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Vad finns i lådan

Handenhet Basstation Strömtillförsel för 
basstationen

2 AAA 
laddningsbara batterier

BatteriluckaAnslutningskabel

Snabbstarts
handledning

GarantibevisAnvändarbeskrivning

VARNING Använd alltid dom kablar och batterier som levererades med din telefon.

Strömadaptern är kanske inte ansluten till strömkabeln. I så fall måste du ansluta strömadaptern till ström-
kabeln innan du ansluter strömkabeln till strömuttaget.

I satser med flera handenheter, hittar du flera handenheter, laddare med strömadaptrar och ytterligare 
laddningsbara batterier.
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Anslut
Anslut basstationen

Installation
Stoppa i batterierna och ladda dem

1
1. Placera basstationen på en lämplig plats nära telefonjacket och ett eluttag.
2. Anslut telekabeln och elkabeln till repektive uttag baktill på basstationen.

3. Anslut den andra änden på telekabeln till telefonjacket och den andra änden på elkabeln till eluttaget.

B1. 2 .

A

A

Anslut 
telekabeln till 
teleuttaget B

Anslut 
elkabeln

A

A

2

Ställ in datum och tid
1. Tryck mMENY.
2. Bläddra : till Klocka&alarm och tryck mVÄLJ.
3. Tryck mVÄLJ för att gå in i Datum & Tid.
4. Skriv gällande tid (HH:MM) och gällande datum (DD/MM/ÅÅ) och tryck mVÄLJ.

Nu är du redo att använda din telefon.

 Stoppa i batterier   Ladda handenheten i 24 timmar
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Använd3
Att ringa upp
Slå telefonnumret och tryck r.
ELLER
Tryck r och slå telefonnumret.
Besvara ett samtal
När telefonen ringer, tryck r-tangenten.
Avsluta ett samtal
Tryck e tangent.

Justera ljudnivån i hörluren medan ett samtal pågår
Tryck : för att välja Volym 1 till Volym 5.

Spara ett nummer i telefonboken
1. Tryck mMENY, bläddra : till Telefonbok och tryck mVÄLJ, tryck mVÄLJ för att gå in i

Lägg till ny.
2. Skriv in namnet på abonnenten (maximalt 12 tecken) och tryck mOK.
3. Skriv in numret (maximalt 24 siffror) och tryck mOK.
4. Bläddra : för att välja grupp (<Ingen grupp>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) och tryck

mVÄLJ för att bekräfta. 
Apparaten bekräftar med ett långt pip.

Tillträde till telefonboken
1. Tryck d i beredskapsläge eller tryck mMENY, bläddra : till Telefonbok och tryck mVÄLJ,

bläddra : till Visa och tryck mVÄLJ.
2. Tryck : för att bläddra i telefonboken.

Ställ in ringmelodin
1. Tryck mMENY, bläddra : till Personligt och tryck mVÄLJ, tryck mVÄLJ för att gå till Välj

rington, bläddra : till Ringmelodi och tryck mVÄLJ.
2. Bläddra : till din önskade melodi för att spela melodin. 
3. Tryck mVÄLJ för att fastställa ringmelodin. 

Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till föregående meny. 
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Tryck För att

m
Gå in i huvudmenyn från beredskapsläge.
Välj funktionen som visas på handenhetens skärm direkt ovanför.
Aktivera sekretessfunktionen under pågående samtal.

> Gå till återuppringningslistan från beredskapsläge.
Välj funktionen som visas på handenhetens skärm direkt ovanför.

r Svara på ett inkommande externt eller internt samtal.
Infoga R för telefonisttjänster när du ringer.

e

Avsluta samtalet.
Tryck länge från menyläge för att återgå till beredskapsläge, tryck kort för att återgå till
tidigare meny.
Tryck länge i beredskapsläge för att stänga av handenheten, tryck kort för att slå på
handenheten igen. 

u

Titta på samtals loggen i beredskapsläge.
Rulla upp menylistan eller gå till föregående telefonbok eller samtalslogg.
Öka ljudet i hörluren under pågående samtal.
Gå tillbaka till föregående bokstav vid redigering.

d

Gå in i telefonboken från beredskapsläge.
Rulla ner menylistan eller gå till nästa telefonbok eller samtalslogg.
Minska ljudet i hörluren under pågående samtal.
Gå till nästa bokstav vid redigering.

c Påbörja ett internsamtal.

v Svara på ett inkommande samtal i handsfree-läge.
Aktivera och deaktivera högtalaren under pågående samtal.

#

Tryck # i beredskapsläge.
Tryck länge för att stänga av ringsignalen i beredskapsläge.
Infoga en paus i nummerslagningen.
Växla mellan versaler och gemener i textredigeringsläge.

* Tryck * i beredskapsläge.
Tryck länge för att aktivera och deaktivera tangentlåset.

Slå på, stänga av handenheten
Håll e-tangenten intryckt i 5 sekunder för att stänga av handenheten i beredskapsläget.
Ett kort tryck på e-tangenten slår på handenheten igen.j
Tangentlås på/av
Tryck in *-tangenten i 2 sekunder för att låsa och låsa upp tangentlåset i beredskapsläge.
Sökning
1. Tryck på c knappen på basen tills dess att handenheten ringer.
2. När du har hittat handenheten, tryck e för att avsluta sökningen.
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3111 285 26921

Felsökning
För vidare information, titta på sid. 50 i bruksanvisningen för SE630 och sid. 58 i bruksanvisningen 
för SE635.  

Behöver du hjälp?
Bruksanvisning
Titta i Bruksanvisningen som levererades med din SE630/635.

Hjälp på Internet
www.p4c.philips.com

Problem Lösning

• Ingen kopplingston • Kontrollera anslutningarna Nollställ telefonen

• Ladda batterierna i minst 24 timmar

• Använd den medlevererade kabeln

• Dälig ljudkvalitet • Flytta dig närmare basstationen

• Flytta basstationen minst en meter från elektrisk utrustning

• -ikonen blinkar • Registrera handenheten på basstationen

• Flytta dig närmare basstationen

• Nummerpresentationen
fungerar inte

• Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag
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