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Problemlösningar
Ytterligare lösningar hittar du i den fullständiga FAQ-listan med ofta 
förekommande frågor i huvudhandboken.

Ingen kopplingston
• Kontrollera telefon-

anslutningarna. Dra ur 
strömkontakten och sätt in 
den igen.

• Batterierna är tomma. Ladda 
batterierna i minst 24 timmar.

• Telefonluren är utom räckvidd. 
Gå närmare basstationen.

• Använd den levererade 
telefonlinjesladden.

Dålig ljudkvalitet
• Gå närmare basen.
• Placera basen minst en meter 

bort från elektrisk apparat.

Ikonen  blinkar
• Gå närmare basen.
• Registrera telefonluren i basen.

Nummerpresentationen 
fungerar inte
Kolla ditt avtal med 
nätoperatören.

Ingen ringsignalton
Om symbolen  visas är 
ringsignalen frånslagen. Höj 
signalens volym. Se närmare 
detaljer i huvudhandboken.

Behöver du hjälp?
Se användarhandboken som medföljer din Philips SE140 eller SE145.
Onlinehjälp: www.philips.com/support

Välkommen
Snabb startguide

Anslut

Installera

Ha roligt

1

2

3

Digital trådlös telefon SE140
Digital trådlös telefon med svarare SE1453 Ha roligt

Ringa ett samtal
Slå telefonnumret och tryck på 

.

Svara på samtal
Tryck på  när telefonen ringer.

Lägga på luren
Tryck på .

Anpassa lurens ljudvolym
Tryck på  eller  medan 
luren är på.

Upprepa senaste numret
Tryck på  och sedan på .

Ändra ringvolym och 
ringsignal
• Tryck på .
• Tryck på  eller  för 

att anpassa ringvolymens nivå 
(0 = av).

• Tryck 0-9 för att välja ringsignal. 
Ett smakprov spelas.

• Tryck på  för att spara 
inställningarna.

Lägga till post i telefonboken
• Tryck på  och sedan .
• Välj en plats i telefonboken 

genom att mata in ett 2-siffrigt 
nummer mellan 01-20.

• Mata in telefonnumret och 
bekräfta sedan med .

Ringa från telefonboken
• Tryck på  och bläddra 

sedan  eller  till posten 
du söker.

• Tryck på  för att ringa.

Ställa in datum och tid
• Tryck på  två gånger.
• Mata in datum (DD-MM) och 

tid (TT:MM).
• Bekräfta med .
• Tryck på  för att återgå till 

viloläge.

Endast SE145

Slå på och av 
telefonsvararen
Tryck på  på basen.

Lyssna på meddelanden
Tryck på . Meddelandena 
spelas upp.
Eller
Tryck och håll  för 
att lyssna på alla sparade 
meddelanden i telefonen.
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1 Anslut

A Basens placering

Placera basen inom räckhåll för 
telefonlinje och eluttag.

Anslut kablarna

Stick in telefonsladden och 
strömkabeln i uttagen på basens 
baksida.

Anslut de andra ändarna av 
kablarna i vägguttagen.

 Tips
Placeras basen för nära något 
stort metallobjekt eller 
elektriska anordningar kan 
detta försämra räckvidden 
och ljudkvaliteten.  Tjocka 
väggar kan också försämra 
signalöverföringen till och från 
basen.

B Anslut till vägguttagenC

2 Installation

A Installera batterierna

Sätt i batterierna och skjut fast 
batterifackets lock.

Ladda telefonluren

Placera telefonluren på basen 
så att batterierna laddas. 
Batterisymbolen syns på 
displayen.

B

C Ställ in din telefon

Om displayen visar viloläge är 
telefonen klar att användas.
Eller
om displayen visar CODE : måste 
du välja landets riktnummer för 
området där du är. Se vänligen 
sidan 15 i användarhandboken 
för närmare informationer.
• Bläddra med  eller  för 

att ta fram rätt kod.
• Bekräfta med .
 Telefonluren och basen återställs 

för att ladda de korrekta 
inställningarna och sedan visar 
displayen viloläget.

SE140 – din telefon är nu klar 
för användning.

SE145 – din telefon är nu klar 
för användning.  Telefonsvararen 
sätts automatiskt PÅ och är klar 
att spela in meddelanden.

 Varning
Låt luren laddas i minst 
24 timmar innan den används.

 Obs!
* Linjeadaptern är möjligen inte sammankopplad med telefonlinjes-

ladden. I så fall måste linjeadaptern och telefonlinjesladden först 
sammankoppas innan de ansluts till telefonjacket.

• Om du har skaffat ett multipaket innehåller det fl er telefonlurar, 
laddare, strömadapter och AAA uppladdningsbara batterier.

 Varning
Använd uteslutande de levererade kablarna och batterierna.

GarantibevisAnvändarhandbok Snabb startguide

Paketet innehåller

2 x AAA uppladdningsbara 
batterier

Telefonlinjesladd* Batterifacklock

StrömadapterSE140/SE145 telefonlur SE140 eller SE145 
basenhet
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