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SE440

SE  Telefon

w Varning
Använd bara uppladdningsbara batterier.
Handenheten skall laddas i 24 timmar innan den används.

Registrera din Philips produkt och få support på

www.philips.com/welcome
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Viktigt

1 Viktigt

Ta dig tid att läsa denna bruksanvisning innan 
du använder din telefon. Den innehåller viktig 
information och noteringar gällande din telefon.

1.1 Strömförsörjning
• Denna produkt kräver 220–240 volt en-fas 

växelström, exklusive IT-installationer som 
de är definierade i standard EN 60-950. Om 
strömmen försvinner, kan kommunikationerna 
avbrytas.

• Det elektriska nätverket klassas som farligt 
enligt kriterierna i standarden EN 60-950. Det 
enda sättet att stänga av denna produkt är att 
dra ur stickkontakten ur vägguttaget.  
Se till att strömuttaget finns i närheten av 
apparaten och att det alltid är lättillgängligt.

• Spänningen på nätverket klassas som TNV-3 
(Telecommunication Network Voltages), som 
definieras i standarden EN 60-950.

w Varning
• Denna utrustning är inte avsedd att kunna 

göra nödsamtal från när strömmen försvinner. 
Du måste ha ett alternativt sätt tillgängligt för 
att kunna göra nödsamtal.

• Högspänning. Öppna aldrig produkten och 
försök inte reparera den.

• Håll produkten borta från vätskor.
• Använd inga andra batterityper än den som 

levererades med apparaten. Det finns en 
explosionsrisk om batterierna ersätts med en 
felaktig typ.

• Undvik att hålla telefonen för nära örat 
eftersom den kan orsaka skador på hörseln.

• Använd inte produkten på platser där det 
finns explosionsrisk.

• Låt inte små metallföremål komma i 
kontakt med produkten. De kan försämra 
ljudkvaliteten och skada produkten.

• Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i 
hörluren stiger till en mycket hög nivå. Se till att 
du inte håller handenheten för nära ditt öra.

• Se försiktighetsanvisningarna i kapitlen och 
underavsnitten.

1.2 Konformitet
Härmed intygar Philips Consumer Electronics 
att denna SE440x står I överensstämmelse med 
de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta 
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.  
Konformitetsdeklarationen finns i sin helhet på: 
www.p4c.philips.com.

Denna produkt kan bara anslutas till de analoga 
telefonsystem i de länder som nämns på 
förpackningen.

1.3 Användning av utrustning med 
GAP-standard

GAP-standarden garanterar att alla DECT 
GAP-handenheter och basstationer uppfyller 
en minimistandard oavsett tillverkningsmodell. 
Din handenhet och basstation är tillverkade 
enligt GAP-standarden, vilket innebär att de 
garanterade funktionerna är: registrering av 
handenhet, komma ut på linjen, ta emot ett 
samtal och ringa upp.

De avancerade funktionerna finns kanske inte 
tillgängliga om du använder en annan handenhet 
än din SE440/445 med din basstation. För att 
registrera och använda din SE440/445 handenhet 
med en basstation med GAP-standard av ett 
annat märke, följ först proceduren som beskrivs i 
tillverkarens instruktioner, följ sedan proceduren 
som beskrivs på sidan 23.

För att registrera en handenhet av ett annat 
märke till basstationen för SE440/445, placera 
basstation i registreringsläge, följ sedan 
proceduren i tillverkarens instruktioner.
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1.4 Återvinning & avyttring

Anvisningar angående avyttring när det 
gäller gamla produkter
WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic 
Equipment; 2002/96/EC) har utformats för att 
tillförsäkra att produkterna återanvänds med 
hjälp av bästa möjliga behandlings-, återvinnings- 
och återanvändningstekniker för att se till att 
hälsa och miljö skyddas på bästa sätt.

Din produkt har utformats och tillverkats med 
material och komponenter av hög kvalitet, som 
kan återvinnas och återanvändas. Släng inte 
din gamla produkt i ditt hushålls gemensamma 
soptunna.

Ta reda på hur det lokala systemet för 
avfallshantering fungerar när det gäller 
elektriska och elektroniska produkter 
som bär denna symbol:

Använd en av de följande saneringsoptionerna: 
1 Avyttring av hela produkten (inklusive sladdar, 

kontakter och tillbehör) i de angivna WEEE-
anläggningarna för avfallsuppsamling.

2 Om du köper en ersättningsprodukt, 
lämna då tillbaka hela din gamla produkt till 
återförsäljaren. Han ska ta emot produkten i 
enligt med kraven i WEEE-direktivet. 

Återvinning av batterier
Batterier skall inte kastas med det  
vanliga hushållsavfallet. 

Förpackningsinformation
Philips har märkt förpackningen med 
standardsymboler som är avsedda att befodra 
återvinning och korrekt hantering av eventuellt 
avfall.

En finansiell ersättning har betalats till 
det nationella återanvändnings- och 
återvinningssystemet

Det märkta förpackningsmaterialet är 
återvinningsbart.

Viktigt

1.5 Elektriska, magnetiska och 
elektromagnetiska fält (“EMF”)

• Philips Royal Electronics tillverkar och säljer 
många konsumentriktade produkter, vilka 
normalt sett har förmågan att avge och motta 
elektromagnetiska signaler.

• En av Philips ledande affärsprinciper är att ha 
alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för hälsa 
och säkerhet för våra produkter och att hålla 
oss väl inom de EMF-standarder som gäller vid 
tiden för produktens tillverkning.

• Philips har bestämt sig för att utveckla, 
tillverka och marknadsföra produkter som 
inte har några hälsorisker.

• Philips bekräftar att om dess produkter 
handhas riktigt för avsett bruk, så är de säkra 
att använda enligt den vetenskapliga kunskap 
som finns idag.

• Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av 
internationella EMF- och säkerhetsstandarder, 
vilket ger Philips en möjlighet att förutse 
framtida standardiseringsförändringar, och på 
ett tidigt skede integrera dem i sina produkter.
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Din SE440 Digitala Sladdlösa Telefon

2 Din SE440 Digitala Sladdlösa Telefon

Gratulerar till ditt inköp och välkommen till Philips.

För att få fullt utbyte av vår support, registrera dig på www.philips.com/welcome. 

2.1 Vad finns i lådan?

Bas för SE440

SE440 handenhet Strömadapter Batterilucka Strömsladd* 2x AAA 
uppladdningsbara 

batterier

Bruksanvisning Snabbstartsinstruktioner Garantisedel

2.2 Vad mer behöver du?
• För att samtalsloggen skall fungera, abonnera på ditt telefonbolags nummerpresentation. 
• För att röstposten skall fungera, abonnera på ditt telefonbolags röstposttjänst.
n Obs
*  Strömadaptern är kanske inte ansluten till strömsladden. Om det är så, måste du ansluta 
strömadaptern till sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.
w Varning
Använd bara de kablar och batterier som är medlevererade.
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2

2.3 Beskrivning av handenheten 1 Hörlur
2 Lysdiod
Om du abonnerar på nummerpresentation 
blinkar lysdioden även när du har ett nytt samtal 
eller ett nytt meddelande i röstbrevlådan.
3 Bildskärm
Se sidan 8 för en förklaring av bildskärmens ikoner.
4  Menyknapp
Öppna huvudmenyn. Välj det som visas på skärmen. 
Bekräfta menyvalet – OK  visas på skärmen.
5   Samtalslogg / Rulla uppåt / Ljudnivå upp
Öppna samtalsloggen Rulla uppåt i listor och 
bland inställningar.
Ökar hörlursvolymen under ett samtal.
6   Tala / Återuppringning
Ring upp eller besvara ett samtal.
Använd återuppringningsfunktionerna (R).
7   Knappsats
Tryck för att slå ett nummer under pågående 
samtal eller innan linjen tas.
Håll knappen 1 - 9 intryckt för snabbvalsuppringning.
8   * / Knapplås
Håll intryckt för att låsa upp knappsatsen
Under pågående samtal, håll intryckt för att växla 
mellan puls- och tonval.
Skriv in en stjärna.
9   Högtalarknapp
Aktivera och avaktivera högtalaren under pågående 
samtal.
w Varning
Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i 
hörluren plötsligt stiger till en mycket hög nivå. Se 
till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.
10   Intercom (minst två handenheter krävs)
Används i beredskapsläge för att göra interna 
samtal.
Används vid pågående samtal för överföring av 
externt samtal till en annan handenhet.
11  # / Ringsignal av / Paus
Tryck länge för att sätta på/stänga av 
handenhetens ringsignal.
Håll intryckt för att infoga en paus (P) när du slår 
eller sparar ett nummer. 
Knappa in en #.



7893 – Philips SE440 – 07 – 16.03.07

8

7893 – Philips SE440 – 07 – 16.03.07

Din SE440 Digitala Sladdlösa Telefon

2 3

1

4

12  Slut / Lämna / Sätt på och stäng av 
handenheten

Avsluta ett samtal I en meny, gå tillbaka till 
beredskapsläge.
Håll intryckt för att slå på eller stänga av  
(i beredskapsläge) handenheten.
13  Telefonbok / Rulla Neråt / Ljudnivå ner
Öppna telefonboken.
Rulla neråt i listor och menyer.
Justera ner ljudvolymen i hörluren.
14  Återuppringning / Rulla höger / Radera / 

Mikrofon av/på
Öppna återuppringningslistan Rulla till höger.  
Radera tecken på skärmen vid skrivning av namn 
och nummer. Stäng av/sätt på handenhetens 
mikrofon under samtal.
Gå tillbaka till föregående menynivå – BACK 
(TILLBAKA) visas på skärmen.

2.4 Handenhetens skärm

1  Statusikoner
 f  Batteriladdningsnivå
 P  Visas när telefonen används. 
   Blinkar vid inkommande samtal.
 E  Blinkar vid nya röstpostmeddelanden.
   Släckt om du inte har röstpostmeddelanden.
 L  Visas om du har missat samtal och nya 

nummer i samtalsloggen.
 b  Telefonboken öppen.
 C  Larmet är inställt. 
 S  Handsfreeläge.
 M  Handenhetens ringsignal avstängd.
 N  Visas när handenheten är registrerad och 

inom räckhåll för basstationen.
  Blinkar när handenheten är utom räckhåll 

eller när den letar efter en basstation.

2  OK visas 
Tryck m knappen för att välja och bekräfta en 
inställning

3  A visas
Tryck u eller d för att bläddra genom 
valen i en meny, för att öppna telefonboken eller 
samtalslistan i beredskapsläge.

4  BACK (BAKÅT) visas 
Tryck > för att gå tillbaka till föregående 
menyval, för att avbryta en åtgärd eller för att 
radera ett tecken.
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2.5 Beskrivning av basen

1 Sökning
Sökning är ett praktiskt sätt att hitta handenheter.
1 Tryck p på basen. 

Alla handenheter ringer.
2 Tryck p igen för att avbryta sökningen, 

eller tryck på en knapp på handenheten för 
att avbryta sökningen.

2.6 Menynavigering
De grundläggande stegen för navigering genom 
menyerna och valen på skärmen.
1 I beredskapsläget, tryck m. 

Huvudmenyn visas.
2 Använd u eller d knappen för att 

bläddra genom menyn. 
3 Mjukknappsvalen OK och BACK (BAKÅT) 

visas. Tryck m för att välja OK och för att 
öppna en undermeny eller bekräfta ditt val.

 Tryck r för att välja BACK (BAKÅT) och 
gå tillbaka till föregående menynivå, rätta ett 
tecken eller avbryta en åtgärd.

4 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

Beredskapsläge
Om det inte sker några tryckningar på knappsatsen 
under 15 sekunder, kommer handenheten 
automatiskt att återgå till beredskapsläget. Den 
återgår även till beredskapsläge när handenheten 
placeras i basen eller i laddaren.

1
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3 Så här börjar du

3.1 Placera basen
Placera basen nära telefonjacket och strömuttaget.
t Tips
Platsen där du ställer basstationen kan ha 
betydelse när det gäller räckvidd och prestanda 
på din produkt. Undvik att placera basen bredvid 
stora metallobjekt som arkivskåp, värmeelement 
eller elektrisk utrustning. Detta kan påverka 
både räckvidd och ljudkvalitet. Byggnader 
med tjocka inner- och ytterväggar kan störa 
överföringen av signaler till och från basen.

3.2 Koppla in basstationen
w Varning
• Strömadaptern och telefonkabeln måste anslutas 

på rätt sätt, eftersom felaktig anslutning kan 
skada enheten.

• Använd bara den telefonkabel som levererades 
med apparaten. Annars kanske du inte får en 
rington.

n Obs
I vissa länder är strömadaptern kanske inte 
ansluten till strömsladden. Om det är så, måste 
du ansluta strömadaptern till sladden innan du 
ansluter sladden till vägguttaget.

1 Anslut telefonkabeln och strömsladden till 
sina respektive uttag baktill på basen.

2 Anslut telefonkabeln och strömsladden till 
telefonjacket och till strömuttaget.
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3.3 Sätt i och ladda handenhetens 
batterier

w Varning
• Ladda handenheten i minst 24 timmar innan 

du använder den första gången.
• Använd inga andra batterityper än den som 

levererades med apparaten. Det finns en 
explosionsrisk om batterierna ersätts med en 
felaktig typ.

Din SE440 levereras med två uppladdningsbara 
batterier.
1 Dra av batteridörren (om det sitter på).
2 Installera batterierna och för in batteriluckan  

på plats.

3 Sätt i handenheten i basstationen för att 
ladda batterierna. 
Ett pip bekräftar att handenheten sitter rätt och 
att laddningen börjar.

4 När det finns tillräckligt med ström i batterierna 
registreras handenheten automatiskt med basen.
Bildskärmen för beredskapsläget visas. Om 
skärmbilden visar VÄLKOMMEN: måste du välja 
land.

Om du måste välja land
• VÄLKOMMEN visas och bläddras fram på olika 

språk. 
• Tryck m. Landsnamnet visas på skärmen.  

Bläddra u eller d för att välja ditt land 
och tryck m. BEKRÄFTA? visas på skärmen.

• Tryck OK för att bekräfta.
 Detta ställer in grundinställningarna för det 

land du har valt.
n Obs
• Om du blir uppringd innan du har ställt in 

landet, kan du fortfarande ta emot samtalet. När 
samtalet är avslutat återgår bildskärmen till läget 
för landsinställningar. Nummerpresentationen 
fungerar inte innan du har valt land. 

• Om du gör ett fel när du väljer land, se 
avsnittet “Land” på sidan 25.

5 Låt handenheten vara tills dess att 
batterierna är fulladdade (minst 24 timmar).
Handenhetens batterier är helt laddade när 
bilden för laddning har stoppat och ikonen f 
(batteriet laddat) visas.

w Varning
Om du stoppar i alkalinebatterier istället för 
NiMH-batterier visas VARNING på bildskärmen. 
Byt genast ut till de medlevererade batterierna.

3.4 Användning av multipack
Om du har köpt en multipacksats hittar du flera 
handenheter, laddare med strömadaptrar och 
uppladdningsbara AAA batterier.
1 Anslut laddarna till strömuttagen.
2 Installera de medlevererade batterierna 

i de andra handenheterna.
3 Låt handenheterna vara tills dess att 

batterierna är fulladdade (minst 24 timmar).



7893 – Philips SE440 – 07 – 16.03.07

12

7893 – Philips SE440 – 07 – 16.03.07

Användning av din SE440

4 Användning av din SE440

4.1 Samtal

4.1.1 Uppringning
1 Tryck r.
2 Knappa in telefonnumret.

4.1.2 Knappa in siffror först
1 Knappa in telefonnumret (maximalt 24 

siffror). Gör du ett fel, tryck >.
2 Tryck r för att ringa upp numret.

4.1.3 Snabbvalsnummer 1 till 9
1 Håll intryckt en knapp mellan 1 till 9 

tills dess att numret visas och rings upp.
 Om det inte finns något sparat nummer hörs ett 

pip.

4.1.4 Ring från telefonboken
1 Tryck d.

Den första posten i telefonboken visas.
2 Bläddra u eller d till den post du vill ha.
3 Tryck r för att slå numret.
t Tips
Istället för att rulla genom listan med olika 
poster, behöver du bara trycka på den 
nummerknapp som motsvarar den första 
bokstaven i posten du vill hitta. Till exempel, ett 
tryck på 2 visar alla poster som börjar på A. 
Ett tryck på 2 igen visar de poster som börjar 
på B, etc...

4.1.5 Samtal väntar
Om du abonnerear på en tjänst som talar om 
att du har ett samtal som väntar, kommer du att 
höra en ton i hörluren som informerar dig om 
att någom ringer dig under pågående samtal. Om 
du abonnerar på nummerpresentation, kommer 
uppringarens nummer eller namn att visas. 
Kontakta ditt telefonbolag för mera information 
om dessa tjänster. För att besvara det andra 
samtalet, tryck r.

4.1.6 Ring från samtalsloggen
n Obs
Du måste abonnera på nummerpresentation för 
att kunna se uppringarens nummer i samtalsloggen. 
Se “Samtalslogg” på sidan 17 för flera detaljer.
1 Tryck u för att öppna menyn SAMTALSBOK. 

Du kan öppna SAMTALSLISTA. Tryck m för 
att öppna SAMTALSLISTA.
Den första posten i samtalslistan visas.

2 Bläddra u eller d till den post du vill ha.
3 Tryck r för att slå numret.

4.1.7 Svara på samtal
1 När telefonen ringer och P blinkar på 

skärmen, tryck r eller tryck v för att 
besvara samtalet via högtalaren.

w Varning
Undvik att hålla telefonen för nära örat när 
den ringer, eftersom det kan orsaka skador på 
hörseln. Aktivering av högtalarläget kan göra att 
ljudet i hörluren plötsligt stiger till en mycket 
hög nivå. Se till att du inte håller handenheten 
för nära ditt öra.
n Obs
Om du abonnerar på ditt telefonbolags
nummerpresentation och har tilldelat uppringaren
en VIP-grupp, visas information om uppringaren 
innan telefonen börjar att ringa (se “Spara en 
post” på sidan 14 och “Gruppmelodi” på sidan 
20). Du kan ställa in telefonen så att den har 
en speciell rington som börjar höras så snart 
samtalet kommer och uppringarens identitet har 
visats.  Se 1:a ringsignal, sidan 20.
t Tips
Om funktionen Automatsvar (se sidan 21) 
är aktiverad, kan du helt enkelt bara lyfta 
ur handenheten ur basstationen för att 
svara på uppringningen. I ursprungsläget är 
Autosvarsegenskapen av och i det fallet måste du 
trycka på r knappen för att besvara ett samtal.
n Obs
Inkommande samtal har företräde över allt 
annat. När det kommer ett samtal upphör 
andra verksamheter som telefoninställning, 
menynavigering, etc.
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4.1.9 Justera ljudvolymen
1 Under pågående samtal, tryck u eller d 

för att justera hörlurens eller högtalarens 
ljudnivå.
Ljudnivån visas på handenhetens bildskärm. 

4.1.9 Stäng av mikrofon
Stäng av mikrofonen så att du kan tala med någon 
i rummet utan att din samtalspart kan höra dig. 
1 Under pågående samtal, tryck >.

Mikrofonen är avstängd.
2 Tryck åter på > för att slå på mikrofonen  

igen.

4.1.10 Avsluta ett samtal
1 Tryck på e.

Efter det att samtalet har avslutats, visas dess 
längd under 5 sekunder.

n Obs
Om funktionen Automatstopp (se sidan 21) 
är aktiverad, kan du helt enkelt bara sätta i 
handenheten i basstationen för att avbryta 
förbindelsen. Den ursprungliga inställningen är PÅ.

4.1.11 Sätt på och stäng av handenheten
1 Tryck länge på e tills dess att hand 

enheten stängs av.
2 Tryck länge på e för att åter slå på 

handenheten.

4.2 Ring upp ett andra nummer
Placera det pågående samtalet i vänteläge och 
ring det andra samtalet. Du kan sedan växla 
mellan de två samtalsparterna eller ha ett 
trepersoners konferenssamtal.
1 Under pågående samtal, tryck m. Bläddra 

d till INIT SAMTAL 2.
2 Tryck m. 

Skärmen visar  RINGER
3 Skriv det andra numret.
4 När din andra samtalspert svarar, tryck m 

för att öppna menyvalet: 
KONFERENS – tryck m för att påbörja ett 
trevägssamtal med en extern och en intern 
part. 
VÄXLA SAMTAL – tryck m för att växla 
mellan de två samtalsparterna.

5 Tryck e för att avsluta.

4.3 Intercom
Denna egenskap finns bara om det finns minst 
2 handenheter registrerade. Den tillåter dig att 
göra interna samtal, överföra ett inkommande 
samtal från en handenhet till en annan samt att 
använda optionen för konferenssamtal.

4.3.1 Ring en annan handenhet
1 Tryck c. 
• Om du har två handenheter ringer det 

automatiskt in den andra. 
• Om fler än två handenheter är registrerade 

på basen, visas deras nummer,  
ex. 2345*. Skriv numret på den handenhet du 
vill ringa upp eller tryck * för att ringa upp 
alla handenheter.

2 Tryck e för att avsluta.
n Obs
Om handenheten inte är av modell SE440/445 är 
det inte säkert att denna funktion fungerar.

4.3.2 Överföring av externt samtal till 
en annan handenhet

1 Under pågående externa samtal, tryck c. 
Det externa samtalet placeras i vänteläge.

2 Skriv numret på den handenhet du vill ringa 
upp eller tryck * för att ringa upp alla 
handenheter.  
Om du har två handenheter ringer det 
automatiskt i den andra.

3 När den andra handenheten svarar, säg vem 
som ringer och tryck på e för att överföra 
samtalet.  
Om ingen svarar i den andra handenheten, 
tryck på c för att åter tala med 
uppringaren. 

4.3.3 Byte mellan internt och externt 
samtal

1 Under pågående externa samtal, tryck c. 
Det externa samtalet placeras i vänteläge.

2 Skriv numret på den handenhet du vill ringa 
upp eller tryck * för att ringa upp alla 
handenheter.  
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Om du bara har två handenheter ringer det 
automatiskt i den andra.

3 När den andra handenheten svarar, kan du 
tala enskilt med denna part.

4 Tryck på c för att växla samtalsparter.
5 Tryck e för att avsluta.

4.3.4 Treparts konferenssamtal 
1 Under pågående externa samtal, tryck c. 

Det externa samtalet placeras i vänteläge.
2 Skriv numret på den handenhet du vill ringa 

upp eller tryck * för att ringa upp alla 
handenheter.
Om du bara har två handenheter ringer det 
automatiskt i den andra.

3 När den andra handenheten svarar, tala om 
vem som ringer och håll sedan c intryckt 
för ansluta båda samtal. Om ingen svarar i 
den andra handenheten, tryck på c för att 
åter tala med uppringaren

4 Tryck e för att avsluta. 

4.4 Röstpost 
Om du abonnerar på ditt telefonbolags 
röstposttjänst, visar din SE440 E när du har ett 
nytt meddelande. Beroende på landet och tjänsten, 
kan röstpostnumret vara lagrat i din handenhet för 
snabbvalsringning med knappen 1.
n Obs
Röstpostnumret är bara lagrat om telefonbolagen i 
landet där telefonen köptes erbjuder röstposttjänst. 
Finns det inget lagrat röstpostnummer, kan du lägga 
till ett nummer eller skriva över det befintliga 
numret.  Se sidan 16.

4.4.1 Ring upp ditt telefonbolags 
röstposttjänst

1 Håll 1 intryckt. 
Numret visas och slås. Följ uppmaningarna att spela 
upp, spara och radera dina meddelanden.

 Eller 
Om E visas i samtalslistan, tryck på r för 
att ringa upp telefonbolagets röstpostnummer.

n Obs
Du kan stänga av E ikonen. När du har öppnat 
Samtalsloggen, håll 5 intryckt.

5 Telefonbok

Handenheten till SE440 kan lagra upp till 100 
namn och nummer. 
n Obs
Numren kan vara upp till 24 siffror långa och 
namn upp till 12 tecken i längd. Posterna sparas i 
alfabetisk ordning.

5.1 Titta på och ring en telefonbokspost
1 Tryck d. Bildskärmen visar den första posten.
2 Bläddra u eller d till den post du vill ha. 

Eller  
För att söka alfabetiskt, tryck på d tryck 
sedan på knappen med samma bokstav som 
namnets första bokstav, exempel om namnet 
börjar med N, tryck på 6 två gånger. 
Bildskärmen visar den första posten som börjar 
med N. Om det behövs, tryck på u eller d 
för att bläddra fram till rätt post.

3 Tryck på r för att ringa upp det visade 
numret.

5.2 Spara en post
1 Tryck m. TELEFONBOK visas på skärmen.
2 Tryck m. NY KONTAKT visas.
3 Tryck m. SKRIV NAMN visas.
4 Skriv ett namn och tryck m.
5 Skriv ett nummer. Tryck m för att spara. 

Bläddra u eller d för att välja INGEN 
GRUPP, GRUPP A, B eller C och tryck m för 
att bekräfta.

6 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.
n Obs
Du kan utse individuella kontakter till de specifika 
grupper du väljer. Exempelvis kan Grupp A 
innehålla alla dina medarbetares telefonnummer. 
Du kan även välja att ha en speciell ringmelodi 
för den gruppen (se “Gruppmelodi” på sidan 
20). Du kan bara använda denna egenskap om 
du abonnerar på nummerpresentation hos ditt 
telefonbolag. I så fall så varje gång du får ett samtal 
från den gruppen, hör du den gruppens speciella 
ringsignal.
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n Obs
Du kan avbryta sparadet genom att trycka på 
r när som helst under processen.

5.3 Skriv ett namn
Använd den alfanumeriska knappsatsen för att 
skriva in namn i telefonboken.
För att exempelvis skriva namnet “Paul”:
P  Tryck på 7 en gång 
A Tryck på 2 en gång
U  Tryck på 8 två gånger
L Tryck på 5 tre gånger

För att infoga ett mellanslag, tryck 1 
Tryck > för att radera ett tecken eller håll 
> intryckt för att radera alla tecken.

5.4 Teckenlista
Använd den knappsatsen för att skriva namn och 
tecken.

1 Mellanslag 1 - < >   *

2 A B C 2

3 D E F 3

4 G H I 4

5 J K L 5

6 M N O 6

7 P Q R S 7

8 T U V 8 ?

9 W X Y Z 9

0 0 - / \ # +

5.5 Infoga en paus
Om din SE440 är ansluten till växel, kan du 
behöva infoga en paus i ett sparat nummer. Detta 
ger växeln tid att koppla till en extern linje. En 
paus behöver normalt sett infogas efter växelns 
tillträdeskod (exempel 9).
1 När du sparar ett nummer, håll # intryckt 

tills dess att skärmen visar P. Du kan sedan 
fortsätta att skriva numret.

5.6 Titta på en post
I beredskapsläge:
1 Tryck d. 
2 Skriv den första bokstaven i namnet för att 

leta alfabetiskt, bläddra sedan u eller d 
till den rätta posten. Namnet visas.

3 Tryck > för att visa numret. Om det är 
mer än 12 siffror långt, tryck på > igen för 
att se resten. 

4 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.
Under pågående samtal:
1 Tryck m två gånger för att  

öppna telefonboksmenyn.
2 Skriv den första bokstaven i namnet du 

söker, bläddra sedan u eller d till rätt 
namn. Tryck > för att visa numret. Om det 
är mer än 12 siffror långt, tryck på > igen 
för att se resten.

3 Tryck e för att avbryta visningen av 
telefonboken.

4 Tryck på e igen för att avsluta samtalet.

5.7 Redigera en post
1 Tryck d.
2 Bläddra u eller d till den post du vill 

ändra och tryck m.  ÄNDRA NR visas. Tryck 
m igen.

3 Ändra namnet och tryck m för att 
bekräfta.  
Använd > för att radera tecken.

4 Tryck m och ändra numret.
5 Tryck m för att bekräfta.
6 Bläddra u eller d för att välja INGEN 

GRUPP, GRUPP A, B eller C och tryck m för 
att bekräfta.

7 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.
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5.8 Radera en post
1 Tryck d.
2 Bläddra till den post du vill radera och tryck 

m.
3 Bläddra d till RADERA LISTA och tryck m.
4 Skärmen visar BEKRÄFTA?. Tryck m.
5 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

5.9 Radera alla telefonboksposter 
1 Tryck på m två gånger.
2 Bläddra d till RADERA ALLT och tryck m.
3 Skärmen visar BEKRÄFTA?. Tryck m.
4 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

5.10 Kopiera telefonboken till en annan 
handenhet

1 Tryck på m två gånger.
2 Bläddra d till TB TRANSFER och tryck m.
3 Bläddra u eller d till det nummer på 

handenhet som du vill kopiera telefonboken 
till. 
Tryck m.

4 Tryck på m på den mottagande 
handenheten för att godkänna överföringen 
från den sändande handenheten.

 Skärmen visar ÖVERFÖR... på den sändande 
enheten.

 Skärmen visar VÄNTAR... på den mottagande 
enheten.

5 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

n Obs
Om en post med samma nummer och namn 
redan finns i den mottagande handenheten, 
kopieras inte den posten.

5.10.1 Snabbvalsnummer
Knapparna 1 till 9 kan användas för 
snabbvalsuppringning av nummer i telefonboken.
n Obs
Knapparna 1 och 2 kan ha nummer sparade 
- vanligvis för att ringa Röstpost och 
Informationsservice som erbjuds av ditt 
telefonbolag, men detta beror på ditt land och 
ditt telefonbolag.
Du kan ändra de sparade numren till de du själv 
vill ha.

5.10.2 Ring upp med snabbvalsnummer
1 Håll intryckt en knapp mellan 1 och 9. 

Det sparade numret visas och rings.
2 Tryck e för att avbryta och återgå till 

beredskapsläge.

5.10.3 Spara en telefonbokspost 
som snabbvalsnummer

1 Tryck på m två gånger.
2 Bläddra d till DIREKTMINNE och tryck m.
3 Tryck u eller d för att välja  

KNAPP 1 - 9 och tryck m. Den gällande 
posten visas om den finns.

4 Tryck m igen för att öppna menyn med val.
5 Tryck m för att LÄGG TILL en post från 

telefonboken.
6 Bläddra u eller d till den post du vill 

ha. Tryck m för att bekräfta eller e för 
återgå till beredskapsläge.

5.10.4 Radera ett snabbvalsnummer
1 Tryck m två gånger, bläddra sedan u 

eller d till DIREKTMINNE och tryck m.
2 Bläddra u eller d för att välja  

NUMMER 1 - 9.
3 Tryck m för att visa gällande post.  

Tryck m igen för att öppna menyn med val.
4 Bläddra d till RADERA och tryck m.
5 Skärmen visar BEKRÄFTA?. Tryck m.
6 Tryck e för att återgå till beredskapsläge.
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6 Nummerpresentation och 
samtalslogg

Om du abonnerar på nummerpresentation, 
och under förutsättning att uppringaren 
inte har hemligt telefonnummer, kommer 
den uppringande partens nummer att visas 
tillsammans med datum och tid för samtalet (om 
telefonbolaget erbjudet det).
n Obs
• Om uppringarens nummer finns sparat i 

telefonboken tillsammans med namn, visas även 
namnet.

•  Om det inte går att koppla numret till 
ett namn, visar handenheten OKÄNT.

•  Information om inkommande samtal varierar 
mellan länder och telefonbolag. En del 
telefonbolag tar betalt för tjänsten med 
nummerpresentation.

6.1 Samtalslogg
Samtalsloggen innehåller uppgifter om missade 
och mottagna samtal. Uppgifterna innehåller 
datum och tid för samtalet. De missade samtalen 
visas i kronologisk ordning, med det allra senaste 
högst på listan.
n Obs
• När samtalsloggen är full, ersätter det senaste 

samtalet det äldsta i listan.
• Loggen för mottagna och missade samtal 

rymmer uppgifter om upp till 50 samtal.
• Om du tar emot mer än ett samtal från 

samma nummer, sparas bara det senaste i 
samtalsloggen.

När det finns missade samtal (inkommande 
samtal som du inte har besvarat) visas ikonen 
L på bildskärmen på alla handenheter som är 
registrerade på basen.
Om en handenhet används för att granska 
samtalsloggen, fortsätter ikonen att blinka på de 
andra handenheterna (bara för multipack).

6.1.1 Öppna samtalsloggen
1 Tryck u för att öppna menyn SAMTALSBOK 

tryck sedan m för att öppna SAMTALSLISTA –  
Det senaste numret - eller namnet om det finns 
i telefonboken - visas. Nya samtal är markerade 
med den blinkande ikonen L. 

2 Bläddra u eller d genom samtalsloggen.  
I slutet på loggen hur du ett pip. 
Tryck > för att se numret. Om det är mer 
än 12 siffror långt, tryck på > igen för att 
se resten.

3 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.
n Obs
Ikonen L slutar att blinka när alla nya samtal 
har granskats.

6.1.2 Ring från samtalsloggen
1 Tryck u för att öppna menyvalet 

SAMTALSBOK, tryck sedan på m för att 
öpnna SAMTALSLISTA.

2 Bläddra u eller d till den post du vill ha.
3 Tryck r eller v för att ringa.

6.1.3 Spara ett nummer från 
samtalsloggen i telefonboken

1 Tryck u. Tryck m. 
2 Bläddra u eller d till det nummer du 

vill ha.
3 Tryck m. SPARA NUMMER visas.
4 Tryck m. SKRIV NAMN visas. Använd 

knappsatsen för att skriva namnet.
5 Tryck m, och då visas numret, du kan vid 

behov redigera numret, och sedan trycker 
du m för att spara numret (även om det 
inte har ändrats).

6 Tryck u eller d för att välja INGEN 
GRUPP, GRUPP A, B eller C och tryck m  
för att bekräfta.

7 Tryck m för att bekräfta.
8 Tryck e för att återgå till beredskapsläge.
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6.1.4 Radera en post i samtalsloggen
1 Tryck på u sedan m. Det senaste 

samtalet visas.
2 Bläddra u eller d till det nummer du 

vill ha.
3 Tryck m bläddra sedan d till RADERA 

och tryck m.
4 Skärmen visar BEKRÄFTA?. Tryck m för att 

bekräfta.
5 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

6.1.5 Radera hela samtalsloggen
1 Tryck på u sedan m. Det senaste 

samtalet visas.
2 Bläddra d till RADERA ALLT och tryck m.
3 Skärmen visar BEKRÄFTA?. Tryck m för 

att bekräfta. Tryck på e för att återgå till 
beredskapsläge.

6.2 Återuppringning 
Din SE440 låter dig återuppringa ett av de 10 
senast slagna numren. Numren kan vara upp till  
24 tecken långa.

6.2.1 Slå om det senast slagna numret 
1 Tryck på >. Det senast slagna numret visas.  

Om numret har fler än 12 siffror, visar 
skärmen B och pekaren blinkar. 
Tryck > för att visa resten av numret. Om 
numret finns sparat i telefonboken, visas även 
namnet.

2 Tryck r för att ringa.

6.2.2 Titta på och ring ett nummer i 
återuppringningslistan

1 Tryck på >. Det senast slagna numret 
visas. Vid behov, rulla u eller d för att 
hitta det nummer du vill ha.

2 Tryck r för att slå numret.

6.2.3 Kopiera ett återuppringningsnummer 
till telefonboken

1 Tryck > och bläddra u eller d till 
den post du söker.

2 Tryck m.
3 Skärmen visar SPARA NUMMER. Tryck m.
4 Skriv namnet och tryck m.
5 Ändra numret vid behov och tryck m.
6 Tryck u eller d för att välja INGEN 

GRUPP, GRUPP A, B eller C och tryck m  
för att bekräfta.

7 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

6.2.4 Radera en post i 
återuppringningslistan

1 Tryck på >. Rulla u eller d för att 
hitta det nummer du vill ha.

2 Tryck m bläddra sedan d till RADERA 
och tryck m.

3 Skärmen visar BEKRÄFTA?. Tryck m för 
at bekräfta, tryck sedan e för återgå till 
beredskapsläge.

6.2.5 Radera hela återuppringningslistan
1 Tryck > tryck sedan på m.
2 Bläddra d till RADERA ALLT och tryck m.
3 Skärmen visar BEKRÄFTA?. Tryck m för 

att bekräfta. Tryck på e för att återgå till 
beredskapsläge.
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7 Klocka & Alarm

Om du abonnerar på ditt telefonbolags numme
rpresentationsservice, kan du, beroende på ditt 
telefonbolag, ställa in din SE440 att automatiskt 
uppdatera tiden var gång du tar emot ett samtal. 

Du kan även justera tiden i menyn för Klocka & 
Alarm.

7.1 Ställ datum och tid
1 Tryck m bläddra sedan d till KLOCKA/

ALARM. Tryck m. Skärmen visar DATUM & 
TID, tryck sedan på m.

2 Skriv datumet i formatet DD-MM  
exempel, 04/08 för 4 augusti.

3 Tryck m och skriv tiden i 24-timmarsformat, 
HH – MM, exempel 14:45 för kvart i tre.

4 Tryck m för att bekräfta.
5 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.
n Obs
Datum och tid finns kvar vid strömavbrott eller 
om batterierna laddas ur.

7.2 Ställ larm
1 Tryck m bläddra sedan d till KLOCKA/

ALARM och tryck m.
2 Bläddra d till STÄLLD ALARM och tryck m.
3 Bläddra u eller d till AV, GENAST eller  

DAGLIGEN och tryck m.
4 Väljer du GENAST eller DAGLIGEN, skriv 

tidpunkten i 24-timmarsformatet HH - MM 
exempel 14:45 för kvart i tre, och tryck m.

5 Tryck på e för att återgå till 
beredskapsläge. När larmet hörs, tryck på 
valfri knapp för att stänga av signalen.

n Obs
• När larmet är på, visas ikonen C på skärmen. 
• Signalen är inställd på medelhög styrka. ALARM 

och ikonen C blinkar på skärmen.

7.3 Ställ larmljud
Det finns tre olika larmljud att välja mellan.
1 Tryck m bläddra sedan d till KLOCKA/

ALARM. Tryck m.
2 Bläddra d till ALARMTON och tryck m.

Melodierna spelas upp.
3 Bläddra u eller d och tryck m.
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8 Personliga inställningar

8.1 Handenhetstoner
w Varning
Undvik att hålla telefonen för nära örat när den 
ringer, eftersom det kan orsaka skador på hörseln.

8.1.1 Ringsignalsnivå
Välj mellan: Ringsignal Av, Låg, Mellan, Hög, Förstärkt 
och Stegrande (ljudnivån på ringsignalen ökar).
n Obs
Den ursprungliga inställningen är Hög.
1 Tryck m, bläddra d till DIN INSTÄLLN 

och tryck m.
2 LUR RINGTON visas. Tryck m.
3 RINGVOLYM visas. Tryck m.
4 Bläddra u eller d för att justera 

ringsignalsnivån.
5 Tryck m för att spara inställningarna.
6 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

8.1.2 Ringmelodi
Välj mellan 10 ringsignaler 
1 Tryck m, bläddra d till DIN INSTÄLLN 

och tryck m.
2 LUR RINGTON visas. Tryck m och bläddra 

d till RINGMELODI. Tryck m.
3 Bläddra u eller d till den ringmelodi du 

vill ha. 
Ett prov på signalen spelas. 

4 Tryck m för att bekräfta.
5 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

8.1.3 Gruppmelodi
För att kunna använda denna egenskap måste du 
abonnera på nummerpresentation. Denna meny 
låter dig att välja de melodier som spelas när 
det finns ett externt inkommande samtal från en 
kontakt vars namn finns sparat i din telefonbok 
och som dessutom är en av en grupp. Du kan 
koppla en ringmelodi till var grupp. Det finns tre 
telefonboksgrupper (Grupp A, B, C) där du kan 
organisera dina kontakter. Varje grupp kan ha sin 
egen melodi. 

1 Tryck m, bläddra d till DIN INSTÄLLN 
och tryck m.

2 LUR RINGTON visas. Tryck m och bläddra 
d till GRUPPMELODI. Tryck m.

3 Bläddra u eller d och välj: GRUPP A, B 
eller C, tryck sedan m.

4 Tryck u eller d för att välja den 
ringmelodi du vill ha för gruppen och tryck 
m.

5 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

8.1.4 Knappsatsljud på/av
När du trycker en knapp på handenheten hörs ett 
pip. Du kan stänga av eller sätta på dessa pipljud.
1 Tryck m, bläddra d till DIN INSTÄLLN 

och tryck m.
2 LUR RINGTON visas. Tryck m och bläddra 

d till TANGENTTON. Tryck m.
3 Bläddra u eller d för att välja PÅ eller 

AV.  
4 Tryck m för att bekräfta.
5 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

8.1.5 1:a ringsignal
Din SE440 kommer automatiskt att spåra 
uppringarens identitet (Beroende på 
abonnemang). Din telefon ringer inte innan denna 
information visas. Om du vill att telefonen skall 
ringa innan uppringarens identitet har visats, kan 
du ändra detta i 1:A RINGNING till PÅ.
1 Tryck m, bläddra d till DIN INSTÄLLN 

och tryck m.
2 LUR RINGTON visas. Tryck m och bläddra 

d till 1:A RINGNING. Tryck m.
3 Bläddra u eller d för att välja PÅ eller 

AV.  
4 Tryck m för att bekräfta.
5 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

8.2 Handenhetsnamn
Gör din handenhet mera personlig, med ett 
namn eller en plats, exempelvis Peter eller 
Sovrum. Maximalt 10 tecken.
1 Tryck m, bläddra d till DIN INSTÄLLN 

och tryck m.
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2 Bläddra d till LUR NAMN och tryck m.
Gällande namn visas.

3 Tryck > för att radera gällande namn.
4 Skriv in det nya namnet - maximalt 10 tecken 

och tryck  m för att spara.
5 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

8.3 Automatsvar
Med automatsvar på, kan du besvara ett 
samtal bara genom att lyfta luren ur basen 
eller laddaren. Om automatsvarsegenskapen 
är av, måste du i så fall trycka på knappen r 
för att besvara ett samtal.  Den ursprungliga 
inställningen är Av.
1 Tryck m, bläddra d till DIN INSTÄLLN 

och tryck m.
2 Bläddra d till AUTOSVAR. Tryck m.
3 Bläddra u eller d för att välja PÅ eller 

AV.  
4 Tryck m för att bekräfta.
5 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

8.4 Automatstopp
Med automatstopp på, kan du avsluta ett samtal 
bara genom att lägga tillbaka luren i basen eller 
laddaren. Om automatsvarsegenskapen är av, 
måste du trycka e för att lägga på.  Den 
ursprungliga inställningen är PÅ.
1 Tryck m, bläddra d till DIN INSTÄLLN 

och tryck m.
2 Bläddra d till AUTOSAVSLUT. Tryck m.
3 Bläddra u eller d för att välja PÅ eller 

AV.
4 Tryck m för att bekräfta.
5 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

8.5 Skärmbildsspråk
Du kan ändra språket på skärmen.
1 Tryck m, bläddra d till DIN INSTÄLLN 

och tryck m.
2 Bläddra d till SPRÅK. Tryck m.
3 Bläddra u eller d för att välja det språk  

du vill ha.
4 Tryck m för att bekräfta.
5 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

8.6 Barnvaktsläge på/av
Lämna en handenhet i ett rum och använd en 
annan handenhet för att höra ljud i det rummet.
1 Tryck m, bläddra d till DIN INSTÄLLN 

och tryck m.
2 Bläddra d till BABYLARMLÄGE. Tryck m.
3 Tryck u eller d för att välja PÅ eller AV.  
4 Tryck m för att bekräfta.
När egenskapen är På, kan du lämna denna 
handenhet i det rum du vill övervaka. Bara 
mikrofonen är på. Om någon finns i det 
övervakade rummet kan de inte höra dig.

8.7 Barnvaktsläge
1 Slå På handenhetens barnvaktsläge och 

placera handenheten i rummet.
2 På en annan handenhet, tryck c och skriv 

numret på den handenhet du vill använda 
för övervakningen. Nu hör du alla ljud i det 
rummet.

t Tips
För att när som helst avbryta övervakningen, 
tryck e

8.8 Skärmbildsbelysning på/av
1 Tryck m, bläddra d till DIN INSTÄLLN 

och tryck m.
2 Bläddra d till BAKGR LJUS. Tryck m.
3 Tryck u eller d för att välja PÅ eller AV. 
4 Tryck m för att bekräfta.

8.9 Knapplås
Förhindra oavsiktlig telefonering genom att låsa 
knappsatsen.
1 Håll * intryckt. 

Skärmen visar TANGENTLÅS.
2 För att låsa upp handenheten, håll * intryckt.
n Obs
Det går att besvara inkommande samtal som 
vanligt även om knappsatsen är låst.
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9 Avancerade inställningar

Dessa inställningar används för att använda vissa 
tjänster hos telefonbolag och PABX-växlar.

9.1 Återanropstid
Det förinställda värdet på återanropstiden i din 
SE440 skall vara den som passar bäst för telefoner 
i ditt land och telefonbolag. Du behöver inte 
ändra det om du inte uppmanas till det.
1 Tryck m, bläddra d till FÖRINSTÄLLN 

och tryck m.
2 ÅTERANROPTID visas. Tryck m.
3 Bläddra u eller d för att välja den 

inställning du vill ha: KORT, MEDEL, LÅNG.
4 Tryck m för att bekräfta.
5 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.
n Obs
Funktionerna på din SE440 kan inte garanteras 
på alla PABX-växlar.

9.2 Ringläge
Det förinställda ringläget i din SE440 skall vara 
det som passar bäst för telefoner i ditt land och 
telefonbolag. Du behöver inte ändra det om du 
inte uppmanas till det.
1 Tryck m, bläddra d till FÖRINSTÄLLN 

och tryck m.
2 Bläddra d till RINGLÄGE. Tryck m.
3 Tryck u eller d för att välja TON eller 

PULS.
4 Tryck m för att bekräfta.
5 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

9.2.1 Växla tillfälligt mellan puls-och tonval
1 Håll * intryckt. 

Ringläget växlar mellan Puls- och Tonval under 
det pågåendet samtalet.

9.3 Samtalsspärr
Detta förhindrar att vissa nummer slås med din 
SE440. Spara upp till fyra nummer, var och en 
med fyra siffror - till exempel, internationella 
eller lokala riktnummer.
Koppla förbi samtalsspärren genom att växla 
mellan Av och På.
n Obs
Om du aktiverar samtalsspärren, visas 
SPÄRRLÄGE PÅ på skärmen i beredskapsläge.

9.3.1 Sätt på och stäng av samtalsspärr
1 Tryck m, bläddra d till FÖRINSTÄLLN 

och tryck m.
2 Bläddra d till SAMTALSSPÄRR. Tryck m.
3 Skriv gällande PIN-kod (ursprungligen 0000) 

och tryck m.
4 FUNKTION visas. Tryck m.
5 Tryck u eller d för att välja PÅ eller AV. 

Tryck m för att bekräfta.
6 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge. 

Nu kan du välja nytt nummer (se nedan).

9.3.2 Ställ in spärrnummer 
1 Tryck m, bläddra d till FÖRINSTÄLLN 

och tryck m.
2 Bläddra d till SAMTALSSPÄRR. Tryck m.
3 Skriv gällande PIN-kod (ursprungligen 0000) 

och tryck m.
4 Bläddra d till NUMMER. Tryck m.
5 Om så behövs, bläddra u eller d till 

nästa lediga plats. 
6 Tryck m och skriv det nummer eller prefix 

du vill spärra. Tryck m för att bekräfta.
7 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

9.4 Babyspärr
Om det aktiveras, tillåter Babyspärregenskapen 
att ett nummer rings oavsett vilken knapp som 
trycks in på handenheten. (utom e). Detta är 
en värdefull egenskap för direkt uppringning av 
SOS-alarm.
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9.4.1 Sätt på och stäng av babyspärren
1 Tryck m, bläddra d till FÖRINSTÄLLN 

och tryck m.
2 Bläddra d till BABYSPÄRR. Tryck m.
3 Skriv gällande PIN-kod (ursprungligen 0000) 

och tryck m.
4 FUNKTION visas. Tryck m tryck sedan u 

eller d för att väljaPÅ eller AV. Tryck m  
för att bekräfta.

5 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.
n Obs
Om du aktiverar babyspärren, visas BABYLARM PÅ 
på skärmen i beredskapsläge.

För att stänga av babyspärren:
1 Tryck på e.
2 AV? visas. Tryck m för att bekräfta.

9.4.2 Ställ in babyspärrsnummer
1 Tryck m, bläddra d till FÖRINSTÄLLN 

och tryck m.
2 Bläddra d till BABYSPÄRR. Tryck m.
3 Skriv gällande PIN-kod (ursprungligen 0000) 

och tryck meny.
4 Bläddra d till NUMMER. Tryck m.
5 Skriv ett nummer. Tryck m för att bekräfta.
6 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

9.4.3 Slå babyspärrsnummer
1 När ett babyspärrsnummer har sparats, och 

telefonen befinner sig i babyspärrsläge, tryck 
på valfri knapp, (utom e) för att ringa ett 
nummer. 

n Obs
Du kan fortfarande svara på inkommande samtal 
även när babyspärrsfunktionen är på.

9.5 Registrering
Du kan registrera upp till 5 handenheter på en 
basstation. Ytterligare handenheter måste registreras 
på basenheten innan du kan använda dem. 

• Nedanstående instruktioner gäller enbart din 
Philips SE440 handenhet.  
Önskar du registrera en handenhet från 
en annan tillverkare, kan instruktionerna 
vara annorlunda. I ett sådant fall, titta i 
instruktionerna till den andra handenheten. 

• Gällande huvud-PIN krävs innan du kam 
registrera eller avregistrera handenheter. 
Ursprungligt PIN är 0000.

9.6 Registrering av handenheten
På basen:
1 På basenheten, håll p intryckt i minst 3 

sekunder. Nu har 90 sekunder på dig att 
utföra registreringen.

På handenheten:
1 Tryck m, bläddra d till  

FÖRINSTÄLLN. och tryck m.
2 Bläddra d till REGISTRERING och tryck 

m.

3 Om så behövs, bläddra u eller d för 
att hitta REG BAS och tryck m.
BAS 1 2 3 4 visas och den registrerade  
basens nummer blinkar.

 Skriv in numret på den bas till vilken du vil 
registrera handenheten.

 Om du bara har en basstation, tryck 1. 
Om du har två basstationer, tryck 1 eller 
2, etc.

4 När skärmen visar PIN----, skriv 
basstationens PIN-nummer.
När handenheten registrerar med basen, får den 
sig ett nummer tilldelat.

9.7 Välj en bas
Du kan registrera din SE440 till upp till 4 
basstationer. När den en gång har registrerats, 
kan du växla mellan olika baser, exempelvis 
hemma och på jobbet.
1 Tryck m, bläddra d till FÖRINSTÄLLN. 

och tryck m.
2 Bläddra d till REGISTRERING och tryck 

m.
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3 VÄLJ BAS visas. Tryck m.
De tillgängliga baserna visas med gällande 
basens nummer blinkande.

4 Skriv numret på den bas du vill ha – 1,2,3 
eller 4 och tryck m. 
När basen hittats hör du ett pip. Om ingen 
hittas, visar skärmen OREGISTRERAD.

9.8 Avregistrera en handenhet
1 Tryck m, bläddra d till FÖRINSTÄLLN. 

och tryck m.
2 Bläddra d till EJ REGISTER och tryck m.

3 Skriv den fyrsiffriga PIN-koden och tryck 
m.
Skärmen visar de registrerade handenheternas 
nummer. 

4 Bläddra u eller d för att välja den 
handenhet som du vill avregistrera och tryck 
m.

 OREGISTRERAD visas på skärmen till handenheten.

9.9 PIN
Den fyrsiffriga PIN-koden används när du 
registrerar eller avregistrerar en handenhet samt 
när du ändrar vissa inställningar på din SE440. 
Den ursprungliga PIN är 0000.  Du kan ändra 
denna PIN för bättre säkerhet.
1 Tryck m, bläddra d till FÖRINSTÄLLN 

och tryck m.
2 Bläddra d till PIN. Tryck m.
3 Skriv den fyrsiffriga PIN-koden och tryck 

m. (Ursprungsinställning är 0000).
4 Skriv den nya PIN-koden tryck m.
n Obs
Notera numret på den nya PIN-koden. Glömmer 
du bort PIN-numret, måste du återställa 
telefonen till ursprungsinställningen.

9.10 Återställning
Din SE440 kommer att återställas till ursprungsi
nställningarna.
n Obs
Posterna i telefonboken sparas.
Efter återställning, beroende av ditt land, visas kanske 
välkommenläget på din handenhets bildskärm.

1 Tryck m, bläddra d till FÖRINSTÄLLN 
och tryck m.

2 Bläddra d till ÅTERSTÄLL. Tryck m.
3 BEKRÄFTA? visas. Tryck m.

9.11 Ursprungsinställningar

Handenhetsnamn PHILIPS
Knappljud På
Automatsvar Av
Automatstopp På
Ringmelodi Ring 1
Ringsignalsnivå Mellan
Hörlursljudnivå 3
Telefonbok Oförändrad
Samtalslogg  Tom
Återuppringningslistan Tom
PIN-kod 0000
Knapplås Av
Klocka  00:00
Larm  Av
Ringläge Ton

9.12 Automatprefix
Du kan ställa in din SE440 för att upptäcka ett 
slaget nummer och ersätta det med ett annat. 
Numret som upptäcks kan vara upp till fem 
siffror långt. Det kan ersättas av ett nummer med 
upp till 10 siffror. 
1 Tryck m, bläddra d till FÖRINSTÄLLN 

och tryck m.
2 Bläddra d till PREFIX. Tryck m.
3 SPÅRA NR. visas. Tryck m.
4 Skriv det nummer du vill spåra och tryck m.
5 Bläddra till PREFIX NR. och tryck m.
6 Skriv det nummer du vill ersätta det med 

och tryck m.
7 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.
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9.13 Land
Flyttar du till ett annat land kan du ändra telefonen 
för att passa till telefonsystemen i det land du 
flyttar till. 
n Obs
Gör du ett fel vid val av välkommenläge, kan du 
även återställa landet.
Beroende på land, kan denna egenskap visas med 
EJ TILLGÄNG eller ditt land kanske inte visas.
1 Tryck m, bläddra d till FÖRINSTÄLLN 

och tryck m.
2 Bläddra d till VÄLJA. LAND. Tryck m.
3 Skriv den fyrsiffriga PIN-koden och tryck m.
4 Bläddra u eller d för att visa det land 

du vill ha.
5 Tryck m för att bekräfta.

9.14 Inkoppling
Medan ett externt samtal pågår, kan en annan 
handenhet som är registrerad på basen ansluta 
sig, vilket då bildar en trevägskonferens, bara 
genom att trycka r.

För att detta skall vara möjligt, måste Inkoppling 
vara påkopplad.
1 Tryck m, bläddra d till FÖRINSTÄLLN 

och tryck m.
2 Bläddra d till INKRÄKTNING. Tryck m.
3 Bläddra u eller d för att välja PÅ eller 

AV.
4 Tryck m för att bekräfta.

10 Telefonbolagsstjänster

Din SE440 ger dig möjlighet att utnyttja en 
mängd telefonbolagstjänster.

10.1 Vidarekoppling för alla samtal
Ställ in din telefon så att alla inkommande samtal 
kopplas till ett annat nummer.

10.1.1 Ställ in vidarekopplingsnummer
1 Tryck m och bläddra d till NÄT SERVICE 

och tryck m.
2 VIDAREKOPPL visas. Tryck m.
3 Bläddra u eller d till INSTÄLLNING 

för att ställa in det nummer du vill koppla 
samtalen till och tryck m. 

4 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

10.1.2 Aktivera/deaktivera vidarekoppling 
för alla samtal

1 Tryck m och bläddra d till NÄT SERVICE 
och tryck m.

2 VIDAREKOPPL visas. Tryck m.
3 Bläddra u eller d till AKTIV eller EJ 

AKTIV och tryck m. 
4 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

10.2 Vidarekoppla vid upptaget
Ställ in telefonen för att koppla inkommande 
samtal till ett annat nummer om du är upptagen.

10.2.1 Ställ in vidarekopplingsnummer
1 Tryck m och bläddra d till NÄT SERVICE 

och tryck m.
2 Bläddra d till UPPT. VIKPL och tryck m.
3 Bläddra u eller d till INSTÄLLNING 

för att ställa in det nummer du vill koppla 
samtalen till och tryck m. 

4 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.
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10.2.2 Aktivera/deaktivera vidarekoppling 
vid upptaget

1 Tryck m och bläddra d till NÄT SERVICE 
och tryck m.

2 Bläddra d till UPPT. VIKPL och tryck m.
3 Bläddra u eller d till AKTIV eller EJ 

AKTIV och tryck m. 
4 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

10.3 Vidarekoppling vid obesvarad
Ställ in telefonen för att koppla inkommande 
samtal till ett annat nummer om du inte svarar.

10.3.1 Ställ in vidarekopplingsnummer
1 Tryck m och bläddra d till NÄT SERVICE 

och tryck m.
2 Bläddra d till EJSVAR VIKPL och tryck m.
3 Bläddra u eller d till INSTÄLLNING 

för att ställa in det nummer du vill koppla 
samtalen till och tryck m. 

4 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

10.3.2 Aktivera/deaktivera vidarekoppling 
när du inte svarar

1 Tryck m och bläddra d till NÄT SERVICE 
och tryck m.

2 Bläddra d till EJSVAR VIKPL och tryck m.
3 Bläddra u eller d till AKTIV eller EJ 

AKTIV och tryck m. 
4 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

10.4 Röstbrevlåda
Slå på eller stäng av ditt telefonbolags  
röstpostservice. 
1 Tryck m och bläddra d till NÄT SERVICE 

och tryck m.
2 Bläddra d till RÖSTPOST 1 eller RÖSTPOST 

2 och tryck m.
3 Bläddra u eller d till SAMTAL och 

tryck m för att ringa till röstpostnumret, 
eller bläddra till INSTÄLLNING för att välja 
röstpostnummer och tryck m.

4 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

10.5 Informationstjänst
Ring upp ditt telefonbolags nummerupplysning.
1 Tryck m och bläddra d till NÄT SERVICE 

och tryck m.
2 Bläddra d till INFOSERVICE och tryck m.
3 Bläddra u eller d till SAMTAL och 

tryck m för att ringa till servicenumret, 
eller bläddra till INSTÄLLNING för att välja 
servicenummer och tryck m.

4 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

10.6 Ring tillbaka
Ringer upp ditt telefonbolag för att få reda på 
vem som senast ringde dig. 
1 Tryck m och bläddra d till NÄT SERVICE 

och tryck m.
2 Bläddra d till RING TILLB och tryck m.
3 Bläddra u eller d till SAMTAL och 

tryck m för att ringa till numret, eller 
bläddra till INSTÄLLNING för att välja 
tillbakaringningsnummer och tryck m.

4 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

10.7  Avaktivera Tillbakaringning
Denna egenskap ringer upp ditt lands 
servicenummer för deaktivering av tillbakaringni
ngstjänsten.
1 Tryck m och bläddra d till NÄT SERVICE 

och tryck m.
2 Bläddra d till EJ RINGTILLB och tryck 

m.
3 Bläddra u eller d till SAMTAL och 

tryck m för att ringa till servicenumret 
som avaktiverar tillbakaringningstjäns
ten, eller bläddra till INSTÄLLNING för 
att välja eller ändra avaktiveringen av 
tillbakaringningsnumret och tryck m.

4 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

10.8 Dölj nummer
Ställ in din telefon så att den inte skickar ut 
sitt nummer var gång du ringer någon. Om den 
mottagande telefonen har nummerpresentation, 
kommer ditt nummer att visas som GÖMT ID 
på skärmen. Alternativt ger denna egenskap 
möjlighet att automatiskt lägga till den bestämda 
prefixkoden till det slagna numret.
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11 Underhåll och ersättning

11.1 Rengöring
• Rengör handenheten och basen med en fuktig 

(inte blöt) duk eller antistatisk duk. 
• Använd inte polermedel eftersom det skadar 

apparaten.
• Använd aldrig en torr duk eftersom det kan 

orsaka en urladdning av statisk elektricitet.

11.2 Att ersätta batterier
w Varning
Använd bara AAA uppladdningsbara batterier.
1 Dra av batteriluckan.

2 Ta ur de gamla batterierna.

10.8.1  Inställning av gömt ID
1 Tryck m och bläddra d till NÄT SERVICE 

och tryck m.
2 Bläddra d till GÖMT ID och tryck m.
3 Bläddra u eller d till INSTÄLLNING för 

att ställa in prefixkoden för gömt ID och 
tryck m.

4 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.

10.8.2  Aktivera /Avaktivera gömt ID
1 Tryck m och bläddra d till NÄT SERVICE 

och tryck m.
2 Bläddra d till GÖMT ID och tryck m.
3 Bläddra u eller d till AKTIV eller EJ 

AKTIV och tryck m.
4 Tryck på e för att återgå till beredskapsläge.
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12 Tekniska data

Batterilivslängd och räckvidd
Samtalstid och standbytid 
När batteriet är helt laddat är samtalstiden med 
din SE440 cirka 12 timmar och standbytiden 
cirka 150 timmar. 

Varning för låg batterinivå
Batteriladdningsnivån visas på handenhetens 
bildskärm.
När batteriladdningsnivån blir låg, hör du ett 
pip en gång i minuten (under pågående samtal) 
och ikonen e blinkar. Skulle batterinivån bli 
extremt låg, stänger telefonen automatiskt av en 
kort stund efter varningen. 

Den ungefärliga laddningen av dina batterier 
visas som följer:
f  Fullt laddad.
g  Delvis laddad.
e  Låg laddning.

Batterityp
Batterierna i din SE440 är AAA NiMh 55mAh. 

Varning för utanför räckvidd 
Under idealiska förhållanden är telefonens 
räckvidd inomhus 50 meter och utomhus 
300 meter. Om du är nära att hamna utanför 
räckvidden under pågående samtal, avger hand- 
enheten en varningssignal.

Om handenheten flyttas utanför räckvidden, 
avger handenheten en varningssignal, samtalet 
avbryts och vissa funktioner fungerar inte. 
Du hör ett felmeddelandepip om du försöker 
att använda dem, under förutsättning att 
varningssignalen är på.

När du åter befinner dig inom räckhåll, avger 
handenheten åter ett pip.
n Obs
För att felmeddelandesignalen skall  
fungera måste den vara påslagen.

3 Sätt i de nya batterierna i handenheten.

4 Sätt tillbaka batteriluckan.
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13 Vanliga frågor

    www.philips.com/support

Laddning

f ikonen blinkar inte när handenheten 
placeras i basenheten
• Dålig batterikontakt - flytta handenheten något
• Smutsiga kontakter - Rengör batterikontakterna 

med en duk fuktad med sprit.
• Batteriet är full - ingen laddning behövs

Samtal

Ingen linjeton
• Ingen ström - kontrollera anslutningarna. 

Återställ telefonen: dra ur och stoppa tillbaka 
stickproppen i strömuttaget

• Batterierna är urladdade – ladda batterierna i 
minst 24 timmar

• Du är kanske för långt från basen – flytta dig 
närmare

• Fel strömsladd - använd den medlevererade 
strömsladden

• Strömadaptern (om den behövs) är 
inte ansluten till strömsladden - anslut 
strömadaptern (vid behov) till strömsladden

Dålig ljudkvalitet
Basen är för nära elektrisk utrustning, väggar 
med armerad betong eller dörrkarmar i metall 
- flytta basen minst en meter bort från elektrisk 
utrustning

Ikonen N blinkar
• Handenheten är inte registrerad på basen 

- registrera handenheten
• Du är kanske för långt från basen – flytta dig 

närmare

Ingen ringsignal
Ringsignalen är avstängd.  
Höj ljudnivån.

Nummerpresentationen fungerar inte
Kontrollera ditt abonnemang med ditt 
telefonbolag.

Telefonbok

Jag kan inte spara en post i telefonboken
Telefonboken är full. Radera en post för att 
frigöra minne

Bildskärm

Ingen bild
• Försök med att ladda eller ersätta batterierna.
• Försök med att koppla ur och återansluta 

strömförsörjningen till basen.
• Om 7 bildsegment inte visas, försök med att 

koppla ur och återansluta basens 
strömförsörjning.

Registrering

Kan inte registrera en annan handenhet
Det maximala antalet av 5 handenheter har 
uppnåtts. 
Skärmen visar SÖKER. Du måste avregistrera en 
handenhet för att kunna registrera en ny.

Störningar

Telefonen stör radio eller TV
Basen eller laddaren är kanske för nära. Flytta 
dem så långt bort som möjligt.
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14 Innehåll

A

Automatprefix 24
Automatstopp 21
Automatsvar 21
Avregistrera en handenhet 24
Avsluta samtal 13

B

Babyspärrssamtal 22
Batteriladdning 11
Beskrivning av handenheten 7
Beskrivning basstation 9
Byte mellan internt och externt samtal 13

F

Första ringsignal 20

H

Handenhetens knappsats 7
Handenhetens namn 20
Hörlursljudnivå 12

I

Identifiera den uppringande 17
Infoga en paus i ett sparat nummer 15
Installera batterier 11

J

Justering av hörlurens ljudvolym 12

K

Klocka & Alarm 19
Knappa in siffror innan uppringring 12
Konferenssamtal 14
Koppla in basstationen 10

L

Lådans innehåll 6
Lägg till en post i uppringarloggen 18
Lägg till kontakt i telefonboken 14
Lås knappsatsen 21

M

Menynavigering 9

N

Navigering i menyn 9
Nummerpresentation 17

P

Placera ett samtal i vänteläge för att besvara ett 
annat 13

R

Radera alla telefonboksposter 16
Radera en post i samtalsloggen 18
Radera ett nummer i återuppringningslistan 18
Radera ett snabbvalsnummer 16
Radering av telefonbokspost 16
Redigering av telefonbokspost 15
Registrera handenheten på basstationen 23
Registrering av handenheten 23
Ring en annan handenhet 13
Ring från telefonboken 12
Ring från uppringarloggen 12
Ring telefonbolagets röstpost 14

S

Säkerhetsinformation 4
Samtalsspärr 22
Sätt på och stäng av handenheten 13
Sätt på och stäng av knappljudet 20
Sekretess 13
Skärmens ikoner och symboler 8
Snabbvalsnummer 16
Sök en handenhet 9
Spara ett återuppringningsnummer till 
telefonboken 18
Spara ett namn i telefonboken 15
Spara ett nummer från samtalsloggen i 
telefonboken 17
Spara ett snabbvalsnummer 16
Spåra prefix och byt uppringt nummer 24
Ställ datum och tid 19
Ställ larm 19
Ställ larmljud 19
Svara på samtal 12
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U

Uppringning 12
Ursprungsinställningar 24

Å

Återanropstid 22
Återställning 24
Återvinning av telefonen 5

Ä

Ändra återanropstid 22
Ändra handenhetens ringsignal 20
Ändra handenhetsmelodi 20
Ändra land 25
Ändra landsinställning 25
Ändra ringläge 22
Ändra ringsignalens ljudnivå 20
Ändra skärmspråk 21
Ändra snabbvalsnummer 16
Ändring av PIN-koden 24

Ö

Öppna återuppringningslistan 18
Öppna samtalsloggen 17
Öppna telefonboksposterna 15
Överföring av externt samtal till en annan 
handenhet 13
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