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Co je v krabičce

Sluchátko Základna Zdroj energie pro 
základnu

2 dobíjecí baterie AAA Kryt baterií Propojovací kabel

Rychlý začátek 
Návod

Záruční listPříručka uživatele

Linkový adaptér nejspíš není připojen k propojovacímu kabelu. V tomto případe musíte připojit linkový 
adaptér k linkovému kabelu, než zapojíte linkový kabel do linkové zásuvky.

U balení s více sluchátky naleznete jedno nebo více sluchátek, nabíječky s napájecími jednotkami a další 
dobíjecí baterie.

UPOZORNĚNÍ Vždy používejte kabely a baterie dodávané s vaším telefonem.
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Spojit
Zapojte základnu

Instalace
Zasuňte baterie a nabijte je

1
1. Postavte základnu do centrálního umístění v blízkosti telefonní zásuvky a elektrických zásuvek
2. Zapojte linkový kabel a napájecí kabel ke správnému konektoru na zadní straně základny.

3. Zapojte druhý konec linkového kabelu k telefonní zásuvce a druhý konec napájecího kabelu do elek-
trické zásuvky.

B1. 2 .

A

A

Spojit linkový 
kabel k 
telefonní 
zásuvce B

Připojte 
napájecí kabel

A

2

Nastavení data a času
1. Stiskněte m.
2. Přejděte : na Hodiny&Budík a stiskněte OK.
3. Stiskem OK zvolte Datum a Čas.
4. Zadejte aktuální čas (HH:MM) a aktuální datum (DD/MM/RR) a stiskněte OK.

Nyní můžete začít používat telefon.

 Zasuňte baterie   Sluchátko nabíjejte 24 hodin
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Příjemnou zábavu3
Telefonování
Zadejte telefonní číslo a stiskněte r.
NEBO
Stiskněte r a zadejte telefonní číslo.
Přijmout hovor
Když telefon zazvoní, stiskněte tlačítko r.
Ukončit hovor
Stiskněte e tlačítko.

Během hovoru upravíte hlasitost sluchátka
Stiskněte : pro volbu od Hlasitost 1 do Hlasitost 5. 

Uložení kontaktu v telefonním seznamu
1. Stiskněte m, přejděte : na Telef.seznam a stiskněte OK, stiskněte OK znovu a vyberte Nová

položka.
2. Zadejte jméno kontaktu (maximálně 12 znaku) a stiskněte OK.
3. Zadejte číslo (maximálně 24 číslic) a stiskněte OK.
4. Přejděte : do skupiny (<Žádná skupina>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>) a stiskem OK

potvrďte. 
Zazní dlouhý potvrzovací tón.

Přístup do telefonního seznamu
1. Stiskněte d v pohotovostním režimu nebo stiskněte m, přejděte : do Telef.seznam a stiskněte

OK, přejděte : na Vlož do sezn a stiskněte OK.
2. Stiskněte : pro procházení telefonního seznamu.

Nastavení vyzváněcí melodie
1. Stiskněte m, přejděte : na Osobní a stiskněte OK, stiskněte OK pro výběr Tóny sluch.

přejděte : k Mel. zvonění a stiskněte OK.
2. Přejděte : na požadovanou melodii pro přehrání melodie. 
3. Stiskem OK zvolte svou melodii vyzvánění.

Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazuje předchozí nabídku. 
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Stisknout Pro

m Vstupte do hlavní nabídky z pohotovostního režimu.
Zvolte funkci zobrazovanou na displeji sluchátka přímo nad ním.

>
Přejděte na seznam opakovaného volání z pohotovostního režimu.
Zvolte funkci zobrazovanou na displeji sluchátka přímo nad ním.
Aktivujte funkci ztišení během hovoru.

r Přijměte příchozí externí nebo interní hovor.
Vložte R pro služby operátora během připojení.

e

Zavěste hovor.
Dlouze stiskněte z procházení nabídky pro návrat do pohotovostního režimu, krátce
stiskněte pro návrat do předchozí nabídky.
Dlouze stiskněte v pohotovostním režimu pro vypnutí sluchátka, krátce stiskněte pro
opětovné zapnutí sluchátka. 

u

Vstup do soupisu hovoru z pohotovostního režimu.
Procházejte seznamem nabídky nebo přejděte k předchozímu záznamu telefonního
záznamu nebo výpisu hovoru.
Zvyšte hlasitost ve sluchátku během hovoru.
Přejděte k předchozímu znaku v režimu úprav.

d

Vstup do telefonního seznamu z pohotovostního režimu.
Procházejte seznamem nabídky nahoru nebo přejděte k dalšímu záznamu telefonního
záznamu nebo výpisu hovoru.
Snižte hlasitost ve sluchátku během hovoru.
Přejděte k dalšímu znaku v režimu úprav.

c Spus˙te interní hovor.

v Přijměte příchozí hovor v režimu handsfree.
Aktivujte a deaktivujte reproduktor během hovoru.

#

V pohotovostním režimu vytočte #.
Dlouze stiskněte pro vypnutí zvonění v pohotovostním režimu.
Vložte pauzu v režimu vytáčení.
Přepněte mezi velkým a malým písmem v režimu úprav.

* Vytočte * v pohotovostním režimu.
Dlouze stiskněte pro aktivaci a deaktivaci uzamčení klávesnice.

Zapínání/vypínání sluchátka
Stiskněte a přidržte tlačítko e 5 sekund a vypnete sluchátko v pohotovostním režimu.
Krátkým stiskem tlačítka e sluchátko znovu zapnete.jj
Zamčení/odemčení tlačítek
Stiskněte a přidržte tlačítko * na 2 sekundy pro zamčení a odemčení tlačítek v pohotovostním režimu.
Paging
1. Stiskněte tlačítko c na základně, dokud sluchátko nezačne vyzvánět. 
2. Jakmile je sluchátko vyhledáno, stiskněte e pro ukončení pagingu.
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Odstraňování potíží
Více informací naleznete na str. 46 uživatelské příručky SE430 a str. 53 uživatelské příručky SE435.  

Potřebujete poradit?
Příručka uživatele
Viz uživatelská příručka dodávaná s vaším telefonem SE430/435.

On-line nápověda
www.p4c.philips.com

Problém Řešení

• Není vyzváněcí tón • Zkontrolujte zapojení

• Nabíjejte baterie nejméně 24 hodin

• Použijte dodávaný kabel linky

• Špatná kvalita zvuku • Přesuňte se blíž k základně

• Odsuňte základnu nejméně jeden metr od jakéhokoli 
elektrického spotřebiče

• Ikona  bliká • Přihlaste sluchátko k základně

• Přesuňte se blíž k základně

• Identifikace volajícího (IV) služba 
nefunguje

• Zkontrolujte si objednávku u vašeho sítového operátora
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