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Řešení potíží
Způsob řešení dalších potíží naleznete v návodu v kapitole FAQ 
(často kladené otázky). 
Není volací tón
• Zkontrolujte zapojení. 

Odpojte telefon od napájecí 
sítě a opět jej připojte.

• Akumulátory jsou vybité – 
nabíjejte je po dobu nejméně 
24 hodin.

• Můžete být příliš vzdáleni od 
základny – přesuňte se blíže. 

• Použijte přiložený linkový 
kabel.

Špatná kvalita zvuku.
• Přesuňte se blíže k základně.
• Vzdalte základnu nejméně na 

1 m od elektrických zařízení.

Ikona  bliká
• Přesuňte se blíže k základně.
• Registrujte sluchátko 

k základně.

Nepracuje identifikace 
volajícího.
Ověřte předplatné u svého 
provozovatele sítě.

Telefon nezvoní
Pokud se zobrazuje ikona  
vyzvánění je vypnuto. Zvyšte 
hlasitost zvonění. Podrobnosti 
v návodu.

Potřebujete pomoci?
Prostudujte si návod dodaný s telefonem Philips SE140 nebo 
SE145.
Pomoc online: www.philips.com/support

Vítejte
Průvodce rychlým startem

Připojení

Instalace

Použití

1

2

3

Digitální bezdrátový telefon  SE 140
Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem  SE 1453 Použití

Volání
Zadejte telefonní číslo a 
stiskněte .

Přijetí hovoru
Pokud telefon zvoní,  
stiskněte .

Ukončení hovoru
Stiskněte .

Nastavení hlasitosti 
sluchátka
Během hovoru stiskněte  
nebo .

Vyvolání posledního čísla
Stiskněte  a pak . 

Změna hlasitosti a zvuku 
zvonění
• Stiskněte . 
• Pomocí  nebo  

nastavte hlasitost zvonění 
(0=vyp.).

• Stiskem 0–9 zvolte druh 
zvonění. Přehrává se zvolený 
zvuk.

• Stiskem  potvrďte.

Přidání čísla do seznamu
• Stiskněte  a pak .

• Vyberte polohu v seznamu 
zadáním dvoumístného  
čísla mezi 01–20. 

• Zadejte telefonní číslo a 
stiskem  potvrďte.

Volání ze seznamu
• Stiskněte , pak pomocí 

 nebo  vyberte 
požadované číslo.

• Stiskem  potvrďte.

Nastavení data a časue 
• Stiskněte dvakrát .
• Zadejte datum (DD-MM) a čas 

(HH:MM).
• Stiskem  potvrďte.
• Stiskem  se vrátíte do 

režimu stand-by.

Pouze SE145
Vypnutí a zapnutí 
záznamníku
Stiskněte  na základně.

Poslech zpráv
Stiskněte . Nové zprávy se 
přehrávají.
Nebo
Stiskněte a držte , 
přehrají se všechny zprávy ze 
záznamníku.
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1 Připojení

Základnu umístěte v dosahu 
telefonní a síťové zásuvky. 

Telefonní kabel a přívod 
síťového adaptéru zapojte 
do konektorů na zadní straně 
základny.

Opačné konce kabelů zapojte 
do zásuvek.

 Tip
Umístění základny příliš blízko 
elektrických spotřebičů a 
zařízení může zhoršit dosah a 
kvalitu zvuku. Silné zdi mohou 
rovněž ovlivnit přenos signálů 
mezi základnou a sluchátkem.

2 Instalace

Vložte akumulátory a uzavřete 
kryt baterií.

Vložte sluchátko do základny a 
nabijte akumulátory. Zobrazí se 
ikona baterií.

Pokud se objevila obrazovka 
stand-by, telefon je připraven 
k použití.  
Nebo
Pokud se zobrazuje CODE: 
je nutné zvolit kód země, 
kde přístroj používáte. Další 
informace naleznete na str. 15 
hlavního návodu.
• Pomocí  nebo  

zobrazte správný kód.
• Stiskem  potvrďte.
 Sluchátko a základna se 

nastaví správně a objeví se 
obrazovka standby.

SE140 – telefon je připraven 
k použití.

SE145 – telefon je připraven 
k použití. Záznamník je zapnutý 
a připravený přijímat zprávy.

 Varování
Sluchátko nechte nabíjet 
nejméně 24 hodiny před prvním 
použitím. 

Umístěte základnu

Připojte kabely Zapojte do zásuvek

Vložte akumulátory

Nabijte sluchátko

Spusťte telefon

 Poznámky
* Telefonní adaptér nemusí být nasazen na telefonní kabel. 

V tomto případě připojte telefonní kabel do adaptéru a pak 
teprve do telefonní zásuvky.

• Pokud jste zakoupili multipack, máte několik dalších sluchátek, 
nabíječů, síťových adaptérů a akumulátorů AAA.

 Varování
Vždy použijte přiložené kabely a akumulátory.

Informace o záruceNávod k použití Průvodce rychlým 
startem

Obsah balení

2x AAA akumulátorTelefonní kabel* Kryt baterií

Síťový adaptérSluchátko SE140/SE145 Základna SE140 nebo 
SE145

SE14x QSG_CZ1_22.01.07.indd   4-6 22.01.2007   18:41:08



7889 – Philips SE14x QSG – 04 – 08.12.06 7889 – Philips SE14x QSG – 04 – 08.12.06 7889 – Philips SE14x QSG – 04 – 08.12.06

1 Připojení

Základnu umístěte v dosahu 
telefonní a síťové zásuvky. 

Telefonní kabel a přívod 
síťového adaptéru zapojte 
do konektorů na zadní straně 
základny.

Opačné konce kabelů zapojte 
do zásuvek.

 Tip
Umístění základny příliš blízko 
elektrických spotřebičů a 
zařízení může zhoršit dosah a 
kvalitu zvuku. Silné zdi mohou 
rovněž ovlivnit přenos signálů 
mezi základnou a sluchátkem.

2 Instalace

Vložte akumulátory a uzavřete 
kryt baterií.

Vložte sluchátko do základny a 
nabijte akumulátory. Zobrazí se 
ikona baterií.

Pokud se objevila obrazovka 
stand-by, telefon je připraven 
k použití.  
Nebo
Pokud se zobrazuje CODE: 
je nutné zvolit kód země, 
kde přístroj používáte. Další 
informace naleznete na str. 15 
hlavního návodu.
• Pomocí  nebo  

zobrazte správný kód.
• Stiskem  potvrďte.
 Sluchátko a základna se 

nastaví správně a objeví se 
obrazovka standby.

SE140 – telefon je připraven 
k použití.

SE145 – telefon je připraven 
k použití. Záznamník je zapnutý 
a připravený přijímat zprávy.

 Varování
Sluchátko nechte nabíjet 
nejméně 24 hodiny před prvním 
použitím. 

Umístěte základnu

Připojte kabely Zapojte do zásuvek

Vložte akumulátory

Nabijte sluchátko

Spusťte telefon

 Poznámky
* Telefonní adaptér nemusí být nasazen na telefonní kabel. 

V tomto případě připojte telefonní kabel do adaptéru a pak 
teprve do telefonní zásuvky.

• Pokud jste zakoupili multipack, máte několik dalších sluchátek, 
nabíječů, síťových adaptérů a akumulátorů AAA.

 Varování
Vždy použijte přiložené kabely a akumulátory.

Informace o záruceNávod k použití Průvodce rychlým 
startem

Obsah balení

2x AAA akumulátorTelefonní kabel* Kryt baterií

Síťový adaptérSluchátko SE140/SE145 Základna SE140 nebo 
SE145

SE14x QSG_CZ1_22.01.07.indd   4-6 22.01.2007   18:41:08



7889 – Philips SE14x QSG – 04 – 08.12.06 7889 – Philips SE14x QSG – 04 – 08.12.06 7889 – Philips SE14x QSG – 04 – 08.12.06

1 Připojení

Základnu umístěte v dosahu 
telefonní a síťové zásuvky. 

Telefonní kabel a přívod 
síťového adaptéru zapojte 
do konektorů na zadní straně 
základny.

Opačné konce kabelů zapojte 
do zásuvek.

 Tip
Umístění základny příliš blízko 
elektrických spotřebičů a 
zařízení může zhoršit dosah a 
kvalitu zvuku. Silné zdi mohou 
rovněž ovlivnit přenos signálů 
mezi základnou a sluchátkem.

2 Instalace

Vložte akumulátory a uzavřete 
kryt baterií.

Vložte sluchátko do základny a 
nabijte akumulátory. Zobrazí se 
ikona baterií.

Pokud se objevila obrazovka 
stand-by, telefon je připraven 
k použití.  
Nebo
Pokud se zobrazuje CODE: 
je nutné zvolit kód země, 
kde přístroj používáte. Další 
informace naleznete na str. 15 
hlavního návodu.
• Pomocí  nebo  

zobrazte správný kód.
• Stiskem  potvrďte.
 Sluchátko a základna se 

nastaví správně a objeví se 
obrazovka standby.

SE140 – telefon je připraven 
k použití.

SE145 – telefon je připraven 
k použití. Záznamník je zapnutý 
a připravený přijímat zprávy.

 Varování
Sluchátko nechte nabíjet 
nejméně 24 hodiny před prvním 
použitím. 

Umístěte základnu

Připojte kabely Zapojte do zásuvek

Vložte akumulátory

Nabijte sluchátko

Spusťte telefon

 Poznámky
* Telefonní adaptér nemusí být nasazen na telefonní kabel. 

V tomto případě připojte telefonní kabel do adaptéru a pak 
teprve do telefonní zásuvky.

• Pokud jste zakoupili multipack, máte několik dalších sluchátek, 
nabíječů, síťových adaptérů a akumulátorů AAA.

 Varování
Vždy použijte přiložené kabely a akumulátory.

Informace o záruceNávod k použití Průvodce rychlým 
startem

Obsah balení

2x AAA akumulátorTelefonní kabel* Kryt baterií

Síťový adaptérSluchátko SE140/SE145 Základna SE140 nebo 
SE145

SE14x QSG_CZ1_22.01.07.indd   4-6 22.01.2007   18:41:08



7889 – Philips SE14x QSG – 04 – 08.12.06 7889 – Philips SE14x QSG – 04 – 08.12.06 7889 – Philips SE14x QSG – 04 – 08.12.06

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number : 3111 285 35891 (CZ)

Printed in P.R.C.

Řešení potíží
Způsob řešení dalších potíží naleznete v návodu v kapitole FAQ 
(často kladené otázky). 
Není volací tón
• Zkontrolujte zapojení. 

Odpojte telefon od napájecí 
sítě a opět jej připojte.

• Akumulátory jsou vybité – 
nabíjejte je po dobu nejméně 
24 hodin.

• Můžete být příliš vzdáleni od 
základny – přesuňte se blíže. 

• Použijte přiložený linkový 
kabel.

Špatná kvalita zvuku.
• Přesuňte se blíže k základně.
• Vzdalte základnu nejméně na 

1 m od elektrických zařízení.

Ikona  bliká
• Přesuňte se blíže k základně.
• Registrujte sluchátko 

k základně.

Nepracuje identifikace 
volajícího.
Ověřte předplatné u svého 
provozovatele sítě.

Telefon nezvoní
Pokud se zobrazuje ikona  
vyzvánění je vypnuto. Zvyšte 
hlasitost zvonění. Podrobnosti 
v návodu.

Potřebujete pomoci?
Prostudujte si návod dodaný s telefonem Philips SE140 nebo 
SE145.
Pomoc online: www.philips.com/support

Vítejte
Průvodce rychlým startem

Připojení

Instalace

Použití

1

2

3

Digitální bezdrátový telefon  SE 140
Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem  SE 1453 Použití

Volání
Zadejte telefonní číslo a 
stiskněte .

Přijetí hovoru
Pokud telefon zvoní,  
stiskněte .

Ukončení hovoru
Stiskněte .

Nastavení hlasitosti 
sluchátka
Během hovoru stiskněte  
nebo .

Vyvolání posledního čísla
Stiskněte  a pak . 

Změna hlasitosti a zvuku 
zvonění
• Stiskněte . 
• Pomocí  nebo  

nastavte hlasitost zvonění 
(0=vyp.).

• Stiskem 0–9 zvolte druh 
zvonění. Přehrává se zvolený 
zvuk.

• Stiskem  potvrďte.

Přidání čísla do seznamu
• Stiskněte  a pak .

• Vyberte polohu v seznamu 
zadáním dvoumístného  
čísla mezi 01–20. 

• Zadejte telefonní číslo a 
stiskem  potvrďte.

Volání ze seznamu
• Stiskněte , pak pomocí 

 nebo  vyberte 
požadované číslo.

• Stiskem  potvrďte.

Nastavení data a časue 
• Stiskněte dvakrát .
• Zadejte datum (DD-MM) a čas 

(HH:MM).
• Stiskem  potvrďte.
• Stiskem  se vrátíte do 

režimu stand-by.

Pouze SE145
Vypnutí a zapnutí 
záznamníku
Stiskněte  na základně.

Poslech zpráv
Stiskněte . Nové zprávy se 
přehrávají.
Nebo
Stiskněte a držte , 
přehrají se všechny zprávy ze 
záznamníku.

SE14x QSG_CZ1_22.01.07.indd   1-3 22.01.2007   18:41:05

www.philips.com/support


7889 – Philips SE14x QSG – 04 – 08.12.06 7889 – Philips SE14x QSG – 04 – 08.12.06 7889 – Philips SE14x QSG – 04 – 08.12.06

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number : 3111 285 35891 (CZ)

Printed in P.R.C.

Řešení potíží
Způsob řešení dalších potíží naleznete v návodu v kapitole FAQ 
(často kladené otázky). 
Není volací tón
• Zkontrolujte zapojení. 

Odpojte telefon od napájecí 
sítě a opět jej připojte.

• Akumulátory jsou vybité – 
nabíjejte je po dobu nejméně 
24 hodin.

• Můžete být příliš vzdáleni od 
základny – přesuňte se blíže. 

• Použijte přiložený linkový 
kabel.

Špatná kvalita zvuku.
• Přesuňte se blíže k základně.
• Vzdalte základnu nejméně na 

1 m od elektrických zařízení.

Ikona  bliká
• Přesuňte se blíže k základně.
• Registrujte sluchátko 

k základně.

Nepracuje identifikace 
volajícího.
Ověřte předplatné u svého 
provozovatele sítě.

Telefon nezvoní
Pokud se zobrazuje ikona  
vyzvánění je vypnuto. Zvyšte 
hlasitost zvonění. Podrobnosti 
v návodu.

Potřebujete pomoci?
Prostudujte si návod dodaný s telefonem Philips SE140 nebo 
SE145.
Pomoc online: www.philips.com/support

Vítejte
Průvodce rychlým startem

Připojení

Instalace

Použití

1

2

3

Digitální bezdrátový telefon  SE 140
Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem  SE 1453 Použití

Volání
Zadejte telefonní číslo a 
stiskněte .

Přijetí hovoru
Pokud telefon zvoní,  
stiskněte .

Ukončení hovoru
Stiskněte .

Nastavení hlasitosti 
sluchátka
Během hovoru stiskněte  
nebo .

Vyvolání posledního čísla
Stiskněte  a pak . 

Změna hlasitosti a zvuku 
zvonění
• Stiskněte . 
• Pomocí  nebo  

nastavte hlasitost zvonění 
(0=vyp.).

• Stiskem 0–9 zvolte druh 
zvonění. Přehrává se zvolený 
zvuk.

• Stiskem  potvrďte.

Přidání čísla do seznamu
• Stiskněte  a pak .

• Vyberte polohu v seznamu 
zadáním dvoumístného  
čísla mezi 01–20. 

• Zadejte telefonní číslo a 
stiskem  potvrďte.

Volání ze seznamu
• Stiskněte , pak pomocí 

 nebo  vyberte 
požadované číslo.

• Stiskem  potvrďte.

Nastavení data a časue 
• Stiskněte dvakrát .
• Zadejte datum (DD-MM) a čas 

(HH:MM).
• Stiskem  potvrďte.
• Stiskem  se vrátíte do 

režimu stand-by.

Pouze SE145
Vypnutí a zapnutí 
záznamníku
Stiskněte  na základně.

Poslech zpráv
Stiskněte . Nové zprávy se 
přehrávají.
Nebo
Stiskněte a držte , 
přehrají se všechny zprávy ze 
záznamníku.

SE14x QSG_CZ1_22.01.07.indd   1-3 22.01.2007   18:41:05

www.philips.com/support

