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Hibaelhárítás 
További megoldásokért tekintse meg a „Gyakran feltett kérdések“ c. 
részt a fő kézikönyvben. 
Nincs tárcsahang 
• Ellenőrizze a csatlakozásokat. 

Húzza ki, majd csatlakoztassa 
újra az elektromos hálózati 
tápellátást. 

• Az akkumulátorok lemerültek – 
töltse az akkumulátorokat 
legalább 24 óráig. 

• Lehet, hogy túl messze van 
a bázisállomástól – menjen 
közelebb. 

• Használja a mellékelt vonali 
kábelt. 

Gyenge hangminőség 
• Menjen közelebb a 

bázisállomáshoz. 
• Vigye a bázisállomást legalább 

egy méter távolságra minden 
elektromos berendezéstől. 

Az  ikon villog 
• Menjen közelebb a 

bázisállomáshoz. 
• Jelentkeztesse be a 

kézibeszélőt a bázisállomásra. 

A hívófél-azonosítás nem 
működik 
Ellenőrizze az előfizetését a 
hálózati szolgáltatójánál. 

Nincs csengőhang 
Ha az  ikon látható a kijelzőn, 
a csengő ki van kapcsolva. 
Növelje a csengő hangerejét. 
Részletekért tekintse meg a fő 
kézikönyvet. 

Segítségre van szüksége? 
Tekintse meg a Philips SE140 vagy SE145 készülékhez kapott 
felhasználói kézikönyvet. Online segítség: www.philips.com/support

Üdvözöljük
Gyors eligazítás 

Csatlakoztatás 

Üzembe helyezés

Használat 
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2

3

Digitális vezeték nélküli telefon  SE 140
Digitális vezeték nélküli telefon üzenetrögzítővel  SE 1453 Használat 

Hívás kezdeményezése 

Üsse be a telefonszámot és nyomja meg 

az  gombot.

Hívás fogadása 

Amikor a telefon cseng, nyomja meg az 

 gombot. 

Hívás befejezése 

Nyomja meg az  gombot. 

A fülhallgató hangerejének beállítása 

Hívás közben nyomja meg az   vagy 

az . gombot.

Az utolsó szám újrahívása 

Nyomja meg az  majd az  

gombot. 

Változtassa meg a csengő 

hangerejét és a csengőhangot

• Nyomja meg az  gombot.

• Nyomja meg az  vagy az  

gombot a csengő hangerejének 

beállításához (0=ki). 

• Nyomja meg a 0–9 gombot a 

csengőhang kiválasztásához. A készülék 

egy mintát játszik a csengőhangból. 

• Nyomja meg az  gombot a 

beállítások elmentéséhez. 

Telefonkönyv bejegyzés hozzáadása 

• Nyomja meg az  majd az  

gombot. 

• Válasszon egy helyet a telefonkönyvben 

egy 01–20 közötti kétszámjegyű szám 

beütésével. 

• Üsse be a telefonszámot, és nyomja 

meg az  gombot a jóváhagyáshoz. 

Hívás a telefonkönyvből 

• Nyomja meg az  gombot, majd 

görgessen az  vagy az  

gombbal a kívánt bejegyzéshez. 

• Nyomja meg az  gombot a 

tárcsázáshoz. 

A dátum és az idő beállítása 

• Nyomja meg az  gombot kétszer. 

• Üsse be a dátumot (NN-HH) és 

 az időt (ÓÓ:PP). 

• Nyomja meg az  gombot a 

 jóváhagyáshoz. 

• Nyomja meg az  gombot a készenléti 

 állapotba történő visszatéréshez. 

Csak az SE145 

Az üzenetrögzítő ki-és bekapcsolása 

Nyomja meg az  gombot a 

bázisállomáson. 

Az üzenetek meghallgatása 

Nyomja meg az  gombot. Az új 

üzeneteket lejátssza a készülék. 

Vagy 

Nyomja meg és tartsa lenyomva az 

 gombot az összes üzenetrögzítőn 

tárolt üzenet meghallgatásához. 

SE14x QSG_HU_31.01.07.indd   1-3SE14x QSG_HU_31.01.07.indd   1-3 31.01.2007   15:25:5731.01.2007   15:25:57



1 Csatlakoztatás 

A A bázisállomás elhelyezése 

Helyezze a bázisállomást a 

telefonvonal, és az elektromos 

hálózati csatlakozóaljzatok közelébe. 

A kábelek csatlakoztatása 

Csatlakoztassa a vonali vezetéket és 

az elektromos tápellátás kábelét a 

bázisállomás alján lévő aljzatokba. 

Csatlakoztassa a kábelek másik 

végét a fali csatlakozó aljzatokba. 

 Javaslat 

Ha a bázisállomást túl közel 

helyezi el nagy fémtárgyakhoz vagy 

elektromos berendezésekhez, az 

gyengítheti a hatótávolságot és 

a hangminőséget. Vastag falak 

hasonlóképpen gyengíthetik a jelek 

átvitelét a bázishoz és a bázistól. 

B
Csatlakoztatás a fali 
aljzatokba C

2 Üzembe 
helyezés 

A Az akkumulátorok 
behelyezése 

Helyezze be az akkumulátorokat és 
csúsztassa az akkumulátor fedelét 
a helyére. 

A kézibeszélő töltése 

Az akkumulátorok töltéséhez 
helyezze a kézibeszélőt a bázisra. 
Az akkumulátor ikon megjelenik a 
kijelzőn. 

B

C Állítsa be telefonját 

Ha a kijelzőn a készenléti képernyő 

látható, a telefon használatra kész.

Vagy 
Ha a kijelzőn a CODE jelenik meg: 

ki kell választania az Ön területéhez 

tartozó országkódot. Kérjük, tekintse 

meg a fő felhasználói kézikönyv 15. 

oldalát további információért. 

• Görgessen az  vagy az 
 gombbal a helyes kód 

megjelenítéséhez. 

• Nyomja meg az  gombot a 

jóváhagyáshoz. 

 A kézibeszélő és a bázisállomás 

újraindul a helyes beállítások 

betöltéséhez, majd a készenléti 

képernyő jelenik meg. 

SE140 – az Ön telefonja 

használatra kész. 

SE145 – az Ön telefonja 

használatra kész. Az üzenetrögzítő 

automatikusan bekacsolódik, és 

készen áll az üzenetek rögzítésére. 

 Figyelmeztetés 
Hagyja a kézibeszélőt legalább 
24 órán keresztül töltődni az első 
használat előtt. 

 Megjegyzés 
* Lehetséges, hogy a vonali adapter nincs a vonali vezetékhez 

csatlakoztatva. Ha ez a helyzet, kérjük, csatlakoztassa a vonali 
vezetéket a vonali adapterhez, mielőtt azt bedugná a vonali aljzatba. 

• Ha több kézibeszélős csomagot vásárolt, akkor azokban további 
kézibeszélőket, töltőket, adaptereket és AAA akkumulátorokat kap. 

 Figyelmeztetés 
Mindig a készülékhez biztosított kábeleket és akkumulátorokat használja. 

Garancia információFelhasználói kézikönyv Gyors eligazítás

Mi van a dobozban? 

2db AAA újratölthető 
akkumulátor

Vonali vezeték* Akkumulátor fedél

TápellátásSE140/SE145 
kézibeszélő 

SE140 vagy SE145 
bázisállomás
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