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 Ostrzeżenie
Należy używać wyłącznie baterii wielokrotnego ładowania.
Należy ładować słuchawkę przez 24 godziny przed rozpoczęciem 
użytkowania telefonu.

Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, 
zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome
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3Uwaga!

1 Uwaga!

Należy dokładnie przeczytać 

tę instrukcję obsługi przed 

rozpoczęciem użytkowania 

telefonu. Zawiera ważne 

informacje i uwagi dotyczące 

działania telefonu.

1.1 Zasilanie 
• Produkt musi byæ zasilany 

jednofazowym napiêciem 

przemiennym 220–240 V, 

z wy³¹czeniem instalacji 

informatycznych w rozumieniu 

normy EN 60-950. W razie 

awarii zasilania po³¹czenie 

mo¿e zostaæ przerwane.

• Sieæ elektryczna jest 

klasyfikowana jako 

niebezpieczna wed³ug kryteriów 

normy EN 60-950. Jedynym 

sposobem wy³¹czenia zasilania 

jest wyci¹gniêcie wtyczki 

z gniazdka sieciowego. Nale¿y 

zadbaæ o to, aby gniazdko 

sieciowe znajdowa³o siê 

blisko urz¹dzenia i by³o ³atwo 

dostêpne.

• Napiêcia w sieci powinny 

nale¿eæ do kategorii 

TNV-3 (napiêcia w sieci 

telekomunikacyjnej) zgodnie 

z definicj¹ podan¹ w normie 

EN 60-950).

 Ostrzeżenie
• Telefonem tym nie można 

wykonać połączeń alarmowych 

w przypadku braku 

elektryczności. Należy użyć 

innego aparatu, aby wykonać 

połączenia alarmowe.

• Prąd o wysokim napięciu. Nigdy 

nie należy rozbierać telefonu lub 

próbować go naprawiać.

• Na telefon nie powinny być 

wylewane żadne ciecze.

• Należy używać tylko takiego 

typu baterii, który był 

dostarczony z telefonem. 

Istnieje ryzyko wybuchu, 

gdy baterie zostaną wymienione 

na inny typ.

• Gdy telefon dzwoni przy 

połączeniu przychodzącym, 

nie należy trzymać go zbyt 

blisko ucha, ponieważ głośny 

dźwięk może uszkodzić słuch.
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• Nie należy używać telefonu 

w miejscach, gdzie istnieje 

ryzyko wybuchu. 

• Małe metalowe przedmioty nie 

powinny mieć kontaktu 

z telefonem. Może to pogorszyć 

jakość dźwięku i uszkodzić 

telefon.

• Włączenie zestawu 

głośnomówiącego może nagle 

zwiększyć głośność słuchawki: 

upewnij się, że słuchawka nie 

znajduje się zbyt blisko ucha.

• Przeczytaj również ostrzeżenia 

w rozdziałach i podrozdziałach.

1.2 Zgodnoœæ
Philips Consumer Electronics, 

deklaruje,¿e urz¹dzenia SE140x 

sa w zgodzie z wymogami i 

standardami zawartymi 

w dyrektywie 1999/5/EC.

Deklaracjê zgodnoœci mo¿na 

znaleŸæ na stronie:

www.p4c.philips.com.

Telefon ten może być podłączony 

tylko do analogowych sieci 

telefonicznych w krajach 

wymienionych na opakowaniu. 

1.3 Wykorzystanie 
zgodnoœci ze 
standardem GAP

Standard GAP gwarantuje, 

¿e wszystkie s³uchawki DECT™ 

GAP i stacje bazowe spe³niaj¹ 

minimalne normy dzia³ania 

niezale¿nie od producenta. 

S³uchawka i stacja bazowa 

SE140/145 s¹ zgodne ze 

standardem GAP, co oznacza, 

¿e zapewniaj¹ nastêpuj¹cy zestaw 

funkcji: logowanie s³uchawki, 

wejœcie na liniê, odbieranie 

polaczen i wybieranie numerów. 

Przy korzystaniu ze s³uchawki 

innej ni¿ SE140/145 w po³¹czeniu 

ze stacj¹ bazow¹ funkcje 

zaawansowane mog¹ byæ 

niedostêpne. Aby zalogowaæ i 

u¿ywaæ s³uchawki z baz¹ innego 

producenta, spe³niaj¹c¹ normy 

GAP, nale¿y w pierwszej kolejnoœci 

postêpowaæ zgodnie z procedur¹ 

opisan¹ w instrukcji producenta 

bazy, a nastêpnie zgodnie 

z instrukcj¹ na stronie 31.

Aby zalogowaæ s³uchawkê 

innej marki do stacji bazowej 

SE140/145, wprowadŸ stacjê 

Uwaga!
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bazow¹ w tryb logowania, 

a nastêpnie postêpuj zgodnie 

z instrukcjami producenta.

1.4  Recykling i usuwanie

Instrukcja usuwania 
zu¿ytych produktów:
Dla zapewnienia recyklingu 

produktów z wykorzystaniem 

najlepszych metod przetwarzania, 

odzysku i recyklingu, a tak¿e 

zdrowia ludzkiego i wysokiego 

poziomu ochrony œrodowiska, 

zosta³a wprowadzona Dyrektywa 

w sprawie zu¿ytego sprzêtu 

elektrycznego i elektronicznego 

(WEEE, 2002/96/WE). 

Niniejszy produkt jest 

skonstruowany i wykonany 

z u¿yciem materia³ów i 

komponentów o wysokiej jakoœci, 

które nadaj¹ siê do recyklingu 

i ponownego u¿ycia. Zu¿ytego 

produktu nie nale¿y usuwaæ do 

pojemników przeznaczonych na 

odpady z gospodarstw domowych.

Prosimy o zaznajomienie 

siê z lokalnymi systemami 

zbiórki selektywnej sprzêtu 

elektrycznego i elektronicznego 

oznaczonego tym symbolem:

Nale¿y wybraæ jedn¹ z poni¿szych 

mo¿liwoœci usuniêcia:

1 Usuniêcie kompletnego 

produktu (razem z przewodami, 

wtykami i akcesoriami) 

w wyznaczonych punktach 

zbiórki WEEE.

2 Zwrot zu¿ytego produktu 

sprzedawcy detalicznemu 

w przypadku nabycia 

zamiennika. Zgodnie 

z wymogami dyrektywy WEEE, 

sprzedawca detaliczny powinien 

przyj¹æ zu¿yty produkt.

Instrukcje likwidacji baterii
Nie wrzucaæ akumulatorów 

do zwyk³ych odpadów 

domowych.

Informacje dotyczące 
opakowania 
Firma Philips oznaczy³a 

baterie i opakowanie aparatu 

standardowymi symbolami 

promuj¹cymi recycling 

i prawid³ow¹ utylizacjê 

ewentualnych odpadów.
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Uiszczono op³atê na rzecz 

odnoœnego krajowego 

systemu odzyskiwania i 

recyclingu.

Oznakowane opakowania 

nadaj¹ siê do recyclingu.

1.5  Pola elektryczne, 
magnetyczne i 
elektromagnetyczne 
(EMF)

• Firma Philips Royal Electronics 

produkuje i sprzedaje wiele 

produktów elektronicznych, 

które zazwyczaj emitują 

i odbierają sygnały 

elektromagnetyczne.

• Jedną z głównych zasad 

handlowych firmy Philips 

jest stosowanie wszystkich 

niezbędnych środków 

ostrożności dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w stosunku do 

naszych produktów tak, 

aby spełniały one wszelkie 

wymogi prawne i rygorystyczne 

standardy dotyczące pól 

elektromagnetycznych, które 

obowiązują w czasie produkcji.

• Firma Philips jest bardzo 

zaangażowana w rozwój, 

produkcję i sprzedaż 

produktów nie powodujących 

żadnych szkodliwych efektów 

zdrowotnych.

• Firma Philips zaręcza, 

że jeśli jej produkty są 

odpowiednio używane 

zgodnie z przeznaczeniem są 

bezpieczne w użytku zgodnie 

z dzisiejszą wiedzą naukową.

• Firma Philips odgrywa 

aktywną rolę w rozwoju 

międzynarodowych standardów 

dotyczących bezpieczeństwa 

i ochrony przed polami 

elektromagnetycznymi, co 

pozwala firmie Philips 

z wyprzedzeniem wprowadzać 

nowe osiągnięcia rozwojowe 

w dziedzinie standaryzacji 

w swoich produktach.

Uwaga!
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2.1  Zawartość opakowania

2.2 Potrzebne dodatkowe 
wyposażenie

• Aby móc korzystać z funkcji listy 

połączeń, należy aktywować 

usługę identyfikacji abonenta 

wywołującego u swojego 

operatora. 

• Aby móc korzystać z funkcji 

poczty głosowej, należy 

aktywować usługę poczty 

głosowej u swojego operatora.

 Uwaga

*  Przejściówka może nie być 

podłączona fabrycznie do przewodu 

telefonicznego. W takim przypadku 

należy podłączyć przewód telefoniczny 

do przejściówki przed podłączeniem 

go do gniazdka telefonicznego.

 Ostrzeżenie
Zawsze należy używać przewodów 

i baterii dostarczonych z telefonem.

2 Telefon bezprzewodowy SE140

Słuchawka 
SE140

Zasilacz Pokrywa baterii Przewód 
zasilający*

2 baterie 
wielokrotnego 
ładowania AAA

Baza SE 140 Podręcznik 
użytkownika

Pierwsze kroki Informacje 
o gwarancji

Telefon bezprzewodowy SE140

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! 

Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, 

zarejestruj swój produkt na stroni www.philips.com/welcome.
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2.3   Opis telefonu

1 Głośnik słuchawki
2 Wyświetlacz
Na stronie 10 znajdują się opisy 

wyświetlanych ikon

3 Kasowanie/Wyciszanie
Przycisk do usuwania cyfr w trybie 

wprowadzani znaków; W trybie 

wyświetlania listy połączeń/listy 

ponownego wybierania służy do 

usuwania wyświetlanego wpisu lub 

do usuwania wszystkich wpisów, 

gdy zostanie wciśnięty

Włączanie i wyłączanie mikrofonu 

podczas rozmowy

4 Lista rozmów/Przewijanie 
w górę/Zwiększanie głośności

Otwieranie listy rozmów

Przewijanie list i ustawień

Podwyższanie głośności słuchawki

5 Łączenie/Funkcja Recall
Wykonanie lub odbieranie połączenia

Korzystanie z funkcji recall (R)

6 Klawisze wybierania 
jednoprzyciskowego

Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać 

jednym naciśnięciem wcześniej 

zaprogramowane numery

7  / Blokada klawiatury
Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować/

odblokować klawiaturę

1

2

3
4

12

6

7

8

5

13

11

10

9

Telefon bezprzewodowy SE140
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Podczas rozmowy, naciśnij i 

przytrzymaj, aby przełączyć 

między wybieraniem impulsowym 

a tonowym

Wybierz gwiazdkę wyświetlaną 

jako 

8 Klawisz programowania
Wejście do głównego menu

Potwierdzenie opcji menu

Przejście do następnego menu

Potwierdzenie wpisu w książce 

telefonicznej

9 Połączenie wewnętrzne 
(należy posiadać przynajmniej 

2 słuchawki)

W trybie gotowości służy do 

wykonania wewnętrznego 

połączenia

Podczas rozmowy stosowany 

do przeniesienia zewnętrznej 

rozmowy do następnej słuchawki

10  / Dzwonek
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć 

lub wyłączyć dzwonek

Podczas wybierania lub 

zapisywania numeru, naciśnij 

i przytrzymaj, aby wprowadzić 

przerwę (P)

Wybierz znak  wyświetlany jako 

11 Koniec/Wyjście/Zasilanie 
słuchawki

Kończenie rozmowy

W trybie ustawień przełączanie do 

trybu gotowości

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć 

lub wyłączyć słuchawkę (w trybie 

gotowości)

12 Książka telefoniczna/
Przewijanie w dół/Ściszanie

Otwieranie książki telefonicznej

Przewijanie list i menu.

Obniżanie głośności słuchawki.

13 Ponowne wybieranie/
Przewijanie w prawo

Dostęp do listy ponownego 

wybierania

Przewijanie w prawo

Telefon bezprzewodowy SE140
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2.4  Wyświetlacz słuchawki

1 Ikony stanu i wskaźniki 
sygnalizacyjne
 Wskaźnik stanu baterii.

 Animacja wskaźnika, gdy 

słuchawka jest ładowana.

 Wskaźnik aktywnej linii 

telefonicznej.

 Wskaźnik miga przy 

połączeniu przychodzącym

 Miga, gdy otrzymano nową 

wiadomość poczty głosowej

 Wskaźnik wyłączony, gdy brak  

wiadomości poczty głosowej

 Wskaźnik widoczny 

w przypadku nieodebranych 

połączeń lub nowych 

numerów na liście połączeń

 Otwarta książka telefoniczna

 Włączony tryb programowania

 Klawiatura zablokowana

 Wyciszono mikrofon słuchawki

 Dzwonek jest wyłączony

 Nie miga, gdy słuchawka jest 

zarejestrowana i w zasięgu 

bazy

 Wskaźnik miga, gdy słuchawka 

jest poza zasięgiem bazy lub 

baza jest wyszukiwana

2 Numer słuchawki

3 Bieżący czas

2 3

1

Telefon bezprzewodowy SE140
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2.5  Opis bazy

1 Klawisz wywołania
Funkcja wywołania jest bardzo 

przydatna do znajdowania 

zgubionych słuchawek.

1 Naciśnij przycisk  na bazie.

Wszystkie słuchawki zaczną 

dzwonić.

2 Naciśnij ponownie ,  aby 

anulować przywołanie lub 

naciśnij dowolny przycisk na 

słuchawce, aby zatrzymać 

przywołanie.

1

Telefon bezprzewodowy SE140
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2.6 Korzystanie z opcji
Podstawowe czynności 

korzystania z ustawień i opcji 

ekranowych.

1 Na ekranie startowym naciśnij 

.

Wyświetlone zostaną 

ustawienia.

 Aby przejść do następnych 

ustawień, naciśnij ponownie 

.

2 Należy używać przycisków 

 lub , aby przechodzić 

pomiędzy ustawieniami 

i nacisnąć , aby zapisać 

wyświetloną opcję.

Wyświetlone zostaną następne 

ustawienia.

3 Naciśnij , aby powrócić do 

trybu gotowości.

Tryb gotowości
Jeśli przez 15 sekund nie zostanie 

naciśnięty żaden przycisk, 

wyświetlacz będzie przełączony 

w tryb gotowości. Tryb gotowości 

zostanie włączony również 

wtedy, gdy słuchawka zostanie 

umieszczona na bazie lub 

ładowarce.

Telefon bezprzewodowy SE140
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3 Pierwsze kroki

3.1 Umieszczenie bazy
Umieść bazę w zasięgu 

linii telefonicznej i gniazdek 

elektrycznych.

 Wskazówka
Umieszczenie bazy może mieć 

wpływ na zasięg i wydajność 

telefonu. Należy unikać 

umieszczania bazy zbyt blisko 

dużych metalowych przedmiotów, 

takich jak metalowe szafy, 

kaloryferów lub urządzeń 

elektrycznych. Może to pogorszyć 

zasięg i jakość dźwięku. Budynki 

o grubych ścianach wewnętrznych 

mogą zakłócać sygnały z i do 

bazy.

3.2  Podłączanie bazy
 Ostrzeżenie

• Upewnij się, że prawidłowo 

podłączono zasilanie i kabel 

telefoniczny, ponieważ błędne 

podłączenie może uszkodzić 

telefon.

• Należy zawsze używać 

przewodu telefonicznego 

dostarczonego z telefonem. 

W przeciwnym wypadku można 

nie uzyskać sygnału wybierania.

 Uwaga
W niektórych państwach 

przejściówka może nie być 

podłączona do przewodu 

telefonicznego. W takim przypadku 

należy podłączyć przewód 

telefoniczny do przejściówki przed 

podłączeniem go do gniazdka 

telefonicznego.

1 Włóż przewód telefoniczny 

i kabel zasilania do 

odpowiednich gniazdek z tyłu 

bazy. 

Pierwsze kroki
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2 Podłącz drugi koniec 

przewodu telefonicznego 

i przewodu zasilania do 

gniazdka telefonicznego i 

gniazda zasilania.

3.3   Instalacja i ładowanie 
baterii słuchawki

 Ostrzeżenie
• Słuchawka musi być ładowana 

przez przynajmniej 24 godziny 

przed pierwszym użyciem. 

• Należy używać tylko typu 

baterii, który dostarczono razem 

z telefonem. Istnieje ryzyko 

wybuchu, gdy zostaną użyte 

baterie innego typu.

Telefon SE140 jest wyposażony 

w baterie wielokrotnego 

ładowania.

1 Wysuń pokrywę komory baterii 

(jeśli jest założona).

2 Włóż baterie w sposób 

przedstawiony na ilustracji 

i wsuń pokrywę na miejsce.

3 Umieść słuchawkę na bazie 

przednią częścią ku górze, 

aby naładować baterie.

Prawidłowe umieszczenie 

słuchawki będzie potwierdzone 

sygnałem dźwiękowym, po 

czym rozpocznie się ładowanie.

4 Gdy baterie zostaną 

odpowiednio naładowane, 

słuchawka zostanie 

automatycznie zarejestrowana 

w bazie.

Wyświetlony zostanie ekran 

gotowości. Jeśli na ekranie 

będzie wyświetlony komunikat 

, należy wybrać 

odpowiedni kod państwa.

Pierwsze kroki
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 Wybór kodu swojego 
 państwa
 Używając przycisków  

lub  wybierz odpowiedni 

kod swojego państwa (patrz 

poniżej). 

Naciśnij klawisz , aby 

potwierdzić.

Telefon zostanie ponownie 

uruchomiony i pojawi się 

ekran gotowości.

Kod Państwo

21 ROMÂNIA

22 POLSKA

23 ČESKO

24 MAGYARORSZAG

25 SLOVENSKO

26 SLOVENIJA

27 HRVATSKA

28 Български

29 SRPSKI

 Uwaga
Można odebrać połączenie 

przychodzące przed wybraniem 

kodu. Po zakończeniu rozmowy 

na wyświetlaczu ponownie 

zostanie wyświetlona prośba 

o wprowadzenie kodu. 

Funkcja identyfikacji abonenta 

wywołującego nie będzie działać, 

zanim nie zostanie wprowadzony 

kod państwa.

5 Pozostaw słuchawkę w bazie, 

aż do pełnego naładowania 

baterii (przynajmniej 24 

godziny).

Baterie słuchawki będą 

w pełni naładowane, gdy 

przestanie być wyświetlana 

animacja ładowania, a zamiast 

niej pojawi się ikona  

(naładowana bateria).

 Ostrzeżenie
W przypadku włożenia baterii 

alkalicznych zamiast baterii 

wielokrotnego ładowania NiMH, na 

wyświetlaczu pojawią się wszystkie 

ikony. Natychmiast wymień je na 

baterie będące częścią zestawu.

3.4 Korzystanie z wersji 
rozszerzonej

W zestawach w wersji rozszerzonej 

znajduje się kilka dodatkowych 

słuchawek, ładowarek, zasilaczy 

oraz dodatkowe baterie 

wielokrotnego ładowania AAA.

Pierwsze kroki
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1 Włóż ładowarki do gniazda 

zasilania.

2 Włóż baterie będące częścią 

zestawu do innych słuchawek.

3 Pozostaw słuchawki 

w ładowarkach aż do pełnego 

naładowania baterii przez 

przynajmniej 24 godziny. 

4 Korzystanie 
z telefonu SE140

4.1  Wykonywanie 
połączenia

1 Naciśnij .

2 Wybierz numer telefonu.

4.2  Wstępne wybieranie 
numeru

1 Wpisz numer telefonu 

odbiorcy (maksimum 

24 cyfry). W razie pomyłki 

naciśnij przycisk , aby 

usunąć nieprawidłowe cyfry.

2 Naciśnij , aby wybrać 

numer.

4.3  Wybieranie numerów 
jednoprzyciskowych 1 i 2

1 Naciśnij i przytrzymaj  lub 

, aż zostanie wyświetlony 

i wybrany numer. Jeśli nie 

zapisano żadnego numeru, 

usłyszysz sygnał dźwiękowy. 

Korzystanie z telefonu SE140
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4.4  Wybieranie numeru 
z książki telefonicznej

1 Naciśnij .

Wyświetlony zostanie pierwszy 

wpis w książce telefonicznej.

2 Używając klawiszy  lub 

 przejdź do żądanego 

wpisu.

3 Naciśnij klawisz , aby 

wybrać numer.

 Uwaga
Puste pozycje nie są wyświetlane, 

gdy użytkownik przewija książkę 

telefoniczną.

4.5  Wybieranie numeru 
z listy połączeń

1 Naciśnij .

Wyświetlony zostanie pierwszy 

wpis na liście połączeń.

2 Używając klawiszy  lub 

 przejdź do żądanego 

wpisu.

3 Naciśnij klawisz , aby 

wybrać numer.

 Uwaga
Należy aktywować u swojego 

operatora usługę identyfikacji 

abonenta wywołującego, aby na 

liście połączeń dostępne były 

numery abonentów. Patrz rozdział 

„Lista połączeń” na stronie 23. 

4.6  Odbieranie połączenia
1 Gdy dzwoni telefon, naciśnij 

.

 Ostrzeżenie
Gdy słychać dzwonek przy 

połączeniu przychodzącym, nie 

należy trzymać słuchawki zbyt 

blisko ucha, ponieważ głośny 

dźwięk może uszkodzić słuch. 

 Uwaga
Połączenie przychodzące ma 

najwyższy priorytet. Kiedykolwiek 

użytkownik otrzymuje połączenie 

przychodzące, inne operacje takie 

jak ustawienia telefonu, otwieranie 

menu itp. zostaną zakończone.

4.7   Regulacja głośności 
słuchawki

1 Podczas rozmowy naciśnij 

 lub , aby ustawić 

głośność.

Zostanie wyświetlony bieżący 

poziom głośności.

Korzystanie z telefonu SE140
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5 Dodatkowe 
funkcje telefonu

5.1 Intercom
Funkcja ta jest dostępna tylko 

w przypadku, gdy w bazie 

zarejestrowano przynajmniej 2 

słuchawki. Umożliwia wykonywanie 

wewnętrznych rozmów, 

przenoszenie zewnętrznych 

rozmów z jednej słuchawki na 

drugą i pozwala na rozmowę 

konferencyjną.

5.1.1  Połączenie z inną 
słuchawką

1 Naciśnij .

• Jeśli w systemie są tylko 

dwie słuchawki, druga 

słuchawka zostanie 

automatycznie wywołana.

• Jeśli w systemie znajduje 

się więcej słuchawek, 

należy nacisnąć cyfrę innej 

słuchawki.

2 Naciśnij , aby zakończyć 

rozmowę.

4.8 Wyciszenie
Można wyciszyć mikrofon 

słuchawki, aby rozmówca 

telefoniczny nie słyszał rozmowy 

użytkownika z inną osobą 

w pomieszczeniu.

1 Podczas rozmowy naciśnij 

.

Mikrofon zostanie wyciszony 

a na wyświetlaczu pojawi się 

ikona . 

2 Naciśnij ponownie przycisk 

, aby włączyć mikrofon.

4.9  Zakończenie rozmowy
1 Naciśnij  lub połóż 

słuchawkę na bazie.

Przez 5 sekund na 

wyświetlaczu słuchawki 

będzie wyświetlana długość 

rozmowy.

Dodatkowe funkcje telefonu
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 Uwaga
Jeśli słuchawka nie należy do 

serii SE140, funkcja ta może być 

niedostępna.

5.1.2    Przeniesienie 
zewnętrznego połączenia 
do innej słuchawki

1 Podczas połączenia 

z abonentem zewnętrznym, 

naciśnij .

Połączenie zewnętrzne 

zostanie zawieszone.

2 Wpisz numer słuchawki, która 

ma być wywołana.

Jeśli w systemie są tylko dwie 

słuchawki, druga słuchawka 

zostanie automatycznie 

wywołana.

3 Gdy osoba używająca drugiej 

słuchawki odbierze, można 

zapowiedzieć telefonującą 

osobę i nacisnąć , aby 

przenieść połączenie. Jeśli 

użytkownik drugiej słuchawki nie 

odpowiada, naciśnij , aby 

porozmawiać ponownie z osobą 

telefonującą.

 Uwaga
Przed przeniesieniem połączenia, 

użytkownik może przełączać 

pomiędzy zewnętrznymi i 

wewnętrznymi rozmowami 

używając klawisza .

5.1.3  Trzyosobowa 
konferencja

1 Podczas połączenia 

z abonentem zewnętrznym, 

naciśnij .

Połączenie zewnętrzne 

zostanie zawieszone.

2 Wywołaj słuchawkę wybierając 

jej numer.

Jeśli w systemie są tylko dwie 

słuchawki, druga słuchawka 

zostanie automatycznie 

wywołana.

3 Gdy osoba używająca drugiej 

słuchawki odbierze, można 

zapowiedzieć telefonującą 

osobę i nacisnąć , aby 

połączyć obie osoby.

 Jeśli użytkownik drugiej 

słuchawki nie odpowiada, 

naciśnij , aby 

porozmawiać ponownie 

z osobą telefonującą.

4 Naciśnij , aby zakończyć 

rozmowę.

Dodatkowe funkcje telefonu
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5.2  Poczta głosowa
Jeśli aktywowano u operatora 

usługę poczty głosowej (jeśli jest 

dostępna), na ekranie telefonu 

SE140 będzie wyświetlana ikona 

 po otrzymaniu nowych 

wiadomości głosowych.

W zależności od kraju i 

dostępnych usług, numer poczty 

głosowej może być fabrycznie 

zaprogramowany w funkcji 

wybierania jednoprzyciskowego 

używając klawisza . 

 
 Uwaga

Jeśli numer poczty głosowej nie jest 

fabrycznie zaprogramowany, można 

dodać ten numer lub nadpisać 

istniejący numer. 

Patrz rozdział „Przydzielanie 

klawiszy funkcji wybierania 

jednoprzyciskowego do wpisów 

w książce telefonicznej” na stronie 23.

5.2.1 Wybieranie usługi 
poczty głosowej

1 Naciśnij i przytrzymaj . 

Numer zostanie wyświetlony, a 

następnie wybrany.  Wykonuj 

polecenia po połączeniu się 

z automatem poczty głosowej, 

aby odtworzyć, zapisać lub 

usunąć wiadomości.

 Uwaga
 Numer poczty głosowej jest 

fabrycznie zaprogramowany, 

tylko jeśli w kraju sprzedaży 

telefonu jest dostępna taka 

usługa. 

Jeśli w danym kraju usługa 

ta jest niedostępna, numer 

nie będzie zaprogramowany.  

Użytkownik może nadpisać 

fabrycznie zapisany numer 

innym numerem, który 

będzie od tego momentu 

wybierany.  Aby przydzielić 

numer do funkcji wybierania 

jednoprzyciskowego, przejdź 

na stronę 22.

5.3 Książka telefoniczna
Książka telefoniczna telefonu 

SEI140 może pomieścić 

20 numerów telefonów 

o maksymalnej długości 24 cyfr.

 Uwaga
Wpisy w książce telefonicznej są 

sortowane od numeru 01 do 20.

Dodatkowe funkcje telefonu
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5.3.1  Wyświetlanie i wybieranie 
wpisów książki 
telefonicznej

1 Naciśnij . 

Na wyświetlaczu pojawi się 

pierwszy wpis i ikona .

2 Używając klawiszy  lub 

 przejdź do żądanego 

wpisu.

3 Naciśnij , aby wybrać 

numer lub , aby powrócić 

do trybu gotowości.

 Wskazówka
Na wyświetlaczu mieści się 

pierwszych dziewięć cyfr każdego 

numeru telefonu. Jeśli numer 

jest dłuższy, ostatnia cyfra 

będzie migać. Naciśnij , aby 

wyświetlić resztę numeru. 

5.3.2  Zapisywanie numeru 
w książce telefonicznej

1 Naciśnij , a następnie .

Na wyświetlaczu widoczne są 

pierwsze dostępne pozycje 

w książce telefonicznej (01-20).

2 Wpisz 2-cyfrowy numer pozycji 

w książce telefonicznej, np. 01.

3 Wpisz numer telefonu, który ma 

być zapisany. W razie pomyłki 

naciśnij przycisk . 

4 Naciśnij klawisz , aby 

potwierdzić.

Wyświetlone zostanie 

następne dostępne miejsce.

5 Wpisz następny numer, który 

ma być zapisany lub naciśnij 

, aby powrócić do trybu 

gotowości. 

 Uwaga
• Gdy książka telefoniczna jest 

pusta, na wyświetlaczu miga 

symbol 01- [puste pole].

• Jeśli książka telefoniczna jest 

pełna, na wyświetlaczu miga 

20- [bieżący zapisany numer].

• Podczas zapisywania wpisu 

można anulować tą czynność 

naciskając .

5.3.3 Wpisywanie pauzy 
w numerze telefonu 

Jeśli telefon SE140 jest podłączony 

do centrali telefonicznej, może 

zajść potrzeba wprowadzenia 

pauzy do numeru telefonu. Pauza 

zapewnia odpowiednią ilość 

czasu wymaganego do wybrania 

przez centralę telefoniczną linii 

zewnętrznej.  Pauzę zazwyczaj 

wstawia się za cyfrą dostępową 

centrali (np. 9).

Dodatkowe funkcje telefonu
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1 Podczas wpisywania numeru 

naciśnij i przytrzymaj klawisz 

, aż na wyświetlaczu pojawi 

się P. Następnie zapisz numer.

5.3.4  Edycja numeru w książce 
telefonicznej

1 Naciśnij , a następnie .

2 Używając klawiszy  lub 

 przejdź do żądanego 

wpisu.

3 Wpisz 2-cyfrowy numer pozycji 

książki telefonicznej, np. 07.

4 Wpisz nowy numer 

telefoniczny.

 Wskazówka
• Naciśnij , aby usunąć 

cyfry.

5 Naciśnij klawisz , aby 

potwierdzić.

Wyświetlone zostanie 

następne dostępne miejsce.

6 Naciśnij , aby powrócić do 

trybu gotowości.

5.3.5  Usuwanie wpisu 
w książce telefonicznej

1 Naciśnij , a następnie . 

2 Używając klawiszy  lub 

 przejdź do żądanego 

wpisu.

3 Wpisz 2-cyfrowy numer wpisu 

książki telefonicznej, np. 07.

4 Naciskaj klawisz , aby 

usunąć numer, aż usłyszysz 

sygnał dźwiękowy.

5 Naciśnij klawisz , aby 

potwierdzić.

6 Naciśnij , aby powrócić do 

trybu gotowości.

5.4   Klawisze wybierania 
jednoprzyciskowego

Pod klawiszami  lub  

znajdują się numery telefonów 

wybierane jednorazowym 

przyciśnięciem danego klawisza. 

Numery te zależą od danego kraju 

i sieci.

Można przyporządkować tym 

klawiszom numery zapisane 

w książce telefonicznej.

 Uwaga
Fabrycznie zaprogramowane 

numery wybierania 

jednoprzyciskowego zazwyczaj 

zapewniają dostęp do usług 

operatora, ale zależy to od danego 

kraju i sieci.

Dodatkowe funkcje telefonu
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5.4.1 Korzystanie 
z wybierania 
jednoprzyciskowego

1 Naciśnij i przytrzymaj  

lub , aż usłyszysz sygnał 

dźwiękowy.

Wybrany zostanie numer 

wyświetlony na ekranie.

2 Naciśnij , aby powrócić do 

trybu gotowości.

5.4.2 Przydzielanie klawiszy 
funkcji wybierania 
jednoprzyciskowego 
do wpisów w książce 
telefonicznej

1 Naciśnij .

2 Używając klawiszy  lub 

 przejdź do żądanego 

wpisu.

3 Naciśnij i przytrzymaj  

lub , aż usłyszysz sygnał 

dźwiękowy.

 Wpis książki telefonicznej 

zostanie przydzielony do 

klawisza funkcji wybierania 

jednoprzyciskowego.

4 Naciśnij , aby powrócić do 

trybu gotowości.

5.5   Funkcja identyfikacji 
abonenta 
wywołującego i lista 
połączeń

Numer abonenta wywołującego 

zostanie wyświetlona na ekranie, 

jeśli aktywowano u operatora 

taką usługę i numer abonenta 

wywołującego nie jest zastrzeżony.

1 Aby przełączyć pomiędzy 

identyfikacją abonenta 

wywołującego a datą i godziną, 

naciśnij .

 Uwaga
• Jeśli nie można wyświetlić 

numeru telefonu dla połączenia 

przychodzącego, na 

wyświetlaczu pojawią się znaki 

- - - - .

• Informacje o połączeniach 

przychodzących będą różnić 

się w zależności od kraju i 

operatora. Niektórzy operatorzy 

mogą pobierać opłatę za 

korzystanie z usługi identyfikacji 

abonenta wywołującego.

5.5.1 Lista połączeń
Lista połączeń zawiera szczegóły 

o nieodebranych i odebranych  

Dodatkowe funkcje telefonu
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połączeniach. Wpisy są 

wyświetlane w chronologicznej 

kolejności - najnowsze połączenia 

znajdują się na górze listy.

 Uwaga
• Lista połączeń zawiera 

informacje o maksimum 

10 połączeniach.

• Gdy lista połączeń jest pełna, 

najstarsze połączenia będą 

zastąpione nowymi.

• Naciśnij , jeśli podczas 

przeglądania listy połączeń 

chcesz zobaczyć datę i czas 

danego połączenia (gdy w danej 

sieci jest to możliwe).

W przypadku nieodebranych 

połączeń na wyświetlaczu 

wszystkich słuchawek 

zarejestrowanych w bazie 

będzie migać ikona . Jeśli 

jedna słuchawka jest używana 

do przeglądania listy połączeń, 

na drugiej słuchawce będzie 

migać powyższa ikona (zestawy 

rozszerzone).

5.5.2  Przeglądanie i 
wybieranie połączeń 
z listy

1 Naciśnij .

• Wyświetlone zostanie  

najnowsze połączenie.

• Podczas przeglądania listy 

połączeń ikona  nie miga.

Ikona zacznie migać 

podczas przeglądania 

rozmów, na które nie 

odpowiedziano.

2 Używając klawiszy  lub 

 przewijaj listę połączeń.

3 Naciśnij , aby wybrać 

wyświetlany numer lub naciśnij 

, aby powrócić do trybu 

gotowości.

5.5.3  Kopiowanie numeru 
z listy połączeń do 
książki telefonicznej

1 Naciśnij .

2 Używając klawiszy  lub 

 przejdź do numeru, który 

chcesz skopiować.

3 Naciśnij .

Pojawi się następny dostępny 

wpis książki telefonicznej 

(01-20).

 Uwaga
• Podczas przeglądania książki 

telefonicznej wyświetlane są 

już zapisane wpisy.

Dodatkowe funkcje telefonu
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• Jeśli książka telefoniczna jest 

pełna, na wyświetlaczu miga 

20- i zapisany numer.

4 Podaj 2-cyfrowy numer wpisu 

od 01 do 20.

Wyświetlony zostanie numer 

telefoniczny.

5 Naciśnij klawisz , aby 

potwierdzić.

6 Naciśnij , aby powrócić do 

trybu gotowości.

5.5.4  Usuwanie wpisu z listy 
połączeń

1 Naciśnij .

2 Używając klawiszy  lub 

 przejdź do numeru, który 

chcesz usunąć.

3 Naciśnij .

Usłyszysz sygnał dźwiękowy 

potwierdzenia i zobaczysz 

następny wpis lub - - - -  

jeśli lista jest pusta.

4 Naciśnij , aby powrócić do 

trybu gotowości.

5.5.5 Usuwanie całej listy 
połączeń

1 Naciśnij .

2 Naciśnij i przytrzymaj , aż 

usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Na wyświetlaczu widać symbol 

- - - - .

3 Naciśnij , aby powrócić do 

trybu gotowości.

5.6  Powtórzenie ostatnich 
numerów

Można wybrać jeden z pięciu 

ostatnio wybieranych numerów. 

Numery nie mogą zawierać więcej 

niż 24 znaki. 

5.6.1 Ponowne wybieranie 
ostatniego numeru

1 Naciśnij , a następnie . 

Zostanie wyświetlony i wybrany 

ostatni użyty numer.

5.6.2  Przeglądanie i 
wybieranie numeru 
z listy ponownego 
wybierania

1 Naciśnij .

Wyświetlony zostanie ostatni 

wybierany numer.

2 Używając klawiszy  lub 

 przejdź do żądanego 

wpisu.

Dodatkowe funkcje telefonu
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3 Naciśnij , aby wybrać 

odpowiedni numer lub 

, aby powrócić do trybu 

gotowości.

5.6.3 Kopiowanie numeru 
z listy ponownego 
wybierania do książki 
telefonicznej

1 Naciśnij  i używając 

klawiszy  lub  przejdź 

do wpisu, który chcesz 

skopiować.

2 Naciśnij .

Wyświetlona zostanie pierwsza 

dostępna pozycja w książce 

telefonicznej.

3 Wprowadź numer pozycji 

książki telefonicznej 01-20.

Wyświetlony zostanie numer 

telefoniczny.

4 Naciśnij , aby potwierdzić 

i , aby powrócić do trybu 

gotowości.

5.6.4  Usuwanie numeru 
z listy ponownego 
wybierania

1 Naciśnij  i używając 

klawiszy  lub  przejdź 

do numeru, który chcesz 

usunąć.

2 Naciśnij .

Usłyszysz sygnał dźwiękowy 

potwierdzenia i pojawi się 

następny wpis lub - - - -  jeśli 

lista jest pusta.

3 Naciśnij , aby powrócić do 

trybu gotowości.

5.6.5 Usuwanie całej listy 
ponownego wybierania

1 Naciśnij .

2 Naciśnij i przytrzymaj , aż 

usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Na wyświetlaczu pojawi się 

symbol - - - - .

3 Naciśnij , aby powrócić do 

trybu gotowości.

Dodatkowe funkcje telefonu
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6 Ustawienia 
osobiste

Użyj przycisku , aby otworzyć 

menu i zmienić ustawienia 

telefonu.

6.1     Zmiana poziomu 
głośności dzwonka 
i rodzaju dzwonka

 Ostrzeżenie
Podczas połączenia 

przychodzącego, nie należy 

trzymać telefonu zbyt blisko ucha, 

ponieważ głośny dźwięk może 

uszkodzić słuch. 

Dostępne ustawienia:

• Sześć poziomów głośności 0-5 

(0=wyłączony, 5=najgłośniejszy).

• 10 typów dzwonków

1 Naciśnij . 

2 Naciśnij  lub , aby 

ustawić poziom głośności.

3 Naciśnij cyfrę na klawiaturze 

od 0 do 9, aby wybrać rodzaj 

dzwonka.

Zostanie odtworzony fragment 

dzwonka.

4 Naciśnij , aby zapisać 

ustawienia.

5 Można również ustawić datę i 

godzinę lub nacisnąć , aby 

powrócić do trybu gotowości.

Tryb gotowości zostanie 

włączony automatycznie, jeśli 

przez 15 sekund nie zostanie 

naciśnięty żaden przycisk.

6.2  Ustawienie daty i godziny
Gdy użytkownik aktywował 

usługę identyfikacji abonenta 

wywołującego, czas jest ustawiany 

automatycznie po odebraniu 

pierwszego połączenia.

1 Naciśnij dwa razy .

Na wyświetlaczu pojawi się 

01-01  00:00.

2 Wpisz datę i godzinę używając 

formatu:

 DD – dzień

 MM – miesiąc

 HH – godzina

 MM – minuta

 Na przykład 21 06 09 30 

oznacza 21 lipiec, 09:30.

Ustawienia osobiste
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6.3  Włączanie i wyłączanie 
dźwięków

Można wyłączać i włączać dźwięki 

klawiszy.

1 Naciśnij  trzy razy. 

Na wyświetlaczu pojawi się 

BEEP 1.

2 Naciśnij  lub , aby 

przełączyć pomiędzy wartościami 

1 = funkcja włączona i 0 = 

funkcja wyłączona.

3 Naciśnij , aby zapisać 

ustawienia.

4 Można również ustawić tryb 

wybierania lub nacisnąć , 

aby powrócić do trybu 

gotowości. 

6.4  Tryb wybierania 
Domyślny tryb wybierania SE140 

jest odpowiedni dla kraju i sieci 

użytkownika. Zazwyczaj nie ma 

potrzeby zmieniać tego ustawienia.

1 Naciśnij  cztery razy.

Na wyświetlaczu pojawi się 

-1- lub  -2-. 

2 Naciśnij  lub , aby 

przełączać pomiędzy wartościami 

1 = wybieranie tonowe i 2 = 

wybieranie impulsowe.

3 Naciśnij , aby zapisać 

ustawienia.

4 Można również ustawić tryb 

funkcji recall lub nacisnąć 

, aby powrócić do trybu 

gotowości. 

6.5  Tryb funkcji recall
Klawisz  jest wykorzystywany do 

niektórych usług sieciowych i usług 

central PABX*/łącznic. Zazwyczaj 

nie należy zmieniać tego ustawienia, 

chyba że otrzyma się takie instrukcje 

od operatora.

 Uwaga
Nie można zagwarantować 

współpracy telefonu SE140 ze 

wszystkimi centralami PABX.

1 Naciśnij  pięć razy.

Na wyświetlaczu pojawi się 

FLASH i bieżące ustawienie.

2 Naciśnij  lub  , aby 

przełączyć między ustawieniami 

1 (Flash 1 z wywołaniem 

przerwy) lub 2 (Flash 2 

z wywołaniem przerwy).

3 Naciśnij , aby zapisać 

ustawienia.

4 Można również ustawić 

funkcję automatycznego 

Ustawienia osobiste
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prefiksu lub nacisnąć , 

aby powrócić do trybu 

gotowości.

6.6  Automatyczny prefiks
Można uruchomić funkcję 

wykrywającą określony numer 

i zamieniającą go na inny numer. 

Numery w sumie mogą zawierać 

najwyżej 24 cyfry.

1 Naciśnij  sześć razy.

Na wyświetlaczu pojawi się 

symbol (------------).

2 W pola przed myślnikiem wpisz 

numer, który ma być wykrywany 

(maksimum 4 cyfry).

 Aby przesunąć kursor, 

naciskaj  lub .

3 Przesuń kursor za myślnik.

4 Wpisz numer, który ma 

zastąpić pierwszy numer.

5 Naciśnij , aby zapisać.

6 Można również zmienić kod 

PIN telefonu lub nacisnąć 

, aby powrócić do trybu 

gotowości.

6.7  Zmiana kodu PIN 
telefonu

Kod PIN systemu składa się z 4 cyfr 

i jest używany jako zabezpieczenie 

przy zmianie niektórych ustawień. 

Domyślny kod PIN telefonu to 0000. 

Można zmienić go na dowolną 

liczbę.

1 Naciśnij  siedem razy.

Na wyświetlaczu pojawi się 

symbol CODE----- .

2 Wpisz bieżący kod PIN 

i naciśnij .

3 Wpisz nowy kod PIN i naciśnij 

, aby potwierdzić i 

powrócić do trybu gotowości.

 Uwaga
 Zanotuj swój kod PIN. Jeśli 

użytkownik zapomni kod PIN, 

wymagane będzie wyzerowanie 

ustawień słuchawki.

6.8  Zerowanie ustawień 
słuchawki

Można przywrócić fabryczne 

ustawienia słuchawki.

1 Wyjmij baterie ze słuchawki. 

2 Naciśnij i przytrzymaj  

wkładając baterie. 

Na wyświetlaczu pojawi się 

symbol 888888888888 .

3 Naciśnij .

Ustawienia osobiste
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 Uwaga
Po wyzerowaniu słuchawki może 

wystąpić potrzeba ponownego 

wprowadzenia kodu kraju.

Domyślne ustawienia słuchawki:

• Dzwonek 1

• Głośność dzwonka 3

• Głośność słuchawki 3

• Książka telefoniczna Bez zmian

• Lista połączeń Pusta

• Lista numerów do 

ponownego 

wybierania  Pusta

• Blokada klawiatury Wyłączona

• Zegar  00:00

• Tryb wybierania  1 (tonowy)

• Kod PIN systemu 0000

6.9  Blokowanie klawiatury
Funkcja ta zapobiega 

przypadkowemu wybraniu numeru.

1  Naciśnij i przytrzymaj przycisk 

.

Klawiatura zostanie 

zablokowana, a na 

wyświetlaczu pojawi się ikona 

. 

 Uwaga
 Można nadal odpowiadać 

na połączenia przychodzące 

naciskając , chociaż 

włączona jest blokada 

klawiatury. Po zakończeniu 

rozmowy klawiatura nadal 

pozostanie zablokowana.

 Gdy klawiatura jest zablokowana 

a użytkownik naciśnie przycisk, 

na wyświetlaczu przez 

3 sekundy będzie widoczny 

symbol .

6.10 Wyłączanie blokady 
klawiatury

1 Aby odblokować klawiaturę, 

ponownie naciśnij 

i przytrzymaj .

Ustawienia osobiste
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7 Rejestracja

W jednym urządzeniu bazowym 

można zarejestrować najwyżej 

5 słuchawek. Aby móc korzystać 

z dodatkowych słuchawek, należy 

je najpierw zarejestrować w bazie.

 Uwaga
• Poniższe instrukcje dotyczą 

telefonu SE140.

Jeśli chcesz zarejestrować 

słuchawkę innej marki, 

procedura rejestracji może 

się różnić. W takim przypadku 

należy posłużyć się instrukcją 

obsługi słuchawki innej marki.

• Do rejestracji lub anulowania 

rejestracji słuchawek jest 

wymagany kod PIN systemu. 

Domyślny kod PIN to 0000.

7.1  Rejestracja słuchawki
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk 

 w bazie przez około 3 

sekundy.

 Uwaga
 Można rejestrować słuchawki 

przez 90 sekund od momentu 

naciśnięcia przycisku.

 Naciśnięcie przycisku  

anuluje rejestrację.

2 Na słuchawce naciśnij 

i przytrzymaj przycisk .

Na wyświetlaczu pojawi się 

.

3 Wpisz kod PIN (domyślny 

0000) i naciśnij .

Jeśli znaleziono bazę i kod 

PIN jest prawidłowy, słuchawka 

będzie zarejestrowana 

i zostanie jej przydzielony 

dostępny numer. Numer ten 

jest wyświetlany na ekranie  

słuchawki obok godziny.

 Uwaga
• Słuchawka telefonu SE140 

może być zarejestrowana tylko 

w jednej bazie jednocześnie. 

Aby zarejestrować ją w innej 

bazie, należy przeprowadzić 

ponownie procedurę 

rejestracji.

Rejestracja
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• Słuchawka SE140 

zarejestrowana w bazie 

SE145 może współpracować 

z automatem zgłoszeniowym.

• W przypadku próby 

dodania 6 słuchawki 

do 5 zarejestrowanych 

słuchawek, na wyświetlaczu 

pojawi się ruchomy myślnik, 

a następnie ekran powróci do 

stanu gotowości.

7.2  Anulowanie rejestracji 
słuchawki

Można użyć jednej słuchawki, aby 

anulować rejestrację następnej 

słuchawki. Nie można anulować 

rejestracji słuchawki, która jest 

właśnie używana.

1 Wyjmij baterie, naciśnij i 

przytrzymaj przycisk  

podczas ponownego 

wkładania baterii.

Zaczną migać ikony  i .

2 Zwolnij przycisk . 

Baza jest wyszukiwana przez 

słuchawkę a następnie na 

ekranie pojawią się wszystkie 

inne słuchawki zarejestrowane 

w bazie np. 2-3-4-5 .

3 Wpisz numer słuchawki, którą 

chcesz wyrejestrować.

4 Wpisz kod PIN systemu 

(domyślny to 0000).

5 Naciśnij klawisz , aby 

potwierdzić.

Rejestracja danej słuchawki 

zostanie anulowana

Rejestracja
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8 Konserwacja 
i wymiana baterii

8.1 Czyszczenie
• Należy czyścić słuchawkę i bazę 

wilgotną (nie mokrą) szmatką lub 

chusteczką antystatyczną.

• Nie należy używać domowych 

środków do czyszczenia, które 

spowodują uszkodzenie telefonu.

• Nie należy używać suchej szmatki, 

ponieważ może to spowodować 

wyładowanie elektrostatyczne.

8.2 Opis wymiany baterii
 Ostrzeżenie

Należy używać tylko baterii 

wielokrotnego ładowania AAA

1 Odsuń pokrywę baterii

2 Wyjmij stare baterie

3 Włóż nowe baterie do 

słuchawki

4 Załóż pokrywę komory baterii

Konserwacja i wymiana baterii
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9 Dane techniczne

Żywotność baterii i zasięg
Czas rozmowy i czas czuwania

Gdy bateria jest w pełni 

naładowana, czas rozmowy 

telefonu SE140 wynosi ok. 

10 godzin a czas czuwania ok. 

150 godzin.

Ostrzeżenie o niskim 
poziomie naładowania 
baterii
Poziom naładowania baterii jest 

wyświetlany w lewym górnym rogu 

ekranu słuchawki.

Gdy poziom naładowania baterii 

osiągnie niski poziom, użytkownik 

będzie słyszał co minutę sygnał 

dźwiękowy (podczas rozmowy) 

a ikona  będzie migać. Jeśli 

poziom naładowania osiągnie 

jeszcze niższy stan, telefon wyłączy 

się automatycznie od razu po 

ostrzeżeniu. 

Przybliżone poziomy naładowania 

baterii w telefonie:

  W pełni naładowana.

  Częściowo naładowana.

  Bliska wyczerpania.

  Miga – bateria prawie pusta.

Typ baterii
Baterie używane w telefonie 

SE140 to akumulatory AAA NiMh 

550 mAh.

Ostrzeżenie o braku 
zasięgu
W idealnych warunkach zasięg 

telefonu wynosi 50 metrów 

w pomieszczeniach i 300 metrów 

poza pomieszczeniami. Gdy 

użytkownik zbliża się do granicy 

zasięgu podczas rozmowy, usłyszy 

w słuchawce dźwięk ostrzegawczy.

Jeśli słuchawka znajdzie się poza 

zasięgiem bazy, będzie słyszalny 

sygnał błędu, rozmowa zostanie 

przerwana, a niektóre funkcje 

będą niedostępne. Gdy użytkownik 

będzie chciał użyć niedostępnych 

funkcji, usłyszy sygnał błędu, jeśli 

sygnał błędu został włączony.

Dane techniczne
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Gdy słuchawka znajdzie się 

w zasięgu bazy, będzie słyszalny 

następny sygnał dźwiękowy.

 Uwaga
Aby można było słyszeć sygnał 

dźwiękowy, musi być on włączony 

(patrz strona 28 - “6.3 Włączanie i 

wyłączanie dźwięków”).

Dane techniczne
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10  Często zadawane 
pytania

Ładowanie

Ikona  nie miga, chociaż 
umieszczono słuchawkę 
w bazie.
• Zły kontakt styków baterii – należy 

trochę przesunąć słuchawkę

• Zabrudzone styki – Oczyść styki 

baterii szmatką nasączoną 

w alkoholu

• Bateria jest naładowana – nie 

ma potrzeby ładowania

Rozmowy

Brak sygnału wybierania
• Brak zasilania – sprawdź 

podłączenie przewodów. 

Wyzeruj telefon: odłącz 

i podłącz ponownie wtyczkę do 

gniazda elektrycznego

• Baterie są wyładowane – ładuj 

je przez minimum 24 godziny

• Użytkownik jest poza zasięgiem 

bazy – należy zbliżyć się do bazy

• Nieprawidłowy kabel 

telefoniczny – użyj kabla 

dołączonego do telefonu

• Przejściówka (gdy jest 

wymagana) nie jest podłączona 

do przewodu telefonicznego 

– podłącz przejściówkę (gdy 

jest wymagana) do przewodu 

telefonicznego

Niska jakość dźwięku
Baza znajduje się zbyt blisko 

urządzeń elektrycznych, 

zbrojonych ścian betonowych lub 

żelaznych futryn – odsuń bazę na 

odległość przynajmniej metra od 

urządzeń elektrycznych

Miga ikona 
• Słuchawka nie jest zarejestrowana 

w bazie – zarejestruj słuchawkę 

w bazie

• Użytkownik jest poza zasięgiem 

bazy – należy zbliżyć się do 

bazy

Często zadawane pytania

www.philips.com/support
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Uwaga
Dzwonek jest wyłączony. Zwiększ 

głośność dzwonka.

Usługa identyfikacji 
abonenta wywołującego 
(CLI) nie działa
Sprawdź u swojego operatora, czy 

usługa jest aktywna

Książka telefoniczna

Nie można zapisać telefonu 
w książce telefonicznej
Książka telefoniczna jest 
pełna. Usuń wpis, aby zrobić 
miejsce.

Wyświetlacz

Wyświetlacz nie działa
• Naładuj lub zmień baterie

• Odłącz i podłącz zasilacz bazy 

do gniazdka elektrycznego

Nie można zarejestrować 
następnej słuchawki
Osiągnięto maksymalną liczbę 

5 zarejestrowanych słuchawek.

Na wyświetlaczu widać 

animowany znak myślnika. Należy 

anulować rejestrację słuchawki, 

aby zarejestrować następną 

słuchawkę.

Zakłócenia

Zakłócenia w radiu lub 
w telewizji
Baza lub ładowarka może być zbyt 

blisko. Odsuń bazę lub ładowarkę 

jak najdalej.

 

Często zadawane pytania
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