
Vodnik za hiter začetek
SE888



Opomba
* V paketih z več slušalkami so 

dodatne slušalke, polnilniki in 
napajalni adapterji.

** V nekaterih državah morate 
priključiti telefonski adapter 
na telefonski kabel, nato pa 
telefonski kabel v telefonsko 
vtičnico.

Previdno
• Uporabite samo priložene 

baterije in napajalni adapter.

Vsebina škatle

Slušalka*

Osnovna enota

Polnilnik* Napajalni adapter* Telefonski kabel**

CD-ROM  Vodnik za hiter 
začetek 
Garancija



Povezava osnovne enote in polnilnika
Telefonska 

vtičnica
Napajalna 
vtičnica

Adapter za 
napajanje

Napajalna 
vtičnica

Polnilnik 
dodatne 
slušalkeOsnovna 

enota telefona

1 Konca napajalnega adapterja priključite v:
• vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani osnovne enote;
• napajalno vtičnico na steni.

2 Konca telefonskega kabla priključite v:
• telefonsko vtičnico na spodnji strani osnovne enote;
• telefonsko vtičnico na steni.

3 Če imate različico z več slušalkami, konca napajalnega adapterja 
priključite v:
• vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani polnilnika dodatne 

slušalke.
• napajalno vtičnico na steni.

Opomba Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.

1  Začetek uporabe



Konfiguriranje telefona
1 Baterije so predhodno vstavljene v slušalko. Pred polnjenjem z 

vratc za baterije povlecite baterijski trak.
2 Ko prvič uporabite telefon, se prikaže pozdravno sporočilo 

(odvisno od države).
3 Izberite svojo državo in za potrditev pritisnite [V redu].
4 Nastavite datum in čas.

• Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite tipko *, da izberete 
[AM] ali [PM].



Polnjenje telefona

Polnite 
8 ur

Za polnjenje slušalke postavite slušalko na osnovno enoto. Če je 
slušalka pravilno nameščena na osnovno enoto, slišite potrditveni 
zvok.

 » Začne se polnjenje slušalke.
Opomba Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.

Preverjanje napolnjenosti baterije
Ko slušalka ni na osnovni enoti/polnilniku, črtice prikazujejo 
raven energije v bateriji (polna, napol prazna in prazna).
Ko je slušalka na osnovni enoti/polnilniku, črtice utripajo, 
dokler polnjenje ni končano.

Utripa ikona za prazno baterijo in slišite opozorilni zvok.
Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.



Napolnite mobilni telefon

Osnovna 
enota telefona

1 Pri telefonih iPhone priključite en konec kabla USB za polnjenje 
(ni priložen) v vtič USB na spodnjem delu mobilnega telefona 
SE888.

2 Pri mobilnih telefonih s polnjenjem prek mikro USB-ja priključite 
mikro kabel USB v mikro vtič USB mobilnega telefona.



2  Bluetooth
Združite SE888 z mobilnimi telefoni
Zagotovite, da je funkcija Bluetooth mobilnih telefonov 
vklopljena in v stanju iskanja. Nato lahko izvedete 
združevanje:
1 Na osnovni enoti pritisnite MENI.
2 Izberite [Bluetooth] > [Najdi me].
3 Mobilni telefon namestite blizu osnovne enote in 

pritisnite [V redu] za potrditev.
4 Na mobilnem telefonu izberite SE888 in vzpostavite 

povezavo.
5 Če je treba, na mobilnem telefonu vnesite kodo PIN 

(0000). 
 » Ko sta SE888 in mobilni telefon združena, se na 
zaslonu slušalke in osnovne enote prikaže  ali .

Opomba
• Če je seznam naprav Bluetooth poln, odstranite nekaj 

imen mobilnih telefonov, da se združevanje lahko začne.
• Če ime SE888 obstaja v mobilnem telefonu, ga morate 

odstraniti iz mobilnega telefona. Nato lahko ponovno 
izvedete združevanje.

Nasvet
Če želite združiti računalnik in prenesti imenik 
računalnika, namestite računalniško programsko opremo 
"ThinkLink", ki je shranjena na plošči CD-ROM in na 
voljo na spletnem mestu http://www.philips.com/support



Klici
Hitro klicanje iz stacionarnega omrežja
Pritisnite  /  na slušalki ali  na osnovni enoti in 
izberite telefonsko številko.
Izbira pred klicanjem
1 Izberite telefonsko številko na slušalki ali osnovni enoti.
2 Pritisnite / , da izberete stacionarno omrežje ali 

omrežje Bluetooth ( / / ), iz katerega želite klicati.
3 Nato lahko:

• pritisnete /  na slušalki ali
• pritisnete  ali  na osnovni enoti in izberete 

linijo ali mobilni telefon, s katerega želite opraviti klic.

Opomba Zagotovite, da so nastavitve linije nastavljene 
na [Doma] za stacionarno omrežje ali [Mobilnik 1]/
[Mobilnik 2] za omrežje Bluetooth. Informacije si oglejte 
v delu Nastavitve linije v poglavju Nastavitve telefona v 
uporabniškem priročniku.

Namig Če na slušalki izberete možnost [Samodejno], 
je za odhodni klic predhodno izbrana linija v stanju 
mirovanja, [Doma] pa je omrežje najvišje prioritete.  
Nato [Mobilnik 1] in [Mobilnik 2]. Če izberete možnost 
[Ročno], izberite ikono med tremi možnostmi.

3  Uporaba



Sprejem klica
• V primeru dohodnega klica iz stacionarnega omrežja 

pritisnite  /  na slušalki ali  na osnovni enoti.
• V primeru dohodnega klica iz omrežja Bluetooth 

pritisnite  /  na slušalki ali  na osnovni enoti.
• V primeru istočasnih klicev iz stacionarnega omrežja 

in omrežja Bluetooth pritisnite /  na slušalki/osnovni 
enoti, da izberete klic, nato pa
• pritisnite  /  na slušalki; ali
• pritisnite  ali  na osnovni enoti, da sprejmete 

enega od klicev.
Končanje klica
• Pritisnite  na slušalki ali  na osnovni enoti.
• Slušalko položite na osnovno enoto.

Nastavitev glasnosti med klicem
Pritisnite /  na slušalki ali  /  na osnovni enoti, da 
spremenite glasnost med klicem.

Dodajanje stika v imenik
1 Pritisnite  na slušalki ali osnovni enoti.
2 Izberite [Možnost] > [Dodaj novo] in pritisnite 

[V redu] za potrditev.
3 Vnesite ime in pritisnite [V redu] za potrditev.
4 Vnesite številko in nato pritisnite [Shrani] za potrditev.



Snemanje obvestila
1 Pritisnite [Meni]
2 Izberite  > [Obvestilo] in pritisnite [V redu] za 

potrditev.
3 Izberite [Odg. in snem.] ali [Samo odg.] in pritisnite 

[V redu] za potrditev.
4 Izberite [Posnemi novo] in pritisnite [V redu], da 

potrdite.
5 Po pisku začnite s snemanjem in govorite v mikrofon.
6 Pritisnite [V redu] za zaustavitev snemanja.

 » Novo posneto obvestilo lahko poslušate na slušalki.



Poslušanje sporočil, posnetih v odzivniku

cdba

a Vklop/izklop telefonskega odzivnika: Pritisnite .
b Začetek/zaustavitev poslušanja posnetih sporočil: Pritisnite .
c Nastavitev glasnosti: pritisnite  / .
d Izbris trenutnega sporočila: pritisnite .

Opomba Za več informacij si oglejte poglavje o telefonskem 
odzivniku v uporabniškem priročniku.



Potrebujete pomoč?
Uporabniški priročnik
Oglejte si uporabniški priročnik, ki je bil priložen novemu telefonu.
pletna pomoč
www.philips.com/support

Dobrodošli pri Philipsu
Registrirajte izdelek na spletnem mestu www.philips.com/welcome
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