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Telefon SE740
SE745

Velkommen
Kort betjeningsvejledning

Tilslut

Installér

Telefonér

Hvad der skal være i pakken

Håndsæt

Basestation til SE740

ELLER

SE745

2 stk. genopladelige
AAA-batterier

Batteridæksel 

Strømforsyning

Kort betjeningsvejledningBrugsanvisning

* Telefonstikadapteren er måske ikke forbundet med telefonkablet. Hvis dette er tilfældet, skal du 
forbinde adapteren til telefonkablet, før du sætter telefonkablet i telefonstikket.

I pakker med flere håndsæt, vil der være et eller flere ekstra håndsæt, opladere med strømforsyninger og ekstra 
genopladelige batterier.

ADVARSEL: Brug altid de medfølgende kabler og batterier.

Garanti

Telefonkabel*Basestøtte

Tilslut
Tilslut basestationen

Installér
Sæt de genopladelige batterier i, og oplad dem

1
1. Placer basestationen et centralt sted, tæt på telefonstikket og stikkontakten.
2. Placer basestationen med fronten nedad så du kan se bunden af den. Sæt basestøtten på din

basestation ved at sætte pindene på basestøtten ind i de passende huller på basestationen. Skub den
ind, indtil der høres et klik.

3. Forbind telefonkablet og strømkablet til de tilsvarende forbindelser, som vist på basestationens bund.
4. Forbind den anden ende af telefonkablet til telefonstikket og den anden ende af strømkablet til

stikkontakten.
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Konfigurer din telefon (hvis det er nødvendigt).
Afhængigt af landet du bor i dukker der muligvis efter et par minutters opladning en velkomstskærm op. 
Hvis velkomstskærmen dukker op:

1. Rul : til ordet VELKOMMEN i dit foretrukne sprog og tryk mVÆLG for at bekræfte dit valg. 
2. Rul : til dit land og tryk mVÆLG for at bekræfte dit valg.
3. Tryk : til din operatør (hvis det er nødvendigt) og tryk mVÆLG igen for at bekræfte dit valg.
Indstil dato og tid
1. Tryk mMENU i standby, rul : til Ur og alarm og tryk mVÆLG, tryk mVÆLG igen for at gå

ind i Dato og tid.
2. Indtast den aktuelle tid (TT:MM) og aktuelle dato (DD/MM/ÅÅ) og tryk mOK.
Der lyder en bekræftelsestone, og din telefon er nu klar til brug.

 Sæt batterierne i   Oplad håndsættet i 24 timer
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Telefonér3
Foretage et opkald
Indtast nummeret (maksimum 24 cifre) og tryk på r tasten.

ELLER

Tryk v tasten for at optage linjen og indtast nummeret (maksimum 24 cifre).

Besvare et opkald
Tryk på r tasten når telefonen ringer.

Afslutte et opkald
Tryk på e tasten for at afslutte en samtale.

Juster lydstyrken i højttaleren
Under et opkald, tryk : for at vælge mellem Lydstyrke 1 til Lydstyrke 5.

Gemme en kontakt i telefonbogen
1. Tryk mMENU i standby, rul : til Telefonbog og tryk mVÆLG, tryk mVÆLG for at indtaste en

Ny kontakt.
2. Indtast navnet på kontakten (maksimalt 14 tegn) og tryk mOK.
3. Indtast telefonnummeret til kontakten (maksimalt 24 cifre) og tryk mOK.
4. Rul : for at vælge en gruppe (<Ingen Gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) 

og tryk mVÆLG.
Der lyder en bekræftelsestone.

Gå ind i telefonbogen
1. Tryk på d i standby og rul : for at gennemse telefonbogen. 
2. For at se detaljerne for en telefonbogskontakt, rul : til telefonbogskontakten og tryk mSE.
3. For at ringe op til et nummer fra telefonbogen, rul : til telefonbogskontakten og tryk r.

Indstille Ringemelodien
1. Tryk mMENU i standby, rul : til Brugerindst. og tryk mVÆLG, tryk mVÆLG for at gå ind i

Håndsættoner, rul : til HS Ringetone og tryk mVÆLG.
2. Rul : til den ønskede melodi for at afspille den. 
3. Tryk mVÆLG for at indstille ringemelodien. 

Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

 

Tænd/sluk for håndsættet
Tryk og hold e tasten i 3 sekunder, mens håndsættet er i standby for at slukke for det.

Tryk kort på e tasten for at tænde for håndsættet.

Tastaturlås til/fra
Tryk og hold * tasten i 2 sekunder, mens håndsættet er i standby for at slå tastaturlåsen til/fra.

Søgning
1. Tryk på  p tasten på basestationen. Alle registrerede håndsæt begynder at ringe.
2. Når du har fundet det, kan søgningen stoppes ved at trykke på en vilkårlig tast på håndsættet.

Lytte til indspillede beskeder på telefonsvareren (kun for SE745)
Din telefonsvarer er som standard aktiveret. Hvis du har nye beskeder, vil beskedtælleren på din 
basestation blinke med en indikation af antallet af nye, modtagne beskeder.

Tryk P på basestationen for at afspille telefonbeskeder  (den først indspillede besked vil blive afspillet først). 
Tryk P igen for at stoppe afspilning af beskeder.

Tryk R for at springe den aktuelle besked over og afspille den næste besked.

Tryk l i løbet af det første sekund af beskeden for at gå tilbage til den forrige besked.

Tryk l efter der er gået mere end et sekund af beskeden for at afspille den igen. 

Tryk V for af justere højttalerlydstyrken under afspilning af beskeder.
Tryk x for at slette den nuværende besked under beskedafspilning. 
Tryk længe på x i standby for at slette alle beskeder (undtagen ulæste beskeder).

Se i din SE745-brugsanvisning for information om telefonsvarerens funktion.

Specifikationer kan ændres uden varsel.
Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder er forbeholdt.
www.philips.com

3111 285 37661

Trykt i PRC

Ofte stillede spørgsmål
For yderligere information � se brugsanvisningen der blev leveret sammen med din telefonen.

Brug for hjælp?
Brugsanvisning
Se i brugsanvisningen der blev leveret med telefonen.

Online hjælp
www.philips.com/support 

Problem Løsning

� Der er ingen klartone! � Kontroller forbindelserne.

� Skift batterierne.

� Brug det medfølgende telefonkabel.

� Den, jeg snakker med, 
kan ikke høre mig klart!

� Gå tættere på basestationen.

� Flyt basestationen mindst en meter væk fra elektroniske
apparater.

� SØGER� vises på 
håndsættet, og  ikonet 
blinker!

� Gå tættere på basestationen.

� Kontroller at basestationen er tændt.

� Nulstil telefonen og genetabler håndsætregistreringen.

� Nummeret vises ikke ved
opkald!

� Kontroller dit abonnement hos din netværksoperatør.
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