 
på telefonen, slik at de passer til 
dine behov.

6.1     Endre ringevolum og 
ringetone 

 Advarsel
Når telefonen ringer bør du 
ikke holde øretelefonen for 
nært inntil øret, for den kan 
forårsake hørselsskader.

Velg fra: 
• Seks volumnivåer 0–5  

(0 = av, 5 = maks).
• 10 ringetoner

1 Trykk på . 
2 Trykk på  eller  

for å justere ringetonens 
volumnivå.

3 Trykk på en nummertast fra 
0–9 for å velge ringetone. 
Det spilles en ringetone-prøve.

4 Trykk på  for å lagre 
innstillingene.

5 Nå kan du justere dato 
og tidsinnstillingene eller 
trykke på  for å gå 
tilbake til hvilemodus.
Hvis ingen tast trykkes innen 
15 sekunder, går håndsettet 
tilbake til hvilemodus.

6.2  Stille inn dato og klokke
Hvis du har abonnert på 
oppringings-ID-tjenesten på 
nettverket, innstilles klokken 
automatisk når du mottar det 
første anropet. 
1 Trykk to ganger på .

Displayet viser: 01-01 00:00.
2 Legg inn dato og klokkeslett 

med formatet: 
 DD – Dag 
 MM – Måned 
 TT – Time 
 MM – Minutt 
 For eksempel 21 06 09 30 

for 21. juni, 9.30. 

6.3  Slår pipesignalene på/av
Du kan slå tastelyden til 
håndsettet på eller av.

Personlige innstillinger
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1 Trykk på  tre ganger. 
Displayet viser BEEP 1.

2 Trykk på  eller  for å 
skifte mellom 1 = på og 0 = av.

3 Trykk på  for å lagre 
innstillingene.

4 Nå kan du justere 
ringemodus eller trykke 
på  for å gå tilbake til 
hvilemodus.

6.4  Ringemodus
Standard SE140 ringemodus er 
tilpasset ditt land og nettverk. Det 
er ikke sannsynlig at du vil trenge 
å endre denne innstillingen.
1 Trykk på  fi re ganger. 

Displayet viser -1- eller -2-. 
2 Trykk på  eller  for å 

skifte mellom 1 = tone og 2 
= pulserende.

3 Trykk på  for å lagre 
innstillingene. 

4 Nå kan du justere 
gejnoppringingsmodus 
eller trykke på  for å gå 
tilbake til hvilemodus.

6.5  Gjenoppringings-
modus

Tasten  brukes for visse 
nettverkstjenester og PABX*/
sentralbordtjenester. Vanligvis 
er det ikke nødvendig for deg 
å endre denne innstillingen, 
dersom ikke du blir rådet til 
det. 

 Merk
Det kan ikke garanteres at du 
kan bruke din SE140 på alle 
PABX.

1 Trykk på  fem ganger. 
Displayet viser FLASH og 
aktuell innstilling

2 Trykk på  eller  for å 
skifte mellom 1 (Flash 1 med 
Tid ute-oppringing, 
eller 2 (Flash 2 med Tid 
ute-oppringing).

3 Trykk på  for å lagre 
innstillingene.

4 Nå kan du justere 
auto-prefi ks eller trykke 
på  for å gå tilbake til 
hvilemodus.

6.6  Auto-prefiks
Du kan stille inn SE140 til å 
oppdage et telefonnummer 
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og erstatte det med et annet 
nummer. Tilsammen kan begge 
numrene utgjøre maksimalt 24 
sifre.
1 Trykk på  seks ganger.

Displayet viser 
(------------).

2 I det første settet med 
mellomrom legger du inn 
det nummeret du vil skal 
oppdages (maks. 4 sifre). 
Trykk på  eller  for å 
fl ytte markøren.

3 Flytt markøren til 
begynnelsen av det andre 
settet med mellomrom.

4 Legg inn det nummeret du 
vil det skal erstattes med.

5 Trykk på  for å lagre.
6 Nå kan du justere 

PIN-koden eller trykke 
på  for å gå tilbake til 
hvilemodus.

6.7  Endre systemets 
PIN-kode

Systemets PIN-kode er en 
fi resifret kode som brukes 
som sikkerhetskontroll når 
visse innstillinger endres. 
Standardsystemets PIN-kode 

er 0000. Dette kan endres til et 
nummer du velger selv.
1 Trykk på  sju ganger. 

Displayet viser 
CODE----- .

2 Legg inn aktuell PIN-kode 
og trykk på .

3 Legg inn den nye 
PIN-koden og trykk på  
for å bekrefte og gå tilbake 
til  hvilemodus. 

 Merk 
 Noter deg PIN-koden din. 

Hvis du glemmer 
PIN-koden din, må du 
kanskje nullstille håndsettet. 

6.8  Nullstille håndsettet
Du kan gjenopprette 
standardinnstillingene i 
håndsettet.
1 Fjern batteriene fra 

håndsettet. 
2 Trykk og hold  mens du 

setter batteriene inn igjen.
Displayet viser 
888888888888 .

3 Trykk på .

 Merk
Når du har nullstilt håndsettet, 
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må du kanskje legge inn 
landskoden din igjen.

Håndsettets standardinnstillinger er:
• Ringetone  1
• Ringevolum 3
• Hørervolum 3
• Telefonbok  Uendret
• Samtalelogg  Tom
• Gjenoppringings- 
 liste   Tom
• Tastelås  Av
• Klokke 00:00
• Ringemodus  1 (tone)
• Systemets 

PIN-kode  0000

6.9  Låse nummertastaturet
Lås tastaturet, så unngår du å 
slå et nummer i vanvare mens 
du bærer håndsettet med deg.
1  Trykk og hold .

Nå er nummertastaturet låst 
og displayet viser . 

 Merk 
 Du kan fremdeles svare 

et anrop ved å trykke på 
 når nummertastaturet 

er låst. Når samtalen er 
slutt, vil nummertastaturet 

fremdeles være låst. 
 Når du trykker på en tast 

mens nummertastaturet 
er låst, viser displayet på 
håndsettet  i 3 
sekunder.

6.10 Frigi nummertastaturet
1 Trykk og hold  en gang til 

for å frigi nummertastaturet.

Personlige innstillinger
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 7 Registrering

Opptil fem håndsett kan være 
registrert på en basestasjon. 
Ekstra håndsett må registreres 
på basestasjonen før du kan 
bruke dem. 

 Merk
• Instruksjonene nedenfor 

gjelder spesielt for ditt 
SE140 håndsett. Hvis du vil 
registrere et håndsett fra 
en annen produsent, kan 
instruksjonene variere. I så 
fall bør du få informasjoner 
fra produsenten for det 
ekstra håndsettet.

• Før du kan registrere eller 
avregistrere et håndsett, 
trenger du systemets 
PIN-kode. Standard 
PIN-kode er 0000.

7.1  Registrere et håndsett
1 Trykk og hold  på 

basestasjonen i omlag 3 
sekunder. 

 Merk 
 Basestasjonen kan 

akseptere regisrering fra et 

håndsett innen 90 sekunder.
 Hvis du trykker på , 

avbrytes registreringen.
2 Trykk og hold  på 

håndsettet. 
 kommer til 

syne.
3 Legg inn systemets PIN-

kode (standardinnstilling 
0000) og trykk på .
Når basestasjonen er funnet 
og PIN-koden er korrekt, 
registreres håndsettet og 
tildeles det neste tilgjengelige 
håndsettnummeret. 
Dette nummeret vises på 
håndsettets display sammen 
med klokkeinnstillingen.  

 Merk
• Håndsettet SE140 kan 

bare registreres på en 
basestasjon om gangen. 
Dersom du vil registrere 
håndsettet på en annen 
basestasjon, må du gjenta 
registreringsprosessen. 

• Et SE140 håndsett registert 
til en SE145 basestasjon 
vil fungere mend 
telefonsvareren.

Registrering
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• Dersom du prøver å 
legge et nytt håndsett til 
en basestasjon der det 
allerede er registrert fem 
håndsett, viser displayet en 
bla gjennom-strek til det 
går tilbake til det ikke-
registrerte skjermbildet.

7.2  Avregistrere et 
håndsett

Du kan bruke et håndsett for 
å avregistrere et annet. Du kan 
ikke avregistrere håndsettet du 
akkurat bruker.
1 Fjern batteriene og så trykk 

og hold  mens du setter 
batteriene inn igjen.
Ikonet  og  blinker.

2 Slipp tasten . 
Håndsettet søker etter 
basestasjonen og viser så 
alle andre håndsett som er 
registrert til den, f.eks. 
2-3-4-5 .

3 Legg inn nummeret til 
det håndsettet som du vil 
avregistrere. 

4 Legg inn systemets 
PIN-kode 
(standardinnstilling 0000).

5 Trykk på  for å bekrefte. 
Det håndsettet du har valgt, 
avregistreres.

Registrering
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8 Vedlikehold og 
utskiftninger

8.1 Rengjøring
• Håndsettet og basestasjonen 

rengjøres ganske enkelt med 
en fuktig (ikke våt) klut eller 
en antistatisk støvbørste. 

• Bruk aldri pussemiddel, for 
dette vil ødelegge produktet.

• Bruk aldri en tørr klut, for 
dette vil forårsake statisk 
strømstøt.

8.2 Skifte batteri 
 Advarsel

Bruk alltid AAA oppladbare 
batterier
1 Skyv av battteridekselet

2 Fjern de gamle batteriene

3 Plasser de nye batteriene 
inn i håndsettet

4 Sett batteridekselet på plass 
igjen

Vedlikehold og utskiftninger



33

9 Tekniske data

Batteriets levetid og 
rekkevidde
Taletid og hviletid Når batteriet 
er fullt oppladet, er taletiden for 
din SE140 omlag 10 timer og 
hviletiden er omlag 150 timer.

Varsel om svake batterier  
Batterinivået vises øverst til 
venstre i håndsettets display.
Når batterinivået blir lavt, 
vil du høre et pip en gang i 
minuttet (i løpet av en samtale) 
og ikonet  blinker. Dersom 
batterinivået blir særlig lavt, slår 
telefonen seg automatisk av like 
etter varselet. 

Batterienes omtrentlige 
energinivå er: 

  Fullt oppladet.
  Delvis oppladet.
  Blir svakere.
  Blinker – nesten tomme.

Batteritype
De batteriene som brukes 
på din SE140 er AAA NiMh 
550mAh.

Utenfor rekkevidde-varsel 
Under ideelle betingelser er 
telefonens rekkevidde opptil 50 
meter innendørs og 300 meter 
utendørs. Når du er i ferd med å 
bevege deg bort fra rekkevidden 
under en samtale, gir håndsettet 
fra seg et varselpip.

Dersom håndsettet fl yttes 
utenfor denne rekkevidden, gir 
håndsettet fra seg en feilpip, 
samtalen brytes og noen 
funksjoner er ikke lenger 
tilgjengelige. Du vil høre et feilpip 
hvis du prøver å bruke dem, 
dersom feilpip-signalet er slått på.

Når du kommer innenfor 
basestasjonens rekkevidde igjen, 
gir håndsettet fra seg et nytt pip. 

 Merk
For at feilpipet skal virke, må 
det slås på (se side 26 ‘ 6.3 Slå 
pipesignalene på/av’).

Tekniske data
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10  Ofte stilte 
spørsmål

Lading

Ikonet  blinker ikke når 
håndsettet plasseres på 
basestasjonen
• Dårlig batterikontakt – fl ytt 

litt på håndsettet
• Skitten kontakt – rengjør 

batterikontakten med en klut 
fuktet med alkohol

• Batteriet er fullt – det 
trenger ikke å lades

Telefonering

Ingen summetone
• Ingen spenning – kontroller 

forbindelsene. Nullstill 
telefonen: trekk ut 
strømpluggen og sett den inn 
i kontakten igjen

• Batteriene er tomme – lad 
batteriene i minst 24 timer

• Du er for langt fra 
basestasjonen – gå nærmere 
basestasjonen

• Feil linjekabel – bruk vedlagte 
linjekabel

• Linjeadapteret (hvis 
nødvendig) er ikke forbundet 
med linjekabelen – kople 
linjeadapteren (hvis nødvendig) 
til linjekabelen

Dårlig lydkvalitet
Basestasjonen er for nær til 
elektriske apparater, armerte 
murvegger eller dørrammer 
av metall – fl ytt basestasjonen 
minst en meter bort fra alle 
elektriske apparater

Ikonet  blinker
• Håndsettet er ikke registrert 

på basestasjonen – registrer 
håndsettet på basestasjonen

• Du er for langt fra 
basestasjonen – gå nærmere 
basestasjonen

Ingen ringetone
Ringetonen er deaktivert.
Skru opp volumet.

Ofte stilte spørsmål
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Oppringings-ID-tjenesten 
(CLI) virker ikke
Kontroller abonnementet ditt 
med nettverksoperatøren

Telefonbok

Kan ikke lagre oppføring i 
telefonboken
Telefonboken er full. Slett 
en oppføring for å frigjøre 
minneplass

Display

Ikke noe display
• Prøv å lade opp eller skifte ut 

batteriene.
• Prøv å kople fra og kople 

på igjen basestasjonens 
strømforsyning.

Kan ikke registrere et 
ekstra håndsett
Det er allerede registrert fem 
håndsett, som er maksimum. 
Displayet viser en bla gjennom-
strek. Du må avregistrere et 

håndsett for å kunne registrere 
et nytt.

Forstyrrelse

Støyforstyrrelse på radio 
eller fjernsyn
Kanskje basestasjonen din står 
for nært. Flytt den så langt bort 
som mulig.
 

Ofte stilte spørsmål
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Åpne Redial-listen  24
Avregistrere et håndsett  31

B
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D
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E
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H
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I
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 J
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L
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O

Overføre et eksternt anrop til 
et annet håndsett  18

R

Redigere direktevalgstastene  21
Redigere en oppføring i 
telefonboken  21
Registrere et håndsett mot 
en base  30
Resirkulere telefonen  5
Ringe  16
Ringe et annet håndsett  18
Ringe fra anropsloggen  16
Ringe fra telefonboken  16
Ringe nettverkets 
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S

Sette en anroper på vent for å 
besvare et nytt anrop  18
Sette inn batterier  14
Se oppføringer i 
telefonboken  20
Se på en samtalelogg  23
Sikkerhetsinformasjon  6
Skjermikoner og symboler  10
Slå tastetoner av/på  26

Slette en oppføring i 
telefonboken  21
Slette en oppføring på 
anropsloggen  24
Slette et nummer på 
redial-listen  25
Stille dato og klokkeslett  26
Svare  17

T

Tilbakestille håndsett  28

V

Veksle mellom interne 
og eksterne anrop  18
Velge prefi ks og 
erstatningsnummer  27
Velge ringemodus  27
Velge ringetone  26
Velge ringevolum  26
Velge tilb.ringe-modus (Flash)  27
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