
Телефон SE740
SE745 Комплектація

Слухавка

Базова станція для SE740
АБО

SE745

Кришка відсіку 
акумуляторів 

Підключіть
Підключення базової станції1

1. Розмістіть базову станцію поблизу розетки телефонної лінії і електричної розетки.
2. Покладіть базу лицьовою поверхнею донизу, так щоб ви могли побачити низ бази.
Під’єднайте стійку до вашої бази вставивши петлі стійки у відповідні отвори на базі.
Натисніть, поки база та стійка не з’єднаються з характерним звуком.

3. Підключіть дріт телефонної лінії та дріт живлення до їх відповідних роз'ємів у нижній
частині базової станції, як показано на малюнку.

4. Підключіть інший кінець дроту телефонної лінії до телефонної розетки, а інший кінець
дроту живлення до електричної розетки.
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Вітаємо
Короткий посібник початківця
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2 акумуляторні 
батареї ААА

Блок живлення Дріт телефонної 
лінії*

Стійка бази

Встановіть
Вставте акумуляторні батареї та зарядіть їх2

Вставте акумуляторні батареї  Зарядіть слухавку продовж 24 годин
Підключіть

Встановіть

Насолоджуйтесь
Короткий посібник 
початківця

Посібник 
користувача

*Адаптер телефонної лінії може постачатись відокремленим від дроту телефонної 
лінії. В цьому разі необхідно підключити адаптер телефонної лінії до дроту, перш 
ніж підключати дріт телефонної лінії до телефону.
Комплекти з кількома слухавками містять одну або більше додаткових слухавок, 
додаткові зарядні пристрої та блоки живлення, а також додаткові акумуляторні 
батареї.

УВАГА Завжди використовуйте дроти та батареї, що надаються з телефоном.

Гарантія

Зконфігуруйте свій телефон (якщо необхідно)
Після заряджання телефону протягом декількох хвилин, з'явиться екран 
привітання на мові країни, де ви живите. Якщо екран привітання не з’являється:
1. Натискайте клавішу : поки не знайдете слово ВІТАЄМО на вашій мові, після чого
натисніть клавішу mОБРАТИ, щоб підтвердити свій вибір. 

2. Натискайте клавішу : щоб обрати країну, і натисніть клавішу mОБРАТИ для
підтвердження свого вибору.

3. Натискайте клавішу : щоб обрати оператора (якщо необхідно) , і знову натисніть
клавішу mОБРАТИ для підтвердження свого вибору.

Встановлення дати та часу
1.Натисніть клавішу mМЕНЮ в режимі очікування і натискайте клавішу : щоб
перейти до пункту Год. і буд., натисніть клавішу mОБРАТИ, після чого знову
натисніть клавішу mОБРАТИ, щоб відкрити пункт Наст. час/дату.

2. Введіть поточний час (ГГ:ХХ), поточну дату (ДД/ММ/РР) і натисніть клавішу mOK.
Подається звук авторизації і телефон готовий до роботи.



 

Вмикання і вимикання слухавки
Натисніть і потримайте клавішу e впродовж 3 секунд, щоб вимкнути слухавку в 
режимі очікування.
Натисніть і відпустіть кнопку e, щоб увімкнути слухавку.
Блокування/розблокування клавіатури
Натисніть і потримайте клавішу * впродовж 2 секунд, щоб заблокувати/
розблокувати клавіатуру в режимі очікування.
Пейджинг
1. Натисніть клавішу p на базовій станції. Всі зареєстровані слухавки почнуть дзвонити.
2. Знайшовши слухавку, натисніть будь-яку клавішу на слухавці, щоб вимкнути сигнал
пейджингу.

Прослуховування повідомлень, записаних на автовідповідачі (тільки для SE745).
Автовідповідач за замовчанням ввімкнений. Якщо у вас є нові повідомлення, 
лічильник повідомлень на базовій станції буде мигати і показувати кількість 
отриманих нових повідомлень.
Натисніть клавішу P на базовій станції для відтворення повідомлень (першим 
буде відтворене перше записане повідомлення). Ще раз натисніть клавішу P, 
щоб зупинити відтворення повідомлення.
Натисніть клавішу R, щоб пропустити поточне повідомлення, та відтворити нове 
повідомлення.
Натисніть клавішу l, щоб повернутися до попереднього повідомлення (якщо 
натиснути впродовж 1 секунди відтворення поточного повідомлення).
Натисніть клавішу l, щоб відтворити знову поточне повідомлення (якщо 
натискається після 1 секунди відтворення поточного повідомлення). 
Натисніть клавішу V, щоб настроїти гучність динаміка під час відтворення 
повідомлення.
Натисніть клавішу x, щоб видалити поточне повідомлення під час відтворення 
повідомлення. натисніть та утримайте клавішу x в режимі очікування, щоб 
видалити всі повідомлення (за винятком повідомлень, що не були відтворені).
Детальна інформація щодо роботи автовідповідача знаходиться в Посібнику 
користувача SE745.

Технічні характеристики можуть змінюватись без попередження.
Товарні знаки є власністю Koninklijke Philips Electronics N.V., або їх відповідних власників.
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Поширені запитання
Додаткова інформація знаходиться в Посібнику користувача, що надається з 
телефоном.

Потрібна допомога?
Посібник користувача
Зверніться до Посібника користувача, що надається з телефоном SE740/745.

Онлайн-допомога
www.philips.com/support 

Проблема Рішення

• Немає сигналу 
набирання номера!

• Перевірте всі з'єднання
• Зарядіть акумулятори
• Використовуйте дріт з комплекту

• Абонент погано вас 
чує!

• Перейдіть ближче до базової станції
• Перемістіть базу на відстань не менше одного
метра від електричних приладів

• На дисплеї слухавки 
відображається 
Пошук триває... і 
мигає піктограма !

• Перейдіть ближче до базової станції
• Впевніться, що базова станція підключена
правильно

• Поверніть установки телефону до початкових і
наново зареєструйте слухавку

• Номер абонента, що 
телефонує, не 
відображається!

• Передплатіть послугу у вашого оператора
мережі
Насолоджуйтесь3
Телефонування
Наберіть номер (максимум 24 цифри), та натисніть клавішу r.
АБО
Натисніть клавішу v, щоб зайняти лінію та наберіть номер (максимум 24 цифри).
Відповідь на виклик
Коли дзвонить телефон, натисніть клавішу r.
Завершення розмови
Щоб завершити розмову, натисніть клавішу e.

Налаштування гучності динаміка
Під час розмови натискайте клавішу : щоб обрати значення гучності в межах від 
Гучність 1 до Гучність 5.

Збереження абонента в телефонній книзі
1. Натисніть клавішу mМЕНЮ в режимі очікування і натискайте клавішу : щоб
перейти до пункту меню Тел. книга, натисніть клавішу mОБРАТИ, після чого
натисніть клавішу mОБРАТИ, щоб додати Новий запис.

2. Введіть ім'я абонента (максимум 14 символів) і натисніть клавішу mOK.
3. Введіть телефонний номер (максимум 24 цифри) і натисніть клавішу mOK.
4. Натискайте клавішу : щоб обрати групу (<Без групи>, <Група A>, <Група B>,

<Група C>) та натисніть клавішу mОБРАТИ.
Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.

Доступ до телефонної книги
1. Натисніть клавішу d в режимі очікування і натискайте клавішу : щоб переглядати
телефонну книгу. 

2. Щоб переглянути детальну інформацію запису, натискайте клавішу : щоб перейти
до запису телефонної книги, і натисніть клавішу mПОКАЗАТИ.

3. Щоб набрати номер з телефонної книги, натискайте клавішу : щоб перейти до
запису телефонної книги, і натисніть клавішу  r.

Встановлення мелодії дзвінка
1. Натисніть клавішу mМЕНЮ в режимі очікування і натискайте клавішу, щоб перейти
до пункту : Власна настр., натисніть клавішу mОБРАТИ, після чого натисніть
клавішу mОБРАТИ, щоб відкрити пункт Сигнал слух., і натисніть клавішу : щоб
перейти до пункту Мелодія дзвін., і натисніть клавішу mОБРАТИ.

2. Натискайте клавішу : щоб перейти до бажаної мелодії і прослухати її. 
3. Натисніть клавішу mОБРАТИ, щоб встановити мелодію дзвінка. 
Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться
попереднє меню.
Надруковано в КНР.
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