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Viktig informasjon
For din sikkerhets skyld
Dette utstyret er ikke lagd for å foreta nødanrop i tilfelle strømsvikt. Alternative ordninger bør
besørges for å få til nødanrop.
For å unngå skade eller feilfunksjon:

- Ikke la produktet komme i kontakt med væsker.
- Ikke åpne det fordi du da kan bli utsatt for høyspenning,
- Bruk aldri noen annen batteritype enn den som medlfølger.
- Ikke utsett telefonen for overdreven hete gjennom å varme opp utstyret eller utsette

det for direkte sollys.
- Ikke slipp telefonen i bakken, og la ikke gjenstander falle ned på telefonen.
- Ikke bruk noen slags rengjøringsmiddel som inneholder alkohol, salmiakk, benzen eller

slipemiddel fordi de kan komme til å skade settet.
- Aktive mobiltelefoner i nærheten kan forårsaker forstyrrelser.

Om drifts- og lagringstemperatuerer
- Brukes på steder der temperaturen alltid er mellom 0 og 35 ºC (32 til 95 ºF).
- Lagres på et sted der temperaturen alltid er mellom -20 og 45 ºC (-4 til 113 ºF).
- Batterivarighetstiden kan bli forkortet under lave temperaturforhold.

Installasjonskrav
Dette produktet må ha elektrisk tilførsel på 220-240 volt, vekslende enfaset strøm, eksklusive IT-
installasjoner definert i standard EN 60-950. I tilfelle strømsvikt kan kommunikasjonen bli borte.
Det elektriske nettverket er klassifisert som farlig i henhold til kriteriene i standard EN 60-950.
Den eneste måten å slå av strømmen på dette produktet er å trekke ut strømadapteren fra den
elektriske stikkontakten. Påse at det elektriske uttaket er plassert i nærheten av apparatet og
alltid lett tilgjengelig.
Spenningen på nettverket er klassifisert som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages =
Telekommunikasjonsnettverksspenning) som definert i standard EN 60-950.

Trenger du hjelp?
For å få mer info om feilsøkning og FAQ-er:
Feilsøking: side 18
Onlinehjelp
www.p4c.philips.com
4
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NKonfigurere din SE4350
Installere batteri
Din SE4350 er utstyrt med 2 oppladbare batterier som muliggjør inntil 12 timers taletid og inntil
150 timer stand-bytid. Før du bruker håndsettet, må batteriene være installert og fullt ladet opp. 
1. Skyv ut batteridekselet.

2. Plasser batteriene som angitt, og sett på plass dekselet.

Språk
Din SE4350 kan støtte ulike displayspråk. 

Å endre språket
1. Trykk m, rulle : til Personal Set og trykk OK, rulle : til Language og trykk OK.
2. Rull : til det ønskede språket og trykk OK for å bekrefte. 

Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen. 

Registrering
Prosedyrene som beskrives nedenfor, er de prosedyrene du vil finne hvis håndsettet er registrert
til produktet SE430 eller SE435. Prosedyrene kan variere avhengig av basen du vil registrere
håndsettet til. I så fall skal du kontakte produsenten av det ekstra håndsettettet.
5
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Konfigurere din SE4350
Ekstra håndsett må registreres til baseenheten før du kan bruke dem. 

Å registrere et ekstra håndsett
1. På basestasjonen trykker og holder du c-tasten i 3 sekunder i stand-bymodus. Etter det

må registreringsprosedyren gjøres i løpet av 1 minutt.

2. Samtidig på håndsettet trykker du m, rull : til Advanced Set og trykk OK, rull : til
Registration og trykk OK.

3. Sett inn Hoved-PIN når du blir bedt om det og trykk OK for å starte registreringen.

En lang bekreftelsestone lyder for å angi vellykket registrering, og skjermen vender tilbake
til den forrige menyen. 

Hoved-PIN trengs før du kan registrere eller avregistrere håndsett. 

Innen 1 minutt er basestasjonen i stand til å akseptere registrering fra et håndsett. Hvis det
ikke trykkes noen tast i løpet av 10 sekunder, vil registreringsprosedyren bli avbrutt. 

Hvis basen finnes, og PIN-koden er korrekt, vil de ubrukte håndsettnumrene bli vist, og du
kan velge et håndsettnummer ved å sette inn nummeret direkte. 
Hvis PIN er uriktig, vil Incorrect PIN bli vist, og håndsettet vender tilbake til stand-
bymodus.
6
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NHva er det i boksen?
Det følgende tilbehøret er inkludert:

Strømtilførsel for
basestasjon

Batteridør Brukerveiledning Garantikort

Håndsett 2 AAA 
oppladbare batterier

Holder
7
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Din SE4350
Oversikt over håndsettet

LCD-skjerm

Menytast/
Venstre hurtigtast

Taletast

Låsetast for tastatur

Opp/ned 
navigasjonstaster

Ørestykket

Høyre hurtigtast/
Omringeliste/
Mikrofontast

Legg-på-tast

Alfanumerisk 
tastatur

Sakstast/ 
Pausetast/ 
Ring-av-tast

IntercomtastHøyttalertast
Mikrofon

Hendelses-LED
8
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NDin SE4350
Håndsettaster

Hurtigtast

Trykk Til

m Få tilgang til hovedmenyen fra stand-bymodus.
Velg funksjonen vist på håndsettskjermen rett over den.

>
Gå til omringelisten fra stand-bymodus.
Velg funksjonen vist på håndsettskjermen direkte over den.
Aktivere microfon inn/utkoplingsfunksjonen under et anrop.

r Svare et innkommende eksternt eller internt anrop.
Sett inn R for operatørtjenester når du er på linjen.

e

Legge-på et anrop.
Langt trykk fra menyblaing for å returnere til stand-bymodus, kort trykk for å 
returnere til forrige meny.
Langt trykk i stand-bymodus for å skru av håndsettet, kort trykk for å slå 
håndsettet på igjen. 

u
Gå til anropslogg fra stand-bymodus.
Rull opp en menyliste eller gå til den forrige telefonboken eller anropsloggopptegnelsen.
Øke øretelefonvolumet under et anrop.
Gå til det forrige tegnet i redigeringsmodus.

d
Gå til telefonboken fra stand-bymodus.
Rull ned en menyliste eller gå til den neste telefonboken eller anropsloggopptegnelsen.
Senke øretelefonvolumet under et anrop.
Gå til det neste tegnet i redigeringsmodus.

c Initiere et internt anrop.

v Svare et innkommende anrop i håndfrimodus.
Aktivere og deaktivere høyttaleren* under et anrop.

#
Ringe # i stand-bymodus.
Langt trykk for å dempe ringeren i stand-bymodus.
Sette inn en pause i ringemodus.
Veksle mellom store og små bokstaver i redigeringsmodus.

*
Ringe * i stand-bymodus.

Langt trykk for å aktivere og deaktivere tastaturlås.

OK Kort trykk for å bekrefte valget ditt.

BACK Kort trykk fra menyblaiingen for å returerne til den forrige menyen. 

*ADVARSEL Håndfriaktivering kan plutselig øke volumet i øretelefonen til et svært høyt
nivå. Påse at håndsettet ikke er for tett inntil øret ditt.
9
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Installasjon
Installere batteri
Se side 5.

Lade batteri
1. Plasser håndsettet på ladeunderstellet ladeholderen. Et pip høres hvis håndsettet plasseres

korrekt.
2. En ladeanimasjon på håndsettet angir at batteriet lades.

3. La det være der inntil batteriene er fullt ladet (minst 24 timer). 
4. Håndsettet er fulladet når ladeanimasjonen stanser, og vises.

Batterivarighetstid og rekkevidde
Taletid og stand-bytid
Når batteriet er fulladet, er taletiden for din SE4350 omtrent 12 timer, og stand-bytiden er
omtrent 150 timer.

Varsel om lavt batteri 
Batterinivået vises øverst til venstre i håndsettskjermen. Når batterinivået blir lavt, varsler
sensoren deg om lavt batteri ved å la det lyde en hørbar tone og ved å la batteriikonet blinke. 
Hvis batterinivået blir svært lavt, skrur telefonen seg automatisk av kort tid etter varselet, og en
eventuell pågående prosess vil ikke bli lagret. 

Varsel om utenfor rekkevidde
Innendørs- og utendørsrekkevidden for telefonen er henholdsvis inntil 50 meter og 300 meter.
Når håndsettet flyttes utenfor driftsrekkevidde, vil antenneikonet  blinke.

Håndsettet må lades minst 24 timer før du bruker det for første gang.
10
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NAnrop
Intercom
Denne funksjonen er kun tilgjengelig når det er minst 2 registrerte håndsett. Den gjør det mulig
for deg å foreta gratis internanrop, overføre eksterne anrop fra et håndsett til et annet og bruke
konferansealternativet.

Intercom med et annet håndsett
For å kunne bruke intercom-funksjonen må du ha minst 2 håndsett registrert til basestasjonen
(se side 6 "Å registrere et ekstra håndsett").
1. Trykk c-tasten i standbymodus.
2. Intercom etableres straks hvis det kun er 2 registrerte håndsett. Hvis det er mer enn 2

registrerte håndsett, vil håndsettnumrene som er tilgjengelige for intercom, bli vist. Trykk
OK for å anrope alle håndsettene, eller trykk håndsettnummeret for å velge et spesifikt
håndsett. F.eks., trykk 2 for å anrope håndsett 2.

Overføre et eksternt anrop til et annet håndsett
1. Trykk c-tasten for å sette et eksternt anrop på venting. (Anroperen kan ikke høre deg

lenger)
2. Intercom etableres straks hvis det kun er 2 registrerte håndsett. Hvis der er mer enn 2

registrerte håndsett, vil håndsettnumrene som er tilgjengelige for intercom, bli vist. Trykk
OK for å anrope alle håndsettene, eller trykk håndsettnummeret for å velge et spesifikt
håndsett. F.eks., trykk 2 for å anrope håndsett 2.
Det anropte håndsettet ringer.

3. Trykk r-tasten på det anropte håndsettet for å svare det interne anropet, der begge
de interne anroperne kan snakke.

4. Trykk e-tasten på det første håndsettet for å overføre det eksterne anropet til det
anropte håndsettet. 

Veksle mellom et internt og et eksternt anrop
1. Trykk c-tasten én gang for å veksle mellom et internt anrop og et eksternt anrop.

Hvis håndsettet ikke hører til SE4350-dekningsområdet, kan det være at denne funksjonen
ikke er tilgjengelig.

Hvis det ikke er noe svar fra det anropte håndsettet, trykker du c-tasten for å
fortsette med det eksterne anropet. 
11
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Anrop
Trepartikonferanseanrop
Konferanseanropsfunksjonen gjør det mulig å dele et eksternanrop mellom to håndsett (i
intercom). De tre partene kan dele samtalen, og det er ikke nødvendig med
nettverksabonnement. 
1. Trykk c for å sette et eksternt anrop på venting. (anroperen kan ikke høre deg lenger)
2. Intercom etableres straks hvis det kun er 2 registrerte håndsett. Hvis det er mer enn 2

registrerte håndsett, vil håndsettnumrene som er tilgjengelige for å etablere et
konferanseanrop, bli vist. Trykk OK for å anrope alle håndsettene, eller trykk
håndsettnummeret for å velge et spesifikt håndsett. Trykk f. eks. 2 for å anrope
håndsett 2. 

3. Det anropte håndsettet ringer. 
4. Trykk r-tasten på det anropte håndsettet for å svare det interne anropet, der begge

de interne anroperne kan snakke.
5. Langt trykk på c-tasten på det første håndsettet for å gå inn i trepartskonferansen.

TIPS Hvis Confer. mode er aktivert, opprettes en trepartskonferanse automatisk hvis det
andre håndsettet tar linjen når det allerede er et eksternt anrop i gang. 
12
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NPersonlige innstillinger
Håndsettoner
Ringevolum
Det er 5 ringervolumalternativer (Silence, Low, Medium, High og Progressive). Standardnivået
er Medium.

Å innstille ringevolum
1. Trykk m, rulle : til Personal Set og trykk OK, trykk OK for å velge Handset Tones og

trykk OK for å velge Ring Volume.
2. Rull : til det ønskede volumnivået og trykk OK for å bekrefte.

Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen. 

Ringetone
Det er 10 ringemelodier tilgjengelig på håndsettet. 

Å innstille ringemelodi
1. Trykk m, rulle : til Personal Set og trykk OK, trykk OK for å velge Handset Tones,

rull : til Ring Melody og trykk OK.
2. Rulle : til din ønskede melodi for å spille melodien. 
3. Trykk OK for å velge din ringemelodi.

Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen. 

Personal Set
Handset Tones

Handset Name

Language

Babysit mode

Backlight

Når Silence er aktivert, vises ikonet  på skjermen.

ADVARSEL Når håndsettet ringer under et innkommende anrop, må du ikke holde
håndsettet for tett inntil øret, fordi volumet på ringetonen kan skade hørselen din.
13
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Personlige innstillinger
Gruppemelodi
For å ha nytte av denne funksjonen må du abonnere på Caller Line ldentification-tjenesten. 
Denne menyen gjør det mulig å velge og innstille melodiene som skal spilles når det er et
eksternt innkommende anrop fra en kontakt hvis navn er lagret i telefonboken din og er del av
en gruppe. Du kan knytte 1 ringemelodi til hver gruppe.
Det finnes tre telefonbokgrupper (Gruppe A, B, C) tilgjengelig for deg å organisere kontaktene
dine under. Hver gruppe kan tildeles en unik melodi. 

Å innstille gruppemelodi
1. Trykk m, rulle : til Personal Set og trykk OK, trykk OK for å velge Handset Tones,

rull : til Group Melody og trykk OK.
2. Rulle : til den gruppen som du vil innstille melodien for, og trykk OK.
3. Rulle : til den ønskede melodien for å spille melodien.
4. Trykk OK for å innstille gruppemelodien.

Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen. 

Tastelyd
Ett enkelt pip lyder når en tast trykkes ned. Du kan aktivere eller deaktivere dette tastepipet.
Som standard er tastepipet On.

Å innstille tastepip På/Av
1. Trykk m, rulle : til Personal Set og trykk OK, trykk OK for å velge Handset Tones,

rull : til Key Beep og trykk OK.
2. Rulle : til On eller Off og trykk OK for å bekrefte. 

Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen. 

SMS-tone
En tone lyder når en ny SMS er mottatt. Du kan aktivere eller deaktivere denne SMS-tonen.
Som standard er SMS-tonen On.

Å innstille SMS-tone På/Av
1. Trykk m, rulle : til Personal Set og trykk OK, trykk OK for å velge Handset Tones,

rull : til SMS tone og trykk OK.
2. Rulle : til On eller Off og trykk OK for å bekrefte. 

Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen. 

Håndsettnavn
Du kan navngi håndsettet og vise håndsettnavnet i stand-bymodus. Standard håndsettnavn på
håndsettet er PHILIPS.
14
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NPersonlige innstillinger
Å omdøpe håndsettet
1. Trykk m, rulle : til Personal Set og trykk OK, rulle : til Handset Name og trykk OK.
2. Rediger håndsettnavnet og trykk OK for å bekrefte.

Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen. 

Språk
Se side 5.

Barnevaktmod.
Du må ha minst 2 håndsett registrert til basestasjonen for å kunne bruke denne funksjonen (se
side 6 "Å registrere et ekstra håndsett").
Denne funksjonen lar deg overvåke f. eks. babyrommet. Plasser håndsettet i det rommet du vil
overvåke. Hvis lydnivået rundt mikrofonen på håndsettet overskrider en viss terskel, kan
håndsettet automatisk anrope et annet håndsett som er registrert på den samme basestasjonen. 
For å bruke barnevaktfunksjonen må du aktivere den (f. eks. på håndsett 1) og sette inn
nummeret til det håndsettet som skal anropes (f. eks. håndsett 2) i tilfelle det er støy i det
rommet som overvåkes. Plasser håndsettet som er i babyvaktmodus (f. eks. håndsett 1) i
rommet som skal overvåkes. Hvis dette håndsettet oppdager et lydnivå over en viss terskel, vil
det automatisk iverksette et internt anrop til det valgte håndsettet (f. eks. håndsett 2).

Å aktivere barnevaktmodus
1. Trykk m, rulle : til Personal Set og trykk OK, rulle : til Babysit mode og trykk OK.
2. Sett inn nummeret til det håndsettet du ønsker å anrope, og trykk på OK for å aktivere. 

Å deaktivere barnevaktmodus
Trykk m, velg Off og trykk OK. 

Maksimal lengde på håndsettnavnet er 12 tegn. 

I Barnevaktmodus er alle tastene deaktivert bortsett fra m-tasten. Babysit mode vises
på skjermen når denne funksjonen er aktivert, og håndsettet kan ikke foreta eller motta
anrop.
15
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Personlige innstillinger
Baklys
Å innstille bakbelysningen for displayet
1. Trykk på m, rull : til Personal Set og trykk OK, rull : til Backlight og trykk OK. 
2. Rull : til On eller Off og trykk OK for å bekrefte. 

Et bekreftelsespip lyder.

Baklys aktiveres når det er et innkommende anrop, en ny meldig osv. Deaktivering av
baklyset øker batterilevetiden.
16
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NAvanserte innstillinger
Registrering
Se side 5.

Avregistrere
Å avregistrere et håndsett 
1. Trykk m, rull : til Advanced Set og trykk OK, rull : til Unregister og trykk OK.
2. Sett inn Hoved-PIN når du blir bedt om det og trykk OK for å bekrefte.
3. Trykk på håndsettastaturet det håndsettnummeret som korresponderer til det håndsettet

du vil avregistere. 

Et langt bekreftelsespip lyder for å angi vellykket avregistrering, og skjermen viser Unregistered.

Advanced Set
Registration
Unregister

Hvis det ikke skjer noe trykk innen 15 sekunder, vil avregistreringsprosedyren bli avbrutt,
og håndsettet vender tilbake til den forrige menyen.
17
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Problemløsing
Feilsøking på telefonen
Problem Årsaker Løsning

 Ikonet blinker
ikke når håndsettet er
plassert på basen

• Dårlig batterikontakt
• Skitten kontakt

• Batteriet er fullt

• Flytt litt på håndsettet
• Rens batterikontakten

med en klut fuktet med
alkohol

• Trenger ikke lades

Ingen summetone • Håndsett er ikke registr-
ert til basestasjonen

• Ingen strøm

• Batterier er tomme

• Du er for langt fra bas-
estasjonen

• Feil linjekabel

• Linjeadapter (når nødv-
endig) er ikke koblet til
linjekabelen

• Registrer håndsettet til
basestasjonen

• Sjekk tilkoblingene. Til-
bakestill telefonen: trekk
ut støpsel og sett det til-
bake i nettstrømmen

• Lad batteriene i minst 24
timer

• Flytt nærmere basestas-
jonen

• Bruk den linjekabelen
som medfølger

• Koble linjeadapteren
(når nødvendig) til linjek-
abelen

Dårlig audiokvalitet • Du er for langt fra bas-
estasjonen

• Basestasjonen er for tett
inntil elektriske innret-
ninger, armerte
betongvegger eller met-
alldørrammer

• Flytt nærmere basestas-
jonen

• Flytt basestasjonen minst
én meter vekk fra even-
tuelle elektriske innret-
ninger

 ikonet blinker • Håndsett er ikke registr-
ert til basestasjonen

• Du er for langt fra bas-
estasjonen

• Registrer håndsettet til
basestasjonen

• Flytt nærmere basestas-
jonen
18
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NProblemløsing
Problem Årsaker Løsning

Håndsettet viser “ikke
tilgjengelig"

• når man prøver å legge
et annet håndsett til
basestasjonen

• når man bruker et
håndsett

• Prosedyren med å legge
til et håndsett har mis-
lyktes

• Maksimumantall hånd-
sett er nådd

• Basestasjon er allerede
opptatt med et annet
håndsett

• Prøv igjen med å å fra-
koble og koble til strøm-
forsyningen til
basestasjonen, og følg
prosedyren med å regis-
trere et håndsett (se
side 6).

• Ta bort og sett tilbake
håndsettbatteriene 

• Avregistrere et hånd-
sett for å registrere det
nye håndsettet

• Vent til det er tilgjengelig

Støyinterferens på radioen
eller fjernsynet

Din basestasjon eller
nettstrømpakken er for
nær elektriske innretninger

Flytt strømpakken eller base
stasjonen så langt vekk som
mulig

Anroperlinjeidentifikasjon
[Caller Line Identification]
tjenesten virker ikke

Tjenesten er ikke aktivert Sjekk abonnementet hos
din nettverksoperatør

Ingen ringetone Ringetonen er deaktivert Øk volumet

En telefonbokinnføring kan
ikke lagres

Telefonboken er full Slett en innføring for å frigi
minne
19
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Informasjon
Elektriske, Magnetiske og 
Elektromagnetiske felt ("EMF")
1. Philips Royal Electronics produserer og selger mange forbrukerorienterte produkter som

vanligvis, som med alle elektroniske apparater, har evnen til å sende ut og motta
elektromagnetiske signaler.

2. Ett av Philips ledende forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige helse- og sikkerhet
forholdsrgeler hva gjelder våre produkter, å oppfylle alle gjeldende lovkrav og å holde oss
godt innenfor EMF standardene som gjelder på det tidspunktet produktene lages.

3. Philips er engasjert med å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke
forårsaker skadelige helsevirkninger.

4. Philips bekrefter at hvis deres produkter blir håndtert skikkelig til det tiltenkte formålet, så
er de sikre å bruke i henhold til vitenskapelige bevis som foreligger i dag.

5. Philips spiller en aktiv rolle når det/de gjelder utviklingen av internasjonale EMF- og
sikkerhetsstandarder, og det gjør det mulig for Philips å kunne forutsi utviklingstrekk hva
gjelder standardiseringen, slik at disse tidlig kan integreres i produktene våre.

Konformitet
Konformitetserklæringen er tilgjengelig på www.p4c.philips.com.
Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC erklærer at SE4350x apparatene tilfredsstiller de
vesentligste kravene og andre relevante standarder i henhold til direktivet 1995/5/EC.

Resirkulering og kasting
Kasteinstrukser for avhending av gamle produkter
WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment: 2002/96/EC) er tatt i bruk for å
sikre at produkter resirkuleres ved hjelp av den best tilgjengelige behandlingen, gjenvinnings- og
resirkuleringsteknikker for å sikre personlig helse og gi best mulig beskyttelse for miljløet.

Produktet er utformet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet som kan
reirkuleres og brukes på nytt.
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NInformasjon
Ikke kast det gamle produktet i den vanlige husholdningssøpplebøtten. Skaff deg selv
informasjoner om det lokale sorteringsinnsamlingssystemet for elektriske og elektroniske
produkter som markedsføres med dette symbolet: 

Velg ett av de følgende avhendingsalternativene:

1. Kast hele produktet (inklusive kabler, støpsler og tilbehør) på de
angitte WEEE-innsamlingsstedene

2. Hvis du kjøper et utskiftingsprodukt, skal du returnere hele
produktet til 
forhandleren. Han må godta det slik det kreves i WEEE-
direktivet.

Philips har merket emballasjen med standardsymboler beregnet for å
fremme resirkuleringen og korrekt avhending av din eventuelle
søppel. 

Et økonomisk bidrag er blitt betalt til det tilhørende nasjonale gjenvinnings- og
resirkuleringssystemet.

Det merkede emballasjematerialet kan resirkuleres.
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