
1

2

3

Telefon SE740
SE745

Välkommen
Snabbstatsguide

Koppla

Installera

Njut

Vad finns i lådan

Handenhet

Basstation för SE740

ELLER

SE745

2 AAA 
uppladdningsbara 

batterier

Batterilucka 

Strömadapter

SnabbstartsinstruktionerBruksanvisning

*Du kanske finner att adaptern i lådan inte är ansluten till telekabeln. I så fall måste du ansluta adaptern 
till sladden innan du ansluter sladden till telefonjacket.

I flerenhetspaket hittar du en eller flera extra handenheter, laddare med strömadaptrar och ytterligare 
uppladdningsbara batterier.

VARNING Använd alltid de sladdar och batterier som medföljde telefonen.

Garantibevis

Telesladd*Bas-ställ

Koppla
Koppla in basstationen

Installation
Sätt i uppladdningsbara batterier och ladda

1
1. Placera basstationen på en central plats nära telefonjacket och ett strömuttag.
2. Placera basstationen liggande uppochner så att du ser bottnen av basstationen. Fäst bas-stödet på

basstationen genom att passa in hakarna på bas-stödet i motsvarande skåror på basstationen. Tryck på
plats tills ett klickljud hörs.

3. Anslut telefonkabeln och strömsladden till sina respektive uttag på basstationens undersida enligt illustration. 
4. Koppla den andra änden av telesladden till telefonjacket och den andra änden av strömkabeln till eluttaget.
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Konfigurera telefonen (om nödvändigt)
Efter att ha laddat telefonen i några minuter, kommer en Välkomstskärm att visas beroende på vilket 
land du befinner dig i. Om Välkomstskärmen visas:

1. Bläddra : till ordet VÄLKOMMEN på önskat språk och tryck mVÄLJ för att bekräfta ditt val. 
2. Bläddra : till ditt land och tryck mVÄLJför att bekräfta ditt val.
3. Tryck : till din operatör (om nödvändigt) och tryck mVÄLJ igen för att bekräfta ditt val.
Ställ in tid och datum
1. Tryck mMENY i viloläge bläddra : till Klocka&alarm och tryck mVÄLJ, tryck mVÄLJ

igen för att komma till Datum & Tid.
2. Ange aktuell tid (TT:MM) och aktuellt datum (DD/MM/ÅÅ) och tryck mOK.
Ett bekräftande pip hörs och din telefon är redo att användas.

 Sätt i batterier   Ladda handenheten i 24 timmar
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Njut3
Uppringning
Ring numret (maximalt 24 tecken) och tryck r knappen.

ELLER

Tryck v-knapen för att lyfta luren och ringa numret (maximalt 24 siffror).

Svara på samtal
När telefonen ringer, tryck r knappen.

Avsluta ett samtal
För att avsluta ett samtal, tryck e knappen.

Justering av hörlurens ljudvolym
Under pågående samtal, tryck : för att välja mellan Volym 1 till Volym 5.

Spara en kontakt i telefonboken
1. Tryck mMENY i viloläge, bläddra : till Telefonbok och tryck mVÄLJ, tryck mVÄLJ för att gå till

Lägg till ny.
2. Ange kontaktens namn (maximalt 14 tecken) och tryck mOK.
3. Ange telefonnumret (maximalt 24 siffror) och tryck mOK.
4. Bläddra : för att välja en grupp (<Ingen grupp>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) och tryck

mVÄLJ.
Ett bekräftande pip hörs.

Komma åt telefonboken
1. Tryck d i viloläge, bläddra : för att titta igenom telefonboken. 
2. För att visa detaljerna i en telefonbokspost,bläddra : för att välja en post och tryck mGRANSK.
3. För att ringa ett nummer från telefonboken, bläddra : för att välja en post och tryck r.

Ställ in ringmelodi
1. Tryck mMENY i viloläge bläddra : till Personligt och tryck mVÄLJ, tryck mVÄLJ för att öppna

Välj rington, bläddra : till Ringmelodi och tryck mVÄLJ.
2. Bläddra : till din önskade melodi för att lyssna på melodin. 
3. Tryck mVÄLJ för att välja ringmelodi. 

Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

 

Sätt på och stäng av handenheten
Håll e knappen intryckt i viloläge i mer än 3 sekunder för att sätta på eller stänga av handenheten.

Tryck kort e knappen för att sätta på handenheten.

Knapplås på/av
Håll * knappen intryckt i 2 sekunder i viloläget för att låsa/låsa upp knappsatsen.

Sökning
1. Tryck p knappen på basstationen. Alla registrerade handenheter börjar att ringa.
2. När du har hittat den saknade handenheten tryckk på en valfri knapp på den för att stänga av sökningen.

Lyssna på meddelanden inspelade på telefonsvararen (endast SE745)
Telefonsvararen är som standard aktiverad. Om du har nya meddelande, blinkar meddelande-räknaren på 
basstationen och visar hur många meddelanden som mottagits.

TryckP på basstationen för att spela upp telefonmeddelanden (det fösta inspelande meddelandet 
spelas först). 

Tryck P igen för att stanna uppspelningen.

Tryck R för att hoppa över aktuellt meddelande och spela upp nästa meddelande.

Tryck l för att backa till föregående meddelande (om den trycks in inom 1 sekund efter aktuellt 
meddelandes uppspelning).

Tryck l för att repetera aktuellt meddelande om den trycks 1 sekund efter det att meddelandet 
spelats upp. 

Tryck V för att justera högtalarvolymen under meddelandeuppspelning.

Tryck x för att radera aktuellt meddelande under meddelandeuppspelning. Håll inne x i viloläge för 
att radera alla meddelanden (utom olyssnade meddelanden).

Se Användarmanualen för SE745 för mer detaljer om telefonsvararfunktionen.

Specifikationer kan ändras utan förhandsbesked.
Varumärken är Koninklijke Philips Electronics N.Vs eller respektive ägares egendom.

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alla rättigheter förbehålles.
www.philips.com

3111 285 37701

Tryck i PRC

Svar på vanliga frågor
För mer information hänvisar vi till Användarmanualen som följde med telefonen.

Behöver du hjälp?
Bruksanvisning
Titta i Användarmanualen som medföljde din SE740/745.

Hjälp online
www.philips.com/support 

Problem Lösning

� Det finns ingen linjeton! � Kontrollera anslutningarna

� Ladda batterierna

� Använd den medlevererade strömsladden.

� Uppringaren hör mig 
oklart!

� Flytta dig närmare basstationen

� Flytta basstation minst en meter bort från elektronisk
utrustning

� SÖKER... visas på 
handenhetens skärm och 

 ikonen blinkar!

� Flytta dig närmare basstationen

� Se till att din basstation är korrekt isatt

� Återställ enheten och börja om registreringen på nytt

� Uppringarens nummer 
visas inte!

� Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag
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