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Пам’ятка для швидкого 
користування



Насолоджуйтесь

 Примітки
* Можливо, що лінійний адаптер не підключено до 

телефонного дроту. Якщо це має місце, вам слід з’єднати 
лінійний адаптер з телефонним дротом перед підключенням 
дроту в роз’єм для телефонного дроту.

• Якщо ви придбали апарат у вигляді мульти-пакету, то він 
містить додаткові трубки, зарядні пристрої, блоки живлення 
та акумулятори розміром ААА, які можна перезаряджати.
 Увага

Завжди користуйтеся кабелями та акумуляторами, що 
постачаються з телефоном.

Гарантійна інформаціяКерівництво 
користувача

Пам’ятка для  
швидкого користування

Що знаходиться в коробці?

2 акумулятори 
розміром ААА, які 

можна перезаряджати

Телефонний дріт* Кришка відділення  
для акумуляторів

Блок живленняТелефонна трубка 
SE140/SE145

Базова станція  
SE140 або SE145



1 Підключення

Позиція базової станції

B Розташуйте базову станцію 
таким чином, щоб кабелями з 
комплекту поставки можна було 
підключити базову станцію до 
телефонної та електричної розеток.

Підключення кабелів

Підключіть телефонний кабель та
шнур електроживлення в роз’єми,
що розташовані на задній стінці
телефонної бази.

Підключіть інший кінець 
телефонного та електричного 
кабелів до відповідних настінних 
розеток.

 Порада
Уникайте розташування базової 
станції поблизу з великими 
металевими об’єктами або 
електричними приладами, 
тому що це може негативно 
вплинути на діапазон прийому 
та якість звучання. Будівлі з 
товстими стінами можуть також 
ослаблювати передачу сигналів 
до та від базової станції.

Підключення до 
розеток
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Установка акумуляторів

Вставте акумулятори та 
замкніть кришку відділення для 
акумуляторів.

Заряджання трубки

Встановіть трубку на базову 
станцію для зарядки акумуляторів. 
На дисплеї висвітлюється символ 
акумулятора.

Установка телефону

Якщо дисплей показує екран 
очікування, ваш телефон готовий 
до застосування. 
Або
Якщо на дисплеї з‘являється 
надпис КОД:, вам слід вибрати 
код вашої країни (див. таблицю з 
кодами країни).

Код Країна

19 Рîññèÿ
20 України

• За допомогою кнопок  або 
 перейдіть до коду, який 

відповідає вашій країні.
• Натисніть  для 

підтвердження.
 Здійсниться перезапуск 

телефонної трубки та базової 
станції, щоб завантажити 
правильні значення параметрів, 
після чого на дисплеї з‘явиться 
зображення, типове для режиму 
очікування.

SE140 – ваш телефон готовий до 
застосування.

SE145 – ваш телефон готовий 
до застосування. Автовідповідач 
автоматично увімкнеться, він 
готовий записувати повідомлення.

 Увага
Перед першим використанням 
трубки залиште її заряджатися 
впродовж принаймні 24 годин. 
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Здійснення дзвінка
Введіть телефонний номер та 
натисніть .

Прийом дзвінка
Коли задзвонить телефон, 
натисніть .

Завершення дзвінка
Натисніть .

Регулювання рівня гучності 
динаміка телефонної трубки
Натисніть  або  під час 
телефонної розмови.

Повторний набір останнього 
телефонного номера
Натисніть , далі . 

Зміна рівня гучності та мелодії 
дзвінка
• Натисніть . 
• Натисніть  або  для 

регулювання рівня гучності 
дзвінка (0=вимкнено).

• Натисніть кнопку на клавіатурі 
з цифрою 0-9, щоб вибрати 
мелодію дзвінка. Відтворюється 
фрагмент обраної мелодії.

• Натисніть  для збереження 
настройок.

Додавання запису до 
телефонної книги
• Натисніть , далі .
• Оберіть позицію у телефонній 

книзі шляхом натискання 
двозначного числа від 01 до 20. 

• Введіть телефонний номер, 
після чого натисніть  для 
підтвердження.

Здійснення дзвінка з 
телефонної книги
• Натисніть , далі перейдіть за 

допомогою клавіш  або  
до бажаного запису.

• Натисніть , щоб набрати 
номер.

Установка дати та часу
• Натисніть двічі .
• Введіть дату (DD-MM) та час 

(HH:MM).
• Натисніть  для 

підтвердження.
• Натисніть  для повернення 

до режиму очікування.

Тільки для SE145
Вимкнення та увімкнення 
автовідповідача
Натисніть  на базовій станції.

Прослуховування повідомлень
Натисніть . Відтворюються 
нові повідомлення.
АБО
Натисніть та утримуйте  
для прослуховування всіх 
повідомлень, що збережені на 
автовідповідачі.
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Усунення пошкоджень
Для отримання детальнішої інформації зверніться до 
повної версії розділу «Відповіді на запитання, пов’язані з 
експлуатацією» у інструкції з експлуатації. 

Відсутній сигнал набору
• Перевірте з’єднання. Відключіть 

телефон і підключіть його знову 
до електричної мережі.

• Акумулятори порожні – зарядіть 
акумулятори впродовж 
принаймні 24 годин.

• Можливо, що ви занадто далеко 
відійшли від базової станції 
– наблизьтеся до неї. 

• Використовуйте наданий в 
комплекті телефонний кабель.

Погана якість звучання
• Наблизьтеся до телефонної 

бази.
• Розташуйте базову станцію на 

відстані більше одного метра 
від будь-яких електричних 
приладів.

Символ  блимає
• Наблизьтеся до телефонної 

бази.
• Зареєструйте трубку на базовій 

станції.

Не працює послуга 
автоматичного визначення 
номера (АВН)
Перевірте у оператора 
телефонної мережі умови вашого 
підключення.

Відсутній дзвінок
Якщо на дисплеї наявний символ 

, сигнал дзвінка вимкнено. 
Збільште рівень гучності дзвінка. 
Для отримання детальнішої 
інформації зверніться до інструкції 
з експлуатації.

Потрібна допомога?
Зверніться до інструкції з експлуатації, що належить до 
комплекту поставки вашого Philips SE140 або SE145.
Допомога в режимі онлайн: www.philips.com/support

www.philips.com/support
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