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Rozwiązywanie problemów
Aby uzyskać więcej rozwiązań, przeczytaj cały rozdział “Często 
zadawane pytania” w instrukcji obsługi. 
Brak sygnału wybierania
• Sprawdź podłączenie. Odłącz 

telefon z zasilania i ponownie 
go podłącz.

• Akumulatory są wyładowane 
- ładuj je przez minimum 
24 godziny.

• Zbyt duża odległość od bazy 
- zbliż się do bazy. 

• Użyj kabla dostarczonego 
z telefonem.

Słaba jakość dźwięku
• Zbliż się do bazy.
• Odsuń bazę na odległość 

minimum 1 m od urządzeń 
elektrycznych.

Miga ikona 
• Zbliż się do bazy.
• Zarejestruj słuchawkę 

w bazie.

Usługa identyfikacji 
abonenta wywołującego nie 
działa
Sprawdź u swojego operatora, 
czy usługa jest aktywna.

Brak dzwonka
Dzwonek został wyłączony, 
jeśli widoczna jest ikona  . 

Zwiększ głośność dzwonka. 
Więcej informacji znajduje się 
w głównej instrukcji obsługi.

Potrzebujesz pomocy?
Przeczytaj instrukcję obsługi dołączoną do telefonu Philips SE140 
lub SE145.
Pomoc w Internecie: www.philips.com/support

Witamy
Pierwsze kroki

Podłączenie

Instalacja

Użytkowanie

1

2

3

Cyfrowy telefon bezprzewodowy  SE 140
Cyfrowy telefon bezprzewodowy  
z automatem zgłoszeniowym  SE 145

3 Użytkowanie

Wykonywanie połączenia
Wybierz numer telefonu i 
naciśnij przycisk .

Odbieranie połączenia
Gdy telefon dzwoni, naciśnij 

.

Zakończenie rozmowy
Naciśnij .

Regulacja głośności 
słuchawki
Podczas rozmowy naciśnij  
lub .

Ponowne wybieranie 
ostatniego numeru
Naciśnij , a następnie . 

Zmiana poziomu głośności 
dzwonka i rodzaju dzwonka
• Naciśnij . 
• Naciśnij  lub  , aby 

wyregulować poziom 
głośności (0=wyłączony).

• Naciśnij 0–9, aby wybrać 
dzwonek. Zostanie odtworzony 
fragment.

• Naciśnij , aby zapisać 
ustawienia.

Dodanie wpisu do książki 
telefonicznej
• Naciśnij , a następnie .
• Wybierz miejsce w książce 

telefonicznej wpisując 2-cyfrową 
liczbę z zakresu 01-20. 

• Wpisz numer telefonu i 
naciśnij przycisk , aby 
potwierdzić.

Wybieranie z książki 
telefonicznej
• Naciśnij , a następnie 

używając przycisków 
 lub  przejdź do 

odpowiedniego wpisu.
• Naciśnij , aby wybrać 

numer.

Ustawienie daty i godzinyj
• Naciśnij dwukrotnie .
• Wpisz datę (DD-MM) i godzinę 

(HH:MM).
• Naciśnij przycisk , aby 

potwierdzić.
• Naciśnij , aby powrócić do 

trybu gotowości.

tylko model SE145

Włączanie i wyłączanie 
automatu zgłoszeniowego
Naciśnij przycisk  na bazie.

Odsłuchiwanie wiadomości
Naciśnij . Odtworzone 
zostaną nowe wiadomości.
Lub
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 

, aby odsłuchać wszystkie 
wiadomości zapisane 
w telefonie.

SE14x QSG_PL1_22.01.07.indd   1-3 22.01.2007   19:05:22

www.philips.com/support


7889 – Philips SE14x QSG – 04 – 08.12.06 7889 – Philips SE14x QSG – 04 – 08.12.06 7889 – Philips SE14x QSG – 04 – 08.12.06

2 Instalacja

Włóż akumulatory i wsuń 
klapkę komory baterii na swoje 
miejsce. 

Umieść słuchawkę na bazie, 
aby naładować akumulatory. 
Wyświetlona zostanie ikona 
akumulatora. 

Jeśli na wyświetlaczu widać 
ekran gotowości, telefon jest 
gotowy do użytku.  
Lub
Jeśli na wyświetlaczu znajduje 
się komunikat CODE: należy 
wprowadzić kod państwa, 
w którym telefon jest używany. 
Więcej informacji znajduje się 
na stronie 15 instrukcji obsługi.
• Przewiń przyciskami  

lub , aby wyświetlić 
odpowiedni kod.

• Naciśnij przycisk , aby 
potwierdzić.

 Słuchawka i baza zostaną 
wyzerowane, wczytane 
zostaną prawidłowe 
ustawienia i pojawi się ekran 
gotowości.

SE140 – telefon jest gotowy 
do użytku.

SE145 – telefon jest 
gotowy do użytku. Automat 
zgłoszeniowy jest domyślnie 
włączony i gotowy do 
zapisywania wiadomości.

 Ostrzeżenie
Przed pierwszym użyciem 
należy ładować słuchawkę 
przynajmniej 24 godziny. 

Wkładanie akumulatorów

Ładowanie słuchawki

Ustawianie telefonu

1 Podłączenie

Umieść bazę w zasięgu 
linii telefonicznej i gniazdek 
elektrycznych. 

Włóż przewód telefoniczny 
i kabel zasilania do 
odpowiednich gniazdek z tyłu 
bazy. 

Podłącz przewody z drugiej 
strony do odpowiednich 
gniazdek w ścianie. 

 Wskazówka
Umieszczenie bazy zbyt 
blisko dużych metalowych 
obiektów lub urządzeń 
elektrycznych może 
spowodować zmniejszenie 
zasięgu i pogorszenie jakości 
dźwięku. Grube ściany mogą 
mieć negatywny wpływ na 
przenoszenie sygnałów z bazy 
i do bazy.

Umieszczenie bazy

Podłączenie przewodów
Podłączenie przewodów 
do gniazdek

 Uwagi
* Przejściówka może nie być podłączona do przewodu 

telefonicznego. W takim przypadku należy podłączyć przewód 
telefoniczny do przejściówki przed podłączeniem go do 
gniazdka telefonicznego.

• W zestawach z kilkoma słuchawkami można znaleźć jedną 
lub kilka dodatkowych słuchawek, ładowarek, zasilaczy oraz 
dodatkowe akumulatory.
 Ostrzeżenie

Zawsze należy używać przewodów i akumulatorów dostarczonych 
z telefonem.

Informacje o gwarancjiPodręcznik użytkownika Pierwsze kroki

Zawartość opakowania

2x akumulatory AAAPrzewód zasilający* Pokrywa baterii

Włącznik zasilaniaSłuchawka  
SE140/SE145

Baza SE140 lub SE145 
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Rozwiązywanie problemów
Aby uzyskać więcej rozwiązań, przeczytaj cały rozdział “Często 
zadawane pytania” w instrukcji obsługi. 
Brak sygnału wybierania
• Sprawdź podłączenie. Odłącz 

telefon z zasilania i ponownie 
go podłącz.

• Akumulatory są wyładowane 
- ładuj je przez minimum 
24 godziny.

• Zbyt duża odległość od bazy 
- zbliż się do bazy. 

• Użyj kabla dostarczonego 
z telefonem.

Słaba jakość dźwięku
• Zbliż się do bazy.
• Odsuń bazę na odległość 

minimum 1 m od urządzeń 
elektrycznych.

Miga ikona 
• Zbliż się do bazy.
• Zarejestruj słuchawkę 

w bazie.

Usługa identyfikacji 
abonenta wywołującego nie 
działa
Sprawdź u swojego operatora, 
czy usługa jest aktywna.

Brak dzwonka
Dzwonek został wyłączony, 
jeśli widoczna jest ikona  . 

Zwiększ głośność dzwonka. 
Więcej informacji znajduje się 
w głównej instrukcji obsługi.

Potrzebujesz pomocy?
Przeczytaj instrukcję obsługi dołączoną do telefonu Philips SE140 
lub SE145.
Pomoc w Internecie: www.philips.com/support

Witamy
Pierwsze kroki

Podłączenie

Instalacja

Użytkowanie

1

2

3

Cyfrowy telefon bezprzewodowy  SE 140
Cyfrowy telefon bezprzewodowy  
z automatem zgłoszeniowym  SE 145

3 Użytkowanie

Wykonywanie połączenia
Wybierz numer telefonu i 
naciśnij przycisk .

Odbieranie połączenia
Gdy telefon dzwoni, naciśnij 

.

Zakończenie rozmowy
Naciśnij .

Regulacja głośności 
słuchawki
Podczas rozmowy naciśnij  
lub .

Ponowne wybieranie 
ostatniego numeru
Naciśnij , a następnie . 

Zmiana poziomu głośności 
dzwonka i rodzaju dzwonka
• Naciśnij . 
• Naciśnij  lub  , aby 

wyregulować poziom 
głośności (0=wyłączony).

• Naciśnij 0–9, aby wybrać 
dzwonek. Zostanie odtworzony 
fragment.

• Naciśnij , aby zapisać 
ustawienia.

Dodanie wpisu do książki 
telefonicznej
• Naciśnij , a następnie .
• Wybierz miejsce w książce 

telefonicznej wpisując 2-cyfrową 
liczbę z zakresu 01-20. 

• Wpisz numer telefonu i 
naciśnij przycisk , aby 
potwierdzić.

Wybieranie z książki 
telefonicznej
• Naciśnij , a następnie 

używając przycisków 
 lub  przejdź do 

odpowiedniego wpisu.
• Naciśnij , aby wybrać 

numer.

Ustawienie daty i godzinyj
• Naciśnij dwukrotnie .
• Wpisz datę (DD-MM) i godzinę 

(HH:MM).
• Naciśnij przycisk , aby 

potwierdzić.
• Naciśnij , aby powrócić do 

trybu gotowości.

tylko model SE145

Włączanie i wyłączanie 
automatu zgłoszeniowego
Naciśnij przycisk  na bazie.

Odsłuchiwanie wiadomości
Naciśnij . Odtworzone 
zostaną nowe wiadomości.
Lub
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 

, aby odsłuchać wszystkie 
wiadomości zapisane 
w telefonie.
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Rozwiązywanie problemów
Aby uzyskać więcej rozwiązań, przeczytaj cały rozdział “Często 
zadawane pytania” w instrukcji obsługi. 
Brak sygnału wybierania
• Sprawdź podłączenie. Odłącz 

telefon z zasilania i ponownie 
go podłącz.

• Akumulatory są wyładowane 
- ładuj je przez minimum 
24 godziny.

• Zbyt duża odległość od bazy 
- zbliż się do bazy. 

• Użyj kabla dostarczonego 
z telefonem.

Słaba jakość dźwięku
• Zbliż się do bazy.
• Odsuń bazę na odległość 

minimum 1 m od urządzeń 
elektrycznych.

Miga ikona 
• Zbliż się do bazy.
• Zarejestruj słuchawkę 

w bazie.

Usługa identyfikacji 
abonenta wywołującego nie 
działa
Sprawdź u swojego operatora, 
czy usługa jest aktywna.

Brak dzwonka
Dzwonek został wyłączony, 
jeśli widoczna jest ikona  . 

Zwiększ głośność dzwonka. 
Więcej informacji znajduje się 
w głównej instrukcji obsługi.

Potrzebujesz pomocy?
Przeczytaj instrukcję obsługi dołączoną do telefonu Philips SE140 
lub SE145.
Pomoc w Internecie: www.philips.com/support

Witamy
Pierwsze kroki

Podłączenie

Instalacja

Użytkowanie

1

2

3

Cyfrowy telefon bezprzewodowy  SE 140
Cyfrowy telefon bezprzewodowy  
z automatem zgłoszeniowym  SE 145

3 Użytkowanie

Wykonywanie połączenia
Wybierz numer telefonu i 
naciśnij przycisk .

Odbieranie połączenia
Gdy telefon dzwoni, naciśnij 

.

Zakończenie rozmowy
Naciśnij .

Regulacja głośności 
słuchawki
Podczas rozmowy naciśnij  
lub .

Ponowne wybieranie 
ostatniego numeru
Naciśnij , a następnie . 

Zmiana poziomu głośności 
dzwonka i rodzaju dzwonka
• Naciśnij . 
• Naciśnij  lub  , aby 

wyregulować poziom 
głośności (0=wyłączony).

• Naciśnij 0–9, aby wybrać 
dzwonek. Zostanie odtworzony 
fragment.

• Naciśnij , aby zapisać 
ustawienia.

Dodanie wpisu do książki 
telefonicznej
• Naciśnij , a następnie .
• Wybierz miejsce w książce 

telefonicznej wpisując 2-cyfrową 
liczbę z zakresu 01-20. 

• Wpisz numer telefonu i 
naciśnij przycisk , aby 
potwierdzić.

Wybieranie z książki 
telefonicznej
• Naciśnij , a następnie 

używając przycisków 
 lub  przejdź do 

odpowiedniego wpisu.
• Naciśnij , aby wybrać 

numer.

Ustawienie daty i godzinyj
• Naciśnij dwukrotnie .
• Wpisz datę (DD-MM) i godzinę 

(HH:MM).
• Naciśnij przycisk , aby 

potwierdzić.
• Naciśnij , aby powrócić do 

trybu gotowości.

tylko model SE145

Włączanie i wyłączanie 
automatu zgłoszeniowego
Naciśnij przycisk  na bazie.

Odsłuchiwanie wiadomości
Naciśnij . Odtworzone 
zostaną nowe wiadomości.
Lub
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 

, aby odsłuchać wszystkie 
wiadomości zapisane 
w telefonie.
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