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1 Fontos

A telefon használatbavétele 
előtt szánjon időt ennek 
a felhasználói kézikönyvnek 
az elolvasására. Fontos 
információkat és 
megjegyzéseket tartalmaz 
a telefon működtetésével 
kapcsolatban.

1.1 Áramellátás
• A termék 220-240 V-os, 

egyfázisú váltakozó áramú 
áramellátást igényel, 
kivéve az EN 60-950-nek 
megfelelõ IT-installációkat. 
Áramkimaradás esetén 
megszakadhat az 
összeköttetés.

• Az elektromos hálózat 
az EN 60-950-nek 
megfelelõen veszélyes 
besorolású. A készüléket 
csak a hálózati csatlakozó 
kihúzásával lehet az 
áramellátásról leválasztani. 
Ezért használjon a készülék 

közelében lévõ, jól 
hozzáférhetõ fali csatlakozót.

• A telefonhálózatban lévõ 
feszültség TNV-3-ként 
(Telecommunication 
Network Voltages), az 
EN 60-950-es szabványban 
lévõ definíciónak 
megfelelõen kerül 
besorolásra.

  Figyelmeztetés
• Ez az eszköz nem 

alkalmas áramszünet 
esetén vészhívások 
kezdeményezésére. 
Kell más lehetőségnek 
is rendelkezésre 
állnia a vészhívások 
biztosítására.

• Magasfeszültség. Soha ne 
nyissa ki, vagy kísérelje 
meg javítania készüléket.

• Tartsa távol a készüléket 
folyadékoktól.

• Soha ne használjon 
a mellékelt 
akkumulátorokon kívül 
más típust.

• Ha az akkumulátorokat 
nem az eredetivel egyező 
típusúval helyettesíti 

Fontos
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robbanásveszély alakulhat 
ki.

• Amikor a telefon cseng, 
ne tegye a kézibeszélőt 
túl közel a füléhez, mert 
halláskárosodást okozhat.

• Ne használja a készüléket 
robbanásveszélyes 
helyeken.

• Ne engedje, hogy apró 
fémtárgyak a készülékkel 
érintkezésbe kerüljenek. 
Ezek ronthatják 
a hangminőséget, és kárt 
tehetnek a készülékben.

• A kihangosítás 
bekapcsolása hirtelen 
nagyon magas szintre 
növeli a fülhallgatóban 
a hangerőt: vigyázzon, 
hogy a kézibeszélő ne 
legyen túl közel a füléhez.

• Tekintse meg 
a Figyelmeztetéseket 
a fejezetekben és alfejezet 
részekben.

1.2 Konformitás
A Philips Consumer 
Electronics ezúton kijelenti, 
hogy a SE140x típusú 

készülék megfelel az 
1999/5/EC direktíva f 
követelményeinek és más 
vonatkozó kikötéseinek.
A megfelelőségi nyilatkozat 
elérhető: www.p4c.philips.com.

A termék csak 
a csomagoláson 
felsorolt országok 
analóg telefonhálózatára 
csatlakoztatható.

1.3 A GAP-szabvány 
követelményei

A GAP-szabvány biztosítja, 
hogy minden DECTTM- és 
GAP-képes mobil kézibeszélõ 
és bázisállomás teljesíti 
a szabvány minimális 
követelményeit, függetlenül 
a termék márkájától. A mobil 
kézibeszélõ és a SE140/
SE145 bázisállomás megfelel 
a GAP-követelményeknek, 
azaz garantált a következõ 
funkciók mûködése: mobil 
kézibeszélõ bejelentkeztetése, 
vonal felvétele, hívásfogadás 
és hívószámok tárcsázása.

Fontos
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A bõvített funkciók esetleg 
nem állnak rendelkezésre, 
ha Ön más márkájú 
(nem SE140/145) mobil 
kézibeszélõt üzemeltet 
bázisállomásán. Ha 
a SE140/145 mobil készüléket 
más márkájú, GAP-re alkalmas 
bázisállomáson kívánja 
bejelentkeztetni és használni, 
akkor elõször is követnie kell 
a gyártó dokumentációjában 
megadott utasításokat, majd 
pedig el kell végeznie az 
ebben a leírásban ismertetett 
kezelési mûveleteket, 
lásd a 36. oldalon.

Ha a SE140/145 bázisállomás 
más márkájú mobil egységet 
kíván bejelentkeztetni, 
helyezze a bázist bejelentkezõ 
üzemmódba, majd kövesse 
a gyártó dokumentációjának 
elõírásait.

1.4  Újrahasznosítás, 
ártalmatlanítás

Régi termékek 
ártalmatlanítási utasításai
Az elhasznált elektromos és 
elektronikai berendezésekrõl 
szóló WEEE irányelv (Waste 
Electrical and Electronic 
Equipment; 2002/96/EC) 
célja, hogy elõsegítse 
a termékek újrahasznosítását 
a rendelkezésre álló legjobb 
kezelési, felújítási és 
újrahasznosítási technikák 
segítségével, biztosítva 
az emberi egészség és 
a környezet magas fokú 
védelmét.

Az Ön berendezését 
magas minõségi színvonalú 
újrahasználható anyagok és 
alkatrészek felhasználásával 
tervezték és gyártották. Ha a 
terméket le kívánja selejtezni, 
ne dobja a többi háztartási 
szemét közé.

Tudakozódjon, hogy 
hol található a közelben 
elektromos és elektronikai 

Fontos
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termékek elhelyezésére 
szolgáló begyûjtõ 
állomás, melyen 
a következõ jel látható:

A következõ két lehetõség 
közül válasszon:
1 Adja le hiánytalanul 

a terméket (kábelekkel, 
dugaszokkal és 
tartozékokkal együtt) az 
erre kijelölt WEEE begyûjtõ 
állomáson.

2 Ha a régi helyett új 
terméket vásárol, adja 
vissza hiánytalanul a régi 
terméket a kereskedõnek. 
A kereskedõ köteles 
azt a WEEE irányelvben 
meghatározott módon 
visszavenni.

Utasítás az akkumulátorok 
ártalmatlanításához

Az akkukat nem szabad 
a háztartási szemétbe 
dobni.

Csomagolási információ
A Philips szabványos 
jelölésekkel látta el az 

elemeket/akkukat és az 
eszközök csomagolását, 
az újrahasznosítás és 
a szabályszerû utólagos 
gondoskodás elõsegítése 
érdekében.

Anyagi hozzájárulás 
történt az 
újrafeldolgozással és 

újrahasznosítással foglalkozó 
nemzeti intézmények javára.

A jelöléssel ellátott 
csomagolóanyag 
újrahasznosítható.

1.5 Elektromos, mágneses 
és elektromágneses 
erőtér (“EMF”)

• A Philips Royal Electronics 
sok olyan vevőcentrikus 
terméket gyárt és 
forgalmaz, melyek - mint 
általában az elektronikai 
eszközök - alkalmasak 
elektromágneses 
jelek kibocsátására és 
fogadására.

• A Philips egyik legfőbb üzleti 
alapelve, hogy figyelembe 
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veszi a termékekkel 
kapcsolatos egészségügyi 
és biztonsági előírásokat, 
hogy megfeleljen az 
alkalmazandó jogi 
előírásoknak, és hogy 
a termék gyártásakor 
érvényes EMF szabványok 
határain belül maradjon.

• A Philips elkötelezte magát 
arra, hogy csak olyan 
termékeket fejleszt, gyárt 
és forgalmaz, melyeknek 
nincsen egészségre káros 
hatása.

• A Philips megerősíti, hogy 
ha termékeit az előírásoknak 
megfelelően használják, 
akkor azok használata 
a tudomány jelenlegi állása 
szerint biztonságos.

• A Philipsnek aktív szerepe 
van a nemzetközi EMF 
és biztonsági szabványok 
alakításában, lehetővé téve, 
hogy a szabványok jövőbeni 
változásait előre látva 
azokat termékeinél korán 
alkalmazni tudja.

Fontos
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2.1  Mi van a dobozban?

2.2 Mire lesz még 
szüksége?

• A híváslista funkcióért 
fizessen elő a hálózati 
szolgáltatójának hívófél-
azonosítás szolgáltatására.

• A hangposta funkcióért 
fizessen elő a hálózati 
szolgáltatójának hangposta-
szolgáltatására.

 Megjegyzés
* Lehetséges, hogy a vonali 
adapter nincs a vonali vezetékhez 
csatlakoztatva. Ha ez a helyzet, 
kérjük, csatlakoztassa a vonali 
vezetéket a vonali adapterhez, 
mielőtt azt bedugná a vonali 
aljzatba.

 Figyelmeztetés
Mindig a készülékhez biztosított 
kábeleket és akkumulátorokat 
használja.

2 Az Ön SE140 digitális vezetéknélküli 
telefonja
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips 
világában!
A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz itt regisztrálhatja 
termékét www.philips.com/welcome.

SE140 
bázisállomás

SE140 
kézibeszélő

Tápegység Akkumulátor 
fedél

Vonali 
vezeték*

2db AAA 
akkumulátor

Felhasználói 
kézikönyv

Gyors eligazítás Garancia 
információ

Az Ön SE140 digitális vezetéknélküli telefonja
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2.3  A  kézibeszélő áttekintése

1 Fülhallgató
2 Kijelző
Tekintse meg a 12. oldalt a kijelző 
ikonjainak áttekintéséhez.
3 Törlés/Némítás
Beviteli üzemmódban nyomja meg 
számjegyek törléséhez; Híváslista 
vagy újrahívás-lista megtekintésekor 
nyomja meg a kijezőn lévő 
bejegyzés törléséhez vagy nyomja 
meg és tartsa lenyomva az összes 
bejegyzés törléséhez.
Kapcsolja ki vagy be a mikrofont 
beszélgetés közben.
4 Híváslista/Felfelé görgetés/

Hangerőnövelés
Nyissa meg a híváslistákat.
Görgessen felfelé a listákban és 
a beállításokban.
Növelje a fülhallgató hangerejét.
5 Beszélgetés/Visszahívás
Kezdeményezzen, vagy fogadjon 
hívást.
Használja a visszahívás (R) 
funkciót.
6 Gyorshívó billentyűk
Gyorshíváshoz nyomja meg és 
tartsa lenyomva az előre beállított 
számokat.

1

2

3
4

12

6

7

8

5

13

11

10

9

Az Ön SE140 digitális vezetéknélküli telefonja
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7 * / Billentyűzár
Nyomja meg és tartsa 
lenyomva a billentyűzet 
lezárásához/feloldásához.
Hívás közben nyomja meg és 
tartsa lenyomva az impulzus 
és tone tárcsázás közötti 
váltáshoz.
Tárcsázzon csillagot, mely *-
ként jelenik meg a kijelzőn.
8 Programozó gomb
Belépés a főmenübe.
Egy menü opció jóváhagyása.
Belépés a szöveg menübe.
Egy bejegyzés rögzítése 
a telefonköyvben.
9 Interkom (legalább 

2 kézibeszélő szükséges)
Készenléti állapotban 
használja belső hívás 
kezdeményezésére.
Beszélgetés közben 
használja egy külső hívás 
másik kézibeszélőre történő 
átadásához.
10 # / Csengő
Nyomja meg és tartsa 
lenyomva a kézibeszélő 
csengőjének be- és 
kikapcsolásához.
Tárcsázás vagy egy szám 
eltárolása közben nyomja meg 

és tartsa lenyomva szünet (P) 
beviteléhez.
Tárcsázzon #-et, mely o-ként 
jelenik meg a kijelzőn.
11 Befejezés/Kilépés/

 Kézibeszélő be-ki
Hívás befejezése.
Beállítás üzemmódban 
visszalép a készenléti 
állapotba.
Nyomja meg és tartsa 
lenyomva a kézibeszélő 
kikapcsolásához (készenléti 
állapotban), vagy 
bekapcsolásához.
12 Telefonkönyv/

Lefelé görgetés/
Hangerőnövelés

Nyissa ki a telefonkönyvet.
Görgessen lefelé a listákban 
és a menükben.
Csökkentse a fülhallgató 
hangerejét.
13 Újrahívás/Jobbra 

görgetés
Nyissa ki az újrahívás-listát.
Görgessen jobbra.
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 2.4  Kézibeszélő kijelző

1 Állapot és emlékeztető 
ikonok
 Jelzi a kézibeszélő 
akkumulátorainak 
állapotát.
Mozog, amikor 
a kézibeszélő töltődik 
a bázisállomáson.
 Megjelenik, amikor a vonal 
foglalt.
Villog, amikor bejövő hívás 
érkezik.
 Villog, amikor új 
hangposta-üzenete van.
Nem látszik, ha nincs 
hangposta-üzenet.
 Megjelenik, ha 
nemfogadott hívásai 
vannak és új szám(ok) 
van(nak) a híváslistában.

 A telefonkönyv nyitva van.
 A kézibeszélő 
programozási 
üzemmódban van.
 A billentyűzet le van zárva.
 A kézibeszélő mikrofonja 
le van némítva.
 A kézibeszélő csengője ki 
van kapcsolva.
 Folyamatosan látszik, 
amikor a kézibeszélő 
be van jelentkeztetve 
és a bázisállomás 
hatótávolságán belül van.
Villog, amikor 
a kézibeszélő 
hatótávolságon kívül van 
és keresi a bázisállomást.

2 Kézibeszélő száma

3 Aktuális idő

2 3

1

Az Ön SE140 digitális vezetéknélküli telefonja
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2.5  A bázisállomás áttekintése

1  Kézibeszélő kereső 
gomb

A készülékkeresés egy 
hasznos módja az elveszett 
kézibeszélők megtalálásának.
1 Nyomja meg az  

gombot a bázison.
Minden kézibeszélő cseng.

2 Nyomja meg az 
 gombot ismét 

a hívásértesítés törléséhez, 
vagy nyomjon meg egy 

1

gombot a kézibeszélőn 
a hívásértesítés 
leállításához.
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2.6  Navigálás a beállítások 
között

A menükben és a képernyőn 
lévő lehetőségekben történő 
navigálás alaplépései:
1 A készenléti képernyőn 

nyomja meg az  
gombot.
A beállítások megnyílnak.

 Ha a következő 
beállításhoz kíván lépni, 
nyomja meg ismét az  
gombot.

2 Használja az  vagy 
az  gombokat 
a lehetőségekben történő 
görgetéshez, és nyomja 
meg az  gombot 
a kijelzett lehetőség 
megnyitásához.
A következő 
programbeállítás kinyílik.

3 Nyomja meg az  
gombot a készenléti 
állapotba történő 
visszatéréshez.

Készenléti állapot
Ha a kézibeszélőn 
15 másodpercig nem nyom 
meg egyetlen gombot sem, 
a kijelző automatikusan 

visszatér a készenléti 
állapotba. Akkor is 
készenléti állapotba kerül, ha 
a kézibeszélőt a bázisra vagy 
a töltőre helyezi.
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3 Előkészületek

3.1 A bázisállomás 
elhelyezése

Helyezze a bázisállomást 
a telefonvonal, és az 
elektromos hálózati 
csatlakozóaljzatok közelébe.

 Javaslat
Az a hely, ahova 
a bázisállomást elhelyezi, 
hatással lehet a készülékének 
hatótávolságára és 
teljesítményére. Ne tegye 
a bázisállomást túl közel nagy 
fémtárgyakhoz, mint például 
iratgyűjtő szekrényekhez, 
radiátorokhoz vagy elektromos 
berendezésekhez. Ez 
ronthatja a hatótávolságot 
és a hangminőséget. Vastag 
belső és külső falú épületek 
ronthatják a jelek átvitelét 
a bázisállomáshoz és 
a bázisállomástól.

3.2  A bázisállomás 
csatlakoztatása

 Figyelmeztetés
• Gondoskodjon róla, hogy 

az áramellátás adapterét 
és a telefonvonali 
vezetéket megfelelően 
csatlakoztassa, mert 
a helytelen csatlakozás 
kárt tehet a készülékben.

• Mindig az egységhez 
mellékelt telefonvonali 
vezetéket használja. 
Ellenkező esetben 
lehetséges, hogy nem kap 
tárcsahangot.

 Megjegyzés
Néhány országban lehetséges, 
hogy a vonali adapter 
nincs a vonali vezetékhez 
csatlakoztatva. Ha ez a helyzet, 
kérjük, csatlakoztassa a vonali 
vezetéket a vonali adapterhez, 
mielőtt azt bedugná a vonali 
aljzatba.

1 Csatlakoztassa 
a vonali vezetéket és 
az áramellátás kábelét 
a bázisállomás alján lévő 
aljzatokba.

Előkészületek
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2 Dugja be a vonali 
vezeték és az áramellátás 
kábelének másik végét 
a telefonos aljzatba, illetve 
az elektromos hálózati 
csatlakozóaljzatba.

3.3  A kézibeszélő 
 akkumulátorainak 
behelyezése és töltése

 Figyelmeztetés
• A kézibeszélőt az első 

használat előtt legalább 

24 órán keresztül tölteni 
kell.

• Soha ne használjon 
a mellékelt 
akkumulátorokon kívül 
más típust. Ha az 
akkumulátorokat nem 
az eredetivel egyező 
típusúval helyettesíti, 
robbanásveszély alakulhat 
ki.

Az Ön SE140 készülékének 
két akkumulátor a tartozéka.

1 Csúsztassa ki az 
akkumulátor-fedelet (ha be 
van zárva).

2 Helyezze be az 
akkumulátorokat 
a jelzésnek megfelelően, 
és csúsztassa vissza 
a fedelet.

Előkészületek



3 Helyezze a kézibeszélőt 
számlappal felfelé 
a bázisra, hogy töltődjön.
Egy hangjelzés erősíti 
meg, hogy a kézibeszélőt 
megfelelően helyezte el, 
és megkezdődik a töltés.

4 Amikor elegendő energia 
van az akkumulátorokban, 
a kézibeszélő 
automatikusan 
bejelentkezik 
a bázisállomásra.
A készenléti képernyő 
jelenik meg a kijelzőn. 
Abban az esetben, ha 
a kijelzőn az COD@= jelenik 
meg, ki kell választania 
az Ön területéhez tartozó 
országcsoportot.

Ha ki kell választania az 
országát

 Görgessen az  vagy az 
 gombbal a megfelelő 

országkód kiválasztásához 
(lásd lent).
Majd nyomja meg az  
gombot a jóváhagyáshoz.
A készülék újraindul, és 
a készenléti képernyő 
jelenik meg.

Kód Ország

21 ROMÂNIA
22 POLSKA
23 ČESKO

24 MAGYARORSZAG
25 SLOVENSKO
26 SLOVENIJA
27 HRVATSKA
28 Български

29 SRPSKI

 Megjegyzés
Ha az országkód beállítása 
előtt bejövő hívása érkezik, 
tudja fogadni a hívást. Amikor 
a beszélgetést befejezi, 
a kijező visszatér az eredeti 
képernyőre, ahol beállíthatja 
az országkódot. A hívófél-
azonosítás nem fog működni, 
amíg az országkód nincs 
kiválasztva.

5 Hagyja ott a kézibeszélőt 
amíg az akkumulátorok 
teljesen fel nem töltődtek 
(legalább 24 óráig).
A kézibeszélő 
akkumulátorai akkor 
töltődtek fel teljesen, 
amikor a töltés-animáció 

Előkészületek 17
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megáll, és az  

(akkumulátor feltöltve) ikon 
jelenik meg a kijelzőn.

 Figyelmeztetés
Ha NiMH akkumulátorok 
helyett alkáli elemeket tesz 
be, a kijelző minden részlete 
megjelenik. Haladéktalanul 
cserélje le a tartozékként 
biztosított akkumulátorokra.

 3.4 Több kézibeszélős 
csomagok használata

Ha több kézibeszélős 
csomagot vásárolt, 
akkor azokban további 
kézibeszélőket, töltőket, 
adaptereket és AAA 
akkumulátorokat kap.
1 Csatlakoztassa a töltőt 

az elektromos hálózati 
csatlakozóaljzatba.

2 Tegye be a tartozékként 
biztosított akkumulátorokat 
a további kézibeszélőkbe.

3 Helyezze a kézibeszélőket 
a töltőkre azok teljes 
feltöltéséhez, legalább 
24 órára.

4 Az SE140 

használata

4.1  Hívás kezdeményezése
1 Nyomja meg az  

gombot.
2 Tárcsázza a telefonszámot.

4.2  Előtárcsázás
1 Üsse be a telefonszámot 

(legfeljebb 24 számjegy). 
Ha eltéveszti, nyomja meg 
az  gombot a helytelen 
számjegyek törléséhez.

2 Nyomja meg az  
gombot a tárcsázáshoz.

4.3 Az 1. és 2. gyorshívó 
szám tárcsázása

1 Nyomja meg és tartsa 
lenyomva az  vagy az 

 gombot, amíg a szám 
nem jelenik meg és hívja. 
Ha nincs eltárolt szám, egy 
hangjelzés hallható.

Az SE140 használata
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4.4  Hívás 
a telefonkönyvből

1 Nyomja meg az  
gombot.
A telefonkönyv első 
bejegyzése jelenik meg 
a kijelzőn.

2 Görgessen az  vagy 
az  gombbal a kívánt 
bejegyzéshez.

3 Nyomja meg az 
 gombot a szám 

tárcsázásához.

 Megjegyzés
Az üres bejegyzések 
nem jelennek meg 
a telefonkönyvben való 
görgetéskor.

4.5  Hívás a híváslistából
1 Nyomja meg az  

gombot.
A híváslista első 
bejegyzése jelenik meg 
a kijelzőn.

2 Görgessen az  vagy 
az  gombbal a kívánt 
bejegyzéshez.

3 Nyomja meg az 
 gombot a szám 

tárcsázásához.

 Megjegyzés
Elő kell fizetnie a hálózati 
szolgáltatójánál a hívófél-
azonosítás szolgáltatásra, 
hogy láthassa a hívó 
számát a híváslistában. 
Tekintse meg a „Hívófél 
azonosító és Híváslista” 
pontot a 26. oldalon további 
részletekért.

4.6  Hívás fogadása
1 Amikor a telefon cseng, 

nyomja meg az  
gombot.

 Figyelmeztetés
Amikor a telefon cseng, 
ne tegye a fülhallgatót 
túl közel a füléhez, mert 
halláskárosodást okozhat.

 Megjegyzés
Egy bejövő hívásnak prioritása 
van más eseményekkel 
szemben. Bármikor, amikor 
bejövő hívás van, más, 

Az SE140 használata
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folyamatban lévő műveletek, 
mint pl. telefon beállítások, 
navigálás a menüben stb. 
megszakadnak.

4.7  A  fülhallgató 
hangerejének 
beállítása

1 Beszélgetés közben 
nyomja meg az  vagy 
az  gombot a hangerő 
beállításához.
Az aktuális szint látható 
a kijelzőn.

4.8   Némítás
El tudja némítani a mikrofont, 
hogy a helyiségben tartózkodó 
másik személlyel úgy tudjon 
beszélni, hogy a hívó ne hallja.
1 Beszélgetés közben 

nyomja meg a  
gombot.
A mikrofon elnémul, és 
a kijelzőn  jelenik meg.

2 Nyomja meg az  
gombot ismét a mikrofon 
visszakapcsolásához.

Az SE140 használata

4.9  Hívás befejezése
1 Nyomja meg az  

gombot vagy helyezze 
a kézibeszélőt a bázisra.
A hívás időtartama 
megjelenik a kézibeszélő 
kijelzőjén körülbelül 
5 másodpercre.
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5 Használja 

ki jobban 

a telefonját!

5.1 Interkom
Ez a tulajdonság csak akkor 
érhető el, ha legalább két 
regisztrált kézibeszélő van. 
Ez lehetővé teszi, hogy belső 
hívásokat kezdeményezzen, 
külső hívásokat az 
egyik kézibeszélőről 
a másikra átadjon, és 
a konferenciabeszélgetés 
lehetőséget használja.

5.1.1  Egy másik kézibeszélő 
hívása

1 Nyomja meg az  
gombot.
• Ha csak két kézibeszélő 

van, a másik kézibeszélő 
automatikusan hívható.

• Vagy ha több mint 
két kézibeszélő van, 
nyomja meg a másik 

kézibeszélőnek 
a számát.

2 Nyomja meg az  
gombot a beszélgetés 
befejezéséhez.

 Megjegyzés
Ha a kézibeszélő kívül van az 
SE140 hatókörén, lehetséges, 
hogy ez a funkció nem 
használható.

5.1.2   Külső hívás 
átadása egy másik 
kézibeszélőre

1 Külső hívás közben 
nyomja meg az  
gombot.
A hívó fél tartásba kerül.

2 Üsse be a hívni kívánt 
kézibeszélő számát.
Ha csak két kézibeszélő 
van, a másik kézibeszélő 
automatikusan hívható.

3 Amikor a másik 
kézibeszélő fogadja 
a hívást, jelentse be 
a hívót, és nyomja meg 
az  gombot a hívás 
átadásához. Ha a másik 
kézibeszélő nem válaszol, 

Használja ki jobban a telefonját
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nyomja meg az  
gombot, hogy ismét 
a hívóval beszélhessen.

 Megjegyzés
A hívás átadása előtt 
a felhasználó váltogathat 
mind külső, mind  belső 
hívások között az  gomb 
megnyomásával.

5.1.3  Három résztvevős 
konferencia-
beszélgetés

1 Külső hívás közben 
nyomja meg az  
gombot.
A hívó fél tartásba kerül.

2 Üsse be a hívni kívánt 
kézibeszélő számát.
Ha csak két kézibeszélő 
van, a másik kézibeszélő 
automatikusan hívható.

3 Amikor a másik 
kézibeszélő fogadja 
a hívást, jelentse be 
a hívást, majd nyomja 
meg és tartsa lenyomva 
az  gombot a két hívás 
összekapcsolásához.

 Ha a másik kézibeszélő 
nem válaszol, nyomja meg 
az  gombot, hogy ismét 
a hívóval beszélhessen.

4 Nyomja meg az  
gombot a beszélgetés 
befejezéséhez.

5.2 Hangposta
Ha előfizetett a hálózati 
szolgáltatójának hangposta-
szolgáltatására (ha van), az 
Ön SE140 készülékén az  
jelenik meg, amikor új üzenetei 
vannak.

Az ön országától és hálózati 
szolgáltatójától függően 
a hangposta száma előzetesen 
tárolható gyorshívó számként 
az  gomb használatával.

 Megjegyzés
Ha a hangposta száma nincs 
előzetesen tárolva, hozzáadhat 
egy számot, vagy átírhatja 
a meglévő tárolt számot.
Tekintse meg a „Gyorshívó 
gombok hozzárendelése egy 
telefonkönyv-bejegyzéshez” 
részt a 26. oldalon.

Használja ki jobban a telefonját
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5.2.1  A hálózati hangposta-
szolgáltatás 
tárcsázása

1 Nyomja meg és tartsa 
lenyomva az  gombot.
A szám megjelenik 
a kijelzőn és elindul 
a tárcsázás. Kövesse 
a hangparancsokat az 
üzeneteinek lejátszásához, 
mentéséhez és törléséhez.

 Megjegyzés
 A hangpostaszám csak 

akkor van előzetesen 
tárolva, ha az ország, ahol 
a telefont vásárolták, kínál 
hangposta-szolgáltatást. 
Ha nincs szolgáltatás-
kínálat, a szám helye üres. 
A felhasználók átírhatják az 
előzetesen tárolt számot az 
általuk preferált számmal, 
és helyette azt a számot 
tárcsázhatják. A gyorshívó 
gombokra történő szám 
tároláshoz tekintse meg 
a 25. oldalt.

5.3 Telefonkönyv
Az SE140 kézibeszélő 
telefonkönyve 20 szám 
tárolására alkalmas, melyek 
egyenként 24 számjegy 
hosszúak lehetnek.

 Megjegyzés
A telefonkönyv-bejegyzések 
01-től 20-ig vannak sorba 
rendezve.

5.3.1  Telefonkönyv-
bejegyzések 
megtekintése és 
tárcsázása

1 Nyomja meg az  
gombot.
A kijelzőn az első 
bejegyzés és az  jelenik 
meg.

2 Görgessen az  vagy 
az  gombbal a kívánt 
bejegyzéshez.

3 Nyomja meg az  
gombot a tárcsázáshoz 
vagy az  gombot 
a készenléti állapotba 
történő visszalépéshez.

Használja ki jobban a telefonját
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 Javaslat
A kijelzőn minden telefonszám 
első kilenc számjegye látható. 
Ha a szám hosszabb, az 
utolsó számjegy villog. Nyomja 
meg az  gombot a szám 
további számjegyeinek 
megtekintéséhez.

5.3.2  Szám tárolása 
a telefonkönyvben

1 Nyomja meg az , 
majd nyomja meg az  
gombot.
A képernyőn 
a telefonkönyv első szabad 
helye (01-20) jelenik meg.

2 Üsse be a kétszámjegyű 
telefonköny-bejegyzés 
számot, pl. 01.

3 Üsse be a tárolni kívánt 
telefonszámot. Ha 
eltéveszti, nyomja meg az 

 gombot.
4 Nyomja meg az  

gombot a jóváhagyáshoz.
A következő elérhető 
bejegyzés jelenik meg 
a kijelzőn.

5 Üsse be a következő 
tárolni kívánt számot, 

vagy nyomja meg az 
 gombot a készenléti 

állapotba történő 
visszalépéshez.

 Megjegyzés
• Amikor a telefonkönyv 

üres, a kijelzőn a 01- 
[üres] villog.

• Ha a telefonkönyv tele 
van a kijezőn a 20- [és 
az aktuálisan tárolt szám] 
villog.

• Vonja vissza egy 
bejegyzés tárolását az  
gomb megnyomásával 
bármikor a folyamat során.

5.3.3 Szünet bevitele egy 
telefonkönyv számba

Ha az Ön SE140 készüléke 
alközponthoz csatlakozik, 
szükség lehet szünet 
bevitelére egy tárolt 
számban. Ez időt biztosít 
az alközpontnak arra, hogy 
fővonalat adjon. A szünetet 
általában az alközpont 
hozzáférési kódja (pl. 9) után 
kell tárolni.
1 Szám tárolásakor nyomja 

meg és tartsa lenyomva 

Használja ki jobban a telefonját
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az  gombot, amíg 
a kijelzőn P jelenik meg. 
Majd folytassa a szám 
bevitelét.

5.3.4  Szám szerkesztése 
a telefonkönyvben

1 Nyomja meg az  
gombot, majd nyomja meg 
az  gombot.

2 Görgessen az  vagy 
az  gombbal a kívánt 
számhoz.

3 Üsse be a kétszámjegyű 
telefonkönyv számot, 
pl. 07.

4 Üsse be az új 
telefonszámot.

 Javaslat
• Nyomja meg az  

gombot számjegyek 
törléséhez.

5 Nyomja meg az  
gombot a jóváhagyáshoz.
A következő elérhető 
bejegyzés jelenik meg 
a kijelzőn.

6 Nyomja meg az  
gombot a készenléti 

állapotba történő 
visszalépéshez.

5.3.5  Telefonköny bejegyzés 
törlése

1 Nyomja meg az  
gombot, majd nyomja meg 
az  gombot.

2 Görgessen az  vagy 
az  gombbal a kívánt 
számhoz.

3 Üsse be a kétszámjegyű 
telefonkönyv számot, 
pl. 07.

4 Nyomkodja az  
gombot ismételten a szám 
törléséhez, míg egy 
nyugtázó hangjelzést nem 
hall.

5 Nyomja meg az  
gombot a jóváhagyáshoz.

6 Nyomja meg az  
gombot a készenléti 
állapotba történő 
visszalépéshez.

 5.4  Gyorshívó billentyűk
Az  vagy az  
gomboknak előzetesen 
tárolt telefonszámai vannak 

Használja ki jobban a telefonját



26

gyorshíváshoz. Ezek a számok 
az Ön országától és hálózati 
szolgáltatójától függnek.

Beállíthat gyorshívó 
gombokat a kézibeszélője 
telefonkönyvében tárolt 
számok tárcsázásához.

 Megjegyzés
Az előzetesen tárolt számok 
általában hozzáférést 
biztosítanak a hálózat által 
kínált szolgáltatásokhoz, de 
ez az országtól és a hálózattól 
függ.

5.4.1 Gyorshívó számok 
tárcsázása

1 Nyomja meg és tartsa 
lenyomva az  vagy az 

 gombot, amíg egy 
hangjelzést nem hall.
A szám megjelenik 
a kijelzőn és elindul 
a tárcsázás.

2 Nyomja meg az  
gombot a készenléti 
állapotba történő 
visszalépéshez.

 5.4.2   Gyorshívó gombok 
hozzárendelése 
egy telefonkönyv-
bejegyzéshez

1 Nyomja meg az  
gombot.

2 Görgessen az  vagy 
az  gombbal a kívánt 
bejegyzéshez.

3 Nyomja meg és tartsa 
lenyomva az  vagy az 

 gombot, amíg egy 
hangjelzést nem hall.
A telefonkönyv-bejegyzés 
így a gyorshívó gombok 
közé is tárolásra kerül.

4 Nyomja meg az  
gombot a készenléti 
állapotba történő 
visszalépéshez.

 5.5  Hívófél azonosító és 
Híváslista

Ha előfizetett a hívófél-
azonosítás szolgáltatásra 
(CLI), és a hívó nem tartja 
vissza az azonosítóját, a hívó 
száma megjelenik a kijelzőn.
1 A hívófél-azonosító és 

az idő/dátum közötti 
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váltáshoz nyomja meg az 
 gombot.

 Megjegyzés
• Ha a telefonszám nem áll 

rendelkezésre a bejövő 
híváshoz, a kézibeszélőn 
a ---- jelenik meg.

• A hívással kapcsolatos 
információ országonként 
és hálózati szolgáltatóként 
változik.
Néhány szolgáltató 
előfizetési díjat számolhat 
fel a hívófél-azonosítás 
szolgáltatásáért.

5.5.1 Híváslista
A híváslista tartalmazza a nem 
fogadott és fogadott hívások 
részleteit. A bejegyzések 
időrendi sorrendben jelennek 
meg, a lista tetején a legutóbbi 
hívással.

 Megjegyzés
• A híváslista legfeljebb 

10 hívás részleteit 
tartalmazza.

• Amikor a híváslista 
megtelik, egy új hívás kerül 

a legrégebbi bejegyzés 
helyére a listában.

• A híváslista átnézésekor 
a hívás dátumának és 
idejének megtekintéséhez 
(ha azt a hálózat 
rendelkezésre bocsátja) 
nyomja meg az  
gombot.

Amikor nemfogadott hívása 
van (bejövő hívások, melyeket 
nem vett fel), az  ikon villog 
minden kézibeszélő kijezőjén, 
amelyik a bázisállomásra 
van bejelentkeztetve. Ha az 
egyik kézibeszélőt használja 
a híváslista megtekintésére, 
a többi kézibeszélőn lévő 
ikon tovább villog (több 
kézibeszélős csomagok 
esetén).

5.5.2  Híváslisták 
megtekintése 
és tárcsázás 
a híváslistából

1 Nyomja meg az  
gombot.
• A legutóbbi hívás jelenik 

meg a kijelzőn.

Használja ki jobban a telefonját
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• A híváslista 
megtekintésekor az 

 ikon folyamatosan 
látható.
Villogni kezd, ha olyan 
bejegyzéseket tekint 
meg, melyeket nem 
válaszolt meg.

2 Görgessen az  
vagy az  gombbal 
a híváslistában.

3 Nyomja meg az  
gombot a kijelzőn lévő 
szám tárcsázásához vagy 
az  gombot a készenléti 
állapotba történő 
visszalépéshez.

5.5.3  Szám másolása 
a híváslistából 
a telefonkönyvbe

1 Nyomja meg az  
gombot.

2 Görgessen az  vagy 
az  gombbal a másolni 
kívánt számhoz.

3 Nyomja meg az  
gombot.
A következő rendelkezésre 
álló telefonkönyv-bejegyzés 

(01-20) jelenik meg 
a kijelzőn.

 Megjegyzés
• Amikor a telefonkönyvet 

görgeti, mindegyik 
már eltárolt bejegyzés 
megjelenik a kijelzőn.

• Ha a telefonkönyv tele van, 
a kijezőn a 20- és a tárolt 
szám villog.

4 Üsse be a kétszámjegyű 
telefonkönyv-bejegyzés 
számot 01–20.
A telefonszám megjelenik 
a kijelzőn.

5 Nyomja meg az  
gombot a jóváhagyáshoz.

6 Nyomja meg az  
gombot a készenléti 
állapotba történő 
visszalépéshez.

5.5.4  Híváslista-bejegyzés 
törlése

1 Nyomja meg az  
gombot.

2 Görgessen az  vagy 
az  gombbal a törölni 
kívánt számhoz.

Használja ki jobban a telefonját
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3 Nyomja meg az  
gombot.
Egy megerősítő 
hangjelzést hall és 
a következő bejegyzés 
jelenik meg a kijelzőn, 
vagy ----, ha a lista üres.

4 Nyomja meg az  
gombot a készenléti 
állapotba történő 
visszalépéshez.

5.5.5  A teljes híváslista 
törlése

1 Nyomja meg az  
gombot.

2 Nyomja meg és tartsa 
lenyomva az  gombot, 
amíg egy hangjelzést nem 
hall.
A kijelzőn a ---- jelenik 
meg.

3 Nyomja meg az  
gombot a készenléti 
állapotba történő 
visszalépéshez.

5.6 Újrahívás
Az utoljára hívott öt szám 
bármelyikét újra tárcsázhatja. 

A számok legfeljebb 
24 számjegy hosszúak 
lehetnek.

5.6.1 Az utolsó szám 
újrahívása

1 Nyomja meg az , majd 
az  gombot.
Az utoljára tárcsázott szám 
megjelenik a kijelzőn és 
indul a tárcsázása.

5.6.2  Szám megtekintése és 
tárcsázás az újrahívás-
listából

1 Nyomja meg az  
gombot.
Az utoljára tárcsázott szám 
megjelenik a kijelzőn.

2 Ha szükséges, görgessen 
az  vagy az  
gombbal a kívánt szám 
megjelenítéséhez.

3 Nyomja meg az 
 gombot a szám 

tárcsázásához vagy az 
 gombot a készenléti 

állapotba történő 
visszalépéshez.

Használja ki jobban a telefonját
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5.6.3  Újrahívó szám 
másolása 
a telefonkönyvbe

1 Nyomja meg az  
gombot és görgessen 
az  vagy az  
gombbal a másolni kívánt 
bejegyzéshez.

2 Nyomja meg az  
gombot.
Az első rendelkezésre álló 
telefonkönyv-bejegyzés 
szám megjelenik 
a kijelzőn.

3 Üsse be a telefonkönyv-
bejegyzés számot 01–20.
A telefonszám megjelenik 
a kijelzőn.

4 Nyomja meg az  
gombot a jóváhagyáshoz, 
majd az  gombot 
a készenléti állapotba 
történő visszalépéshez.

5.6.4  Egy újrahívás-lista 
bejegyzés törlése

1 Nyomja meg az  
gombot és görgessen az 

 vagy az  gombbal 
a törölni kívánt számhoz.

2 Nyomja meg az  
gombot.
Egy megerősítő 
hangjelzést hall és 
a következő bejegyzés 
jelenik meg a kijelzőn, 
vagy ----, ha a lista üres.

3 Nyomja meg az  
gombot a készenléti 
állapotba történő 
visszalépéshez.

5.6.5  A teljes újrahívás-lista 
törlése

1 Nyomja meg az  
gombot.

2 Nyomja meg és tartsa 
lenyomva az  gombot, 
amíg egy hangjelzést nem 
hall.
A kijelzőn a ---- jelenik 
meg.

3 Nyomja meg az  
gombot a készenléti 
állapotba történő 
visszalépéshez.

Használja ki jobban a telefonját
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6 Személyes 

beállítások

Használja az  gombot 
a menü megnyitásához 
és igazítsa a beállításokat 
a telefonján a saját 
preferenciáihoz.

6.1 Változtassa meg 
a  csengő hangerejét 
és a  csengőhangot

 Figyelmeztetés
Amikor a telefon cseng, 
ne tegye a fülhallgatót 
túl közel a füléhez, mert 
halláskárosodást okozhat.

Válasszon:
• Hat  hangerőszintből (0–5)

(0 = ki, 5 = max).
• 10  csengőhangból

1 Nyomja meg az  
gombot.

2 Nyomja meg az  
vagy az  gombot 

a csengő hangerejének 
beállításához.

3 Nyomjon meg egy 
számot a billentyűzeten 
0–9 között a csengőhang 
kiválasztásához.
A készülék egy mintát 
játszik a csengőhangból.

4 Nyomja meg az  
gombot a beállítások 
elmentéséhez.

5 Most beállíthatja a dátumot 
és az időt, vagy nyomja 
meg az  gombot 
a készenléti állapotba 
történő visszalépéshez.
Ha 15 másodpercen belül 
egy gombot sem nyom 
meg, a készülék visszatér 
készenléti állapotba.

6.2  A dátum és az idő 
beállítása

Ha előfizetett a hálózati hívófél-
azonosítás szolgáltatásra, az 
idő beállítása automatikusan 
megtörténik az első hívás 
fogadásakor.
1 Nyomja meg az  

gombot kétszer.

Személyes beállítások
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A kijelzőn ez jelenik meg: 
01-01  00:00.

2 Állítsa be az időt az alábbi 
formátumban:
NN - Nap
HH - Hónap
ÓÓ - Óra
PP - Perc
Például: 21 06 09 30 
Június 21. reggel 9:30.

 6.3  Hangjelzések be- és 
kikapcsolása

A kézibeszélő gombhangjait 
be- vagy kikapcsolhatja.
1 Nyomja meg az  

gombot háromszor.
A kijelzőn a B@@P 1 
jelenik meg.

2 Nyomja meg az  
vagy az  gombot az 
1 = be és a 0 = ki közötti 
átkapcsoláshoz.

3 Nyomja meg az  
gombot a beállítások 
elmentéséhez.

4 Most beállíthatja 
a tárcsázási módot, 
vagy nyomja meg az 

 gombot a készenléti 

állapotba történő 
visszalépéshez.

6.4  Tárcsázási mód
Az SE140 alapbeállítási 
tárcsázási módja megfelel az 
Ön országának és 
hálózatának. Nem valószínű, 
hogy meg kell változtatnia 
ezeket a beállításokat.
1 Nyomja meg az  

gombot négyszer.
A kijelzőn -1- vagy -2- 
jelenik meg.

2 Nyomja meg az  
vagy az  gombot 
az 1 = Tone és 
a 2 = Impulzus közötti 
átkapcsoláshoz.

3 Nyomja meg az  
gombot a beállítások 
elmentéséhez.

4 Most beállíthatja 
a visszahívási módot (lásfd 
lent), vagy nyomja meg az 

 gombot a készenléti 
állapotba történő 
visszalépéshez.

Személyes beállítások
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6.5  Visszahívás mód
Az  gomb bizonyos 
hálózati szolgáltatásokkal és 
alközponti szolgáltatásokkal 
használható. Rendszerint 
nem kell megváltoztatnia 
ezt a beállítást, hacsak arról 
értesítést nem kap.

 Megjegyzés
Az SE140 használata 
nem garantálható minden 
alközponton.

1 Nyomja meg az  
gombot ötször.
A kijelzőn a FLASH és az 
aktuális beállítás jelenik 
meg.

2 Nyomja meg az  
vagy az  gombot 
az 1 (Flash 1 időzített 
visszahívással), vagy 
a 2 (Flash 2 időzített 
visszahívással) közötti 
átváltáshoz.

3 Nyomja meg az  
gombot a beállítások 
elmentéséhez.

4 Most beállíthatja az 
automatikus előtagot, 
vagy nyomja meg az 

 gombot a készenléti 
állapotba történő 
visszalépéshez.

6.6  Automatikus előtag
Beállíthatja az SE140 
készüléket, hogy felismerjen 
egy tárcsázó számot, és 
helyettesítsen egy másik 
számmal. A két szám 
számjegyeinek összege 
együttesen legfeljebb 24 lehet.
1 Nyomja meg az  

gombot hatszor.
A kijelzőn (---- - ----
---) jelenik meg.

2 Az első helyekre üsse be 
a felismerni kívánt számot 
(legfeljebb 4 számjegy).
Nyomja meg az  vagy 
az  gombot a kurzor 
mozgatásához.

3 Mozgassa a kurzort 
a második hely elejére.

4 Üsse be 
a behelyettesítendő 
számot.

5 Nyomja meg az  
gombot a mentéshez.

6 Most módosíthatja 
a rendszer PIN-kódot, 

Személyes beállítások
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vagy nyomja meg az 
 gombot a készenléti 

állapotba történő 
visszalépéshez.

6.7  A rendszer PIN-kód 
módosítása

A rendszer PIN-kód 
egy négyszámjegyű 
kód, mely biztonsági 
ellenőrzésre használatos 
bizonyos beállítások 
megváltoztatásakor. 
A rendszer PIN-kód 
alapbeállításban 0000. 
Ezt tetszés szerinti számra 
megváltoztathatja.
1 Nyomja meg az  

gombot hétszer.
A kijelzőn a COD@----- 
jelenik meg.

2 Üsse be az aktuális PIN-
kódot és nyomja meg az 

 gombot.
3 Üsse be az új PIN-kódot, 

és nyomja meg az  
gombot a készenléti 
állapotba történő 
visszatéréshez.

 Megjegyzés
 Kérjük, jegyezze fel a PIN-

kódját. Ha elfelejti a PIN-
kódját, újra kell indítania 
a kézibeszélőjét.

6.8  A kézibeszélő 
újraindítása

Visszaállíthatja a kézibeszélő 
alapbeállításait.
1 Távolítsa el az 

akkumulátorokat 
a kézibeszélőből.

2 Nyomja meg és tartsa 
lenyomva az  gombot 
az akkumulátorok 
visszahelyezésekor.
A kijelzőn 888888888888 
jelenik meg.

3 Nyomja meg az  
gombot.

 Megjegyzés
A kézibeszélő újraindítását 
követően lehetséges, hogy 
újra meg kell adnia az 
országkódot.

A kézibeszélő alapbeállításai:
• Csengőhang 1
• Csengés hangerő 3

Személyes beállítások
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• Fülhallgató hangereje 3
• Telefonkönyv Változatlan
• Híváslista Üres
• Újrahívás-lista Üres
• Billentyűzár Feloldva
• Óra 00:00
• Tárcsázási mód 1 (Tone)
• Rendszer PIN-kód 0000

6.9  A billentyűzet lezárása
Akadályozza meg 
a véletlenszerű tárcsázást 
a kézibeszélő hordozása 
közben a billentyűzet 
lezárásával.
1 Nyomja meg és tartsa 

lenyomva az  gombot.
A billentyűzet lezárul, és 
a kijelzőn  jelenik meg.

 Megjegyzés
 Az  gomb 

megnyomásával akkor 
is fogadhat hívásokat, 
amikor a billentyűzet le 
van zárva. A beszélgetés 
befejezésekor 
a billentyűzet továbbra is 
lezárt állapotban marad.
Ha megnyom egy gombot 
amikor a billentyűzet 

le van zárva, a kijezőn 
oooo jelenik meg 
3 másodpercre.

6.10 A billentyűzár 
feloldása

1 A billentyűzár feloldásához 
nyomja meg és tartsa 
lenyomva az  gombot 
ismét.

Személyes beállítások
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 7 Bejelentkeztetés

Legfeljebb 5 kézibeszélőt 
regisztrálhat egy bázishoz. 
További kézibeszélőket 
a bázisállomáshoz kell 
regisztrálni, mielőtt 
használhatja azokat.

 Megjegyzés
• Az alábbiakban részletezett 

utasítások kifejezetten 
az SE140 készülékre 
vonatkoznak.
Ha egy másik gyártó 
kézibeszélőjét kívánja 
regisztrálni, az utasítások 
változhatnak. Ebben 
az esetben, forduljon 
a kiegészítő kézibeszélő 
gyártójához.

• A rendszer PIN-kód 
szükséges a kézibeszélők 
bejelentkeztetéséhez 
és kijelentkeztetéséhez. 
A PIN-kód alapbeállításban 
0000.

7.1  Egy kézibeszélő 
bejelentkeztetése

1 A bázison nyomja meg 
és tartsa lenyomva az 

 gombot körülbelül 
3 másodpercig.

 Megjegyzés
 A bázis 90 másodpercen 

belül képes egy 
kézibeszélő 
bejelentkezését fogadni.
Ha megyomja az  
gombot, a regisztráció 
törlődik.

2 A kézibeszélőn nyomja 
meg és tartsa lenyomva az 

 gombot.
A kijezőn az 
COD@ -____- jelenik 
meg.

3 Üsse be a rendszer PIN-
kódját (alapbeállítás 0000) 
és nyomja meg az  
gombot.
Ha a bázisállomást 
megtalálta és a PIN-kód 
helyes, a kézibeszélő 
bejelentkezik, és megkapja 
a következő rendelkezésre 
álló kézibeszélő-számot. 

Bejelentkeztetés
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Ez a szám megjelenik 
a kézibeszélő kijelzőjén az 
időbeállításokkal együtt.

 Megjegyzés
• Az SE140 kézibeszélőt 

egyszerre csak egy 
bázisállomásra lehet 
bejelentkeztetni. Ha 
a kézibeszélőt egy másik 
bázisállomásra kívánja 
bejelentkeztetni, meg kell 
ismételnie a regisztrációs 
folymatot.

• Egy SE145 bázisra 
bejelentkeztetett SE140 
kézibeszélő működni fog 
az üzenetrögzítővel.

• Ha egy olyan 
bázisállomásra kíván 
további kézibeszélőt 
bejelentkeztetni, amelyikre 
már 5 kézibeszélő 
regisztrálva van, egy 
mozgó kötőjel jelenik 
meg a kijezőn, míg vissza 
nem tér a nem regisztrált 
képernyőre.

Bejelentkeztetés

7.2  Kézibeszélő 
kijelentkeztetése

Haszálhatja az egyik 
kézibeszélőt a másik 
kijelentkeztetésére. Az 
éppen használt kézibeszélő 
kijelentkeztetése nem 
lehetséges.
1 Távolítsa el az 

akkumulátorokat, majd 
nyomja meg és tartsa 
lenyomva az  gombot 
az akkumulátorok 
visszahelyezésekor.
Az  és  ikonok 
villognak.

2 Engedje el az  gombot.
A kézibeszélő keresi 
a bázist, és kijelzi 
az összes további, 
bejelentkeztetett 
kézibeszélőt, Pl. 2-3-4-5.

3 Üsse be a kijelentkeztetni 
kívánt kézibeszélő számát.

4 Üsse be a rendszer 
PIN-kódját (alapbeállítás 
0000).

5 Nyomja meg az  
gombot a jóváhagyáshoz.
A kiválasztott kézibeszélő 
kijelentkeztetése 
megtörténik.
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8 Karbantartás és 

csere

8.1 Tisztítás
• Egyszerűen tisztítsa 

a kézibeszélőt és a bázist 
nedves (nem vizes) 
ronggyal, vagy antisztatikus 
törlővel.

• Soha ne használjon 
háztartási tisztítószereket, 
mert azok kárt tehetnek 
a készülékben.

• Soha ne használjon 
száraz rongyot, mert az 
elektrosztatikus kisülést 
okozhat.

8.2 Az akkumulátorok 
cseréje

 Figyelmeztetés
Mindig AAA újratölthető 
akkumulátorokat használjon.

1 Csúsztassa ki az 
akkufedelet

2 Vegye ki a régi 
akkumulátorokat

3 Helyezze az új 
akkumulátorokat 
a kézibeszélőbe

Karbantartás és csere
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9 Műszaki adatok

Akkumulátor élettartama és 
kapacitása
Beszélgetési idő és készenléti 
idő
Amikor az akkumulátor 
teljesen fel van töltve, az 
Ön SE140 készülékének 
beszélgetési ideje körülbelül 
10 óra, készenléti ideje pedig 
körülbelül 150 óra.

Alacsony akkufeszültség 
figyelmeztetés
Az akkumulátor töltöttségét 
a kijelző bal felső sarkában 
jelzi ki a készülék.
Amikor az akkumulátorok 
töltöttségi szintje alacsony, 
percenként figyelmeztető 
hangot hall (beszélgetés 
közben) és az  ikon villog. 
Ha az akkufeszültség nagyon 
alacsonnyá válik, a telefon 
röviddel a figyelmeztetés után 
automatikusan kikapcsolja 
magát.

Műszaki adatok

4 Tegye vissza az 
akkufedelet



40

Az akkumulátorok 
hozzávetőleges töltöttségi 
szintjei:

 Teljesen feltöltve.
 Részlegesen feltöltve.
 Kezd lemerülni.
 Villog – majdnem 

teljesen lemerült.

Akkumulátor típus
Az SE140 készülékhez 
használt akkumulátorok AAA 
NiMh 550 mAh típusúak.

Hatótávolságon kívül 
figyelmeztetés
Ideális esetben a telefon 
hatótávolsága épületen belül 
legfeljebb 50 méter, szabad 
térben 300 méter. Amikor 
beszélgetés közben kezd 
hatótávolságon kívül kerülni, 
a kézibeszélő figyelmeztető 
hangjelzést ad.

Ha a kézibeszélő 
hatótávolságon kívülre 
kerül, a kézibeszélő egy 
hiba hangjelzést ad, a hívás 
megszakad, és még néhány 

további funkció elérhetetlenné 
válik. Egy hiba hangjezést fog 
hallani, ha azokat használni 
próbálja, feltéve, hogy a hiba 
hangjelzés be van kapcsolva.

Amikor visszatér a bázis 
hatótávolságán belülre, 
a kézibeszélő egy másik 
hangjelzést ad.

 Megjegyzés
A hiba hangjelzés 
működéséhez azt be 
kell kapcsolni (Tekintse 
meg a 32. oldalon 
a „6.3 Hangjelzések be- és 
kikapcsolása” részt).

Műszaki adatok
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10  Gyakran feltett 

kérdések

www.philips.com/support

Töltés

Az  ikon nem villog 
a kézibeszélő bázisra 
történő helyezésekor
• Rossz akkumulátor-

érintkezés – finoman 
mozgassa meg 
a kézibeszélőt

• Piszkos érintkezők 
– Tisztítsa meg az 
akkumulátor-érintkezőket 
egy alkohollal 
megnedvesített ronggyal

• Az akkumulátor teljesen fel 
van töltve – nincs szükség 
töltésre

Hívások

Nincs tárcsahang
• Nincs elektromos 

áramellátás – ellenőrizze 
a csatlakozókat. A készülék 

újraindítása: húzza ki és 
dugja vissza az elektromos 
hálózati csatlakozóba.

• Az akkumulátorok 
lemerültek – töltse az 
akkumulátorokat legalább 
24 óráig

• Túl messze van a bázistól – 
menjen közelebb a bázishoz

• Rossz vonali kábel – 
használja a mellékelt vonali 
kábelt

• A vonali adapter (ha 
szükséges) nincs a vonali 
vezetékhez csatlakoztatva 
– csatlakoztassa a vonali 
adaptert (ha szükséges) 
a vonali vezetékhez

Gyenge hangminőség
A bázis túl közel van 
elektromos berendezésekhez, 
vasbeton falakhoz vagy 
fém ajtókeretekhez - vigye 
a bázisállomást legalább egy 
méter távolságra minden 
elektromos berendezéstől

Az  ikon villog
• A kézibeszélő nincs 

a bázisállomáshoz 

Gyakran feltett kérdések
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regisztrálva - jelentkeztesse 
be a kézibeszélőt 
a bázisállomásra

• Túl messze van a bázistól – 
menjen közelebb a bázishoz

Nincs csengőhang
A csengőhang ki lett 
kapcsolva. Növelje a hangerőt.

A hívófél-azonosítás (CLI) 
szolgáltatás nem működik
Ellenőrizze az előfizetését 
a hálózati szolgáltatójánál

Telefonkönyv

Egy telefonkönyv-bejegyzés 
nem menthető
A telefonkönyv tele van. 
Töröljön egy bejegyzést 
a memória-felszabadításhoz.

Kijelző

Nem látható a kijező
• Próbálja meg tölteni 

vagy kicserélni az 
akkumulátorokat.

• Próbálja meg kihúzni, majd 
újra csatlakoztatni a bázis 
elektromos tápellátását.

További kézibeszélő 
bejelentkeztetése nem 
lehetséges
A kézibeszélők darabszáma 
elérte a maximálisan 
5-öt. A kijezőn egy mozgó 
kötőjel jelenik meg. Ki 
kell jelentkeztetnie egy 
kézibeszélőt annak érdekében, 
hogy bejelentkeztethessen egy 
újat.

Interferencia

Zaj interferencia rádión 
vagy tévékészüléken
A bázis vagy a töltő lehet, 
hogy túl közel van. Menjen 
olyan messze, amennyire csak 
lehetséges.

Gyakran feltett kérdések
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H

Hálózati hangposta hívása  23
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A SE14x műszaki adatai:

Hálózati feszültség:  220V-240V / 50Hz

Tápfeszültség (input):  230Vac ~50Hz 50mA
" (output):  6,5V DC 300mA
Kézibeszélő:  NiMH AAA 550 mAh akkumulátor
Bázis (készülék): kimenet:  6,5V DC / 300mA
Töltő:  9V DC / 150mA

Rádiófrekvenciás teljesítmény:  < 250mW

Méretek:
Bázis:  112 x 97 x 93 mm
Kézibeszélő:  160 mm
Csomagolva:  205 x 185 x 121 mm

Súly:
Bázis:  120 g
Kézibeszélő:  97 g
Töltő:  103 g

Hőmérséklet tartomány:
Működési:  0°C to +40°C
Tárolási:  0°C to +40°C

Hatótávolság:
Beltérben:  50m-ig
Kültérben:  300m-ig

A SE14x műszaki adatai 45
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A csomag tartalma:
Kézibeszélő
Bázisállomás
Hálózati adapter
Telefon vezeték
2 NiMH AAA 550 mAh akkumulátor
Kezelési leírás
Fali csatlakozó adapter
Jótállási jegy
Gyors eligazítás

A SE14x műszaki adatai
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