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Riešenie ťažkostí
Ďalšie riešenia nájdete v plných FAQ v hlavnom návode. 

Nie je volací tón
• Skontrolujte zapojenia. 

Odpojte telefón od napájacej 
siete a opäť ho pripojte.

• Akumulátory sú vybité 
– nabíjajte ich najmenej 
24 hodín.

• Môžete byť príliš vzdialení 
od základne – presuňte sa 
bližšie. 

• Použite priložený linkový 
kábel.

Zlá kvalita zvuku.
• Presuňte sa bližšie 

k základni.
• Vzdiaľte základňu najmenej 

na 1 m od elektrických 
zariadení.

Ikona  bliká
• Presuňte sa bližšie 

k základni.
• Registrujte slúchadlo 

k základni.

Nepracuje identifikácia 
volajúceho.
Overte predplatné u svojho 
prevádzkovateľa siete.

Telefón nezvoní
Ak sa zobrazuje ikona  
zvonček je vypnutý. Zvýšte 
hlasitosť zvonenia. Podrobnosti 
v návode.

Potrebujete pomôcť?
Preštudujte si návod dodaný s telefónom Philips SE140 alebo 
SE145.
Pomoc online: www.philips.com/support

Vitajte
Sprievodca rýchlym štartom

Pripojenie

Inštalácia

Použitie

1

2

3

Digitálny bezdrôtový telefón  SE 140
Digitálny bezdrôtový telefón so záznamníkom  SE 1453 Použitie

Volanie
Zadajte telefónne číslo  
a stlačte .

Prijatie hovoru
Ak telefón zvoní, stlačte .

Ukončenie hovoru
Stlačte .

Nastavenie hlasitosti 
slúchadla
Počas hovoru stlačte  alebo 

.

Vyvolanie posledného čísla
Stlačte  a potom . 

Zmena hlasitosti a zvuku 
zvonenia
• Stlačte . 
• Pomocou  alebo  to 

nastavte hlasitosť zvonenia 
(0=vyp.).

• Stlačením 0–9 zvoľte druh 
zvonenia. Prehráva sa zvolený 
zvuk.

• Stlačením  potvrďte.

Pridanie čísla do zoznamu
• Stlačte  a potom .

• Vyberte polohu v zozname 
zadaním dvojmiestneho čísla 
medzi 01–20. 

• Zadajte telefónne číslo a 
stlačením  potvrďte.

Volanie zo zoznamu
• Stlačte , potom pomocou 

 alebo  vyberte 
požadované číslo.

• Stlačením  potvrďte.

Nastavenie dátumu a času
• Stlačte dvakrát .
• Zadajte dátum (DD-MM) a čas 

(HH:MM).
• Stlačením  potvrďte.
• Stlačením  sa vrátite do 

režimu stand-by.

Iba SE145
Vypnutie a zapnutie 
záznamníku
Stlačte  na základni.

Počúvanie správ
Stlačte . Nové správy sa 
prehrávajú.
Alebo
Stlačte a držte , 
prehrajú sa všetky správy zo 
záznamníka.
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1 Pripojenie

Umiestnite základňu

Základňu umiestnite v dosahu 
telefónnej a sieťovej zásuvky.

Pripojte káble

Linkový kábel a prívod 
sieťového adaptéra zapojte 
do zásuviek na zadnej strane 
základne.

Opačné konce káblov zapojte 
do zásuviek.

 Tip
Umiestnenie základne príliš 
blízko elektrických spotrebičov 
a zariadení môže zhoršiť 
dosah a kvalitu zvuku. Hrubé 
steny môžu taktiež ovplyvniť 
prenos signálov medzi 
základňou a slúchadlom.

Zapojte do zásuviek

2 Inštalácia

Vložte akumulátory

Vložte akumulátory a uzavrite 
kryt batérií.

Nabite slúchadlo

Vložte slúchadlo do základne a 
nabite akumulátory. Zobrazí sa 
ikona batérií.

Spustite telefón

Ak sa objavila obrazovka stand-
by, telefón je pripravený na 
použitie.  
Alebo
Ak sa zobrazuje CODE: je 
nutné zvoliť kód krajiny, 
kde prístroj používate. Ďalšie 
informácie nájdete na str. 16 
hlavného návodu.
• Pomocou  alebo  

zobrazte správny kód.
• Stlačením  potvrďte.
 Slúchadlo a základňa sa 

nastavia správne a objaví sa 
obrazovka standby.

SE140 – telefón je pripravený 
na použitie.

SE145 – telefón je pripravený 
na použitie. Záznamník je 
zapnutý a pripravený prijímať 
správy.

 Varovanie
Slúchadlo nechajte nabíjať 
najmenej 24 hodín pred prvým 
použitím.

 Poznámky
* Adaptér linky nemusí byť nasadený na linkový kábel. V tom 

prípade pripojte linkový kábel do linkového adaptéra a potom až 
do telefónnej zásuvky.

• Ak ste zakúpili multipack, máte niekoľko ďalších slúchadiel, 
nabíjačiek, sieťových adaptérov a akumulátorov AAA.

 Varovanie
Vždy použite priložené káble a akumulátory.

Informácie o zárukeNávod na použitie Sprievodca rýchlym 
štartom

Obsah balenia

2x AAA akumulátorLinkový kábel* Kryt batérií

Sieťový adaptérSlúchadlo  
SE140/SE145

Základňa SE140 alebo 
SE145
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Riešenie ťažkostí
Ďalšie riešenia nájdete v plných FAQ v hlavnom návode. 

Nie je volací tón
• Skontrolujte zapojenia. 

Odpojte telefón od napájacej 
siete a opäť ho pripojte.

• Akumulátory sú vybité 
– nabíjajte ich najmenej 
24 hodín.

• Môžete byť príliš vzdialení 
od základne – presuňte sa 
bližšie. 

• Použite priložený linkový 
kábel.

Zlá kvalita zvuku.
• Presuňte sa bližšie 

k základni.
• Vzdiaľte základňu najmenej 

na 1 m od elektrických 
zariadení.

Ikona  bliká
• Presuňte sa bližšie 

k základni.
• Registrujte slúchadlo 

k základni.

Nepracuje identifikácia 
volajúceho.
Overte predplatné u svojho 
prevádzkovateľa siete.

Telefón nezvoní
Ak sa zobrazuje ikona  
zvonček je vypnutý. Zvýšte 
hlasitosť zvonenia. Podrobnosti 
v návode.

Potrebujete pomôcť?
Preštudujte si návod dodaný s telefónom Philips SE140 alebo 
SE145.
Pomoc online: www.philips.com/support

Vitajte
Sprievodca rýchlym štartom

Pripojenie

Inštalácia

Použitie

1

2

3

Digitálny bezdrôtový telefón  SE 140
Digitálny bezdrôtový telefón so záznamníkom  SE 1453 Použitie

Volanie
Zadajte telefónne číslo  
a stlačte .

Prijatie hovoru
Ak telefón zvoní, stlačte .

Ukončenie hovoru
Stlačte .

Nastavenie hlasitosti 
slúchadla
Počas hovoru stlačte  alebo 

.

Vyvolanie posledného čísla
Stlačte  a potom . 

Zmena hlasitosti a zvuku 
zvonenia
• Stlačte . 
• Pomocou  alebo  to 

nastavte hlasitosť zvonenia 
(0=vyp.).

• Stlačením 0–9 zvoľte druh 
zvonenia. Prehráva sa zvolený 
zvuk.

• Stlačením  potvrďte.

Pridanie čísla do zoznamu
• Stlačte  a potom .

• Vyberte polohu v zozname 
zadaním dvojmiestneho čísla 
medzi 01–20. 

• Zadajte telefónne číslo a 
stlačením  potvrďte.

Volanie zo zoznamu
• Stlačte , potom pomocou 

 alebo  vyberte 
požadované číslo.

• Stlačením  potvrďte.

Nastavenie dátumu a času
• Stlačte dvakrát .
• Zadajte dátum (DD-MM) a čas 

(HH:MM).
• Stlačením  potvrďte.
• Stlačením  sa vrátite do 

režimu stand-by.

Iba SE145
Vypnutie a zapnutie 
záznamníku
Stlačte  na základni.

Počúvanie správ
Stlačte . Nové správy sa 
prehrávajú.
Alebo
Stlačte a držte , 
prehrajú sa všetky správy zo 
záznamníka.
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