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SE Telefonsvarare

 Varning
Använd endast återuppladdningsbara batterier.
Ladda telefonen i 24 timmar före användning.
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1 Viktigt

Ta dig tid att läsa denna 
användarmanual innan 
telefonanvändning. Den 
innehåller viktig information 
och noteringar om hur du 
använder din telefon.

1.1 Strömförsörjning
• Denna produkt skall 

anslutas till 220-240 volts 
strömförsörjning med enfas-
växelström, med undantag av 
IT-installationen enligt norm 
EN 60-950. Vid strömavbrott 
kann kommunikationen gå 
förlorat.

• Elnätverket är klassifi cerat 
som farligt enligt kriterierna 
i normerna EN 60-950. Det 
enda sättet att stänga av 
strömtillförseln till denna 
produkt är genom att dra ur 
sladden ur eluttaget. Se till 
att eluttaget är placerat nära 
apparaten och att det alltid är 
lätt tillgängligt.

• Spänningen i telefonnätet 
klassas som TNV-3 
(Telecommunication 
Network Voltages, i enlighet 
med defi nition i norm 
EN 60-950.

  Varning
• Denna utrustning är 

inte gjord för nödsamtal 
i händelse av strömfel Ett 
alternativ måste göra den 
användbar för nödsamtal.

• Hög spänning. Öppna aldrig 
produkten och försök inte 
att reparera.

• Håll produkten borta från 
vätskor.

• Använd aldrig andra 
batterityper än de 
medföljande. Det fi nns 
risk för explosion om 
batterierna ersätts av en 
felaktig typ.

• När telefonen ringer, undvik 
att hålla hörluren för nära 
ditt öra då det kan skada 
din hörsel.

• Använd inte produkten 
på ställen där det fi nns 
explosiva risker.

Viktigt
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• Låt inte små metallobjekt 
komma i kontakt med 
produkten. Detta kan 
försämra ljudkvaliteten och 
skada produkten.

• Handsfree-aktivering kan 
plötsligt öka volymen 
i hörluren till en väldigt hög 
nivå: se till att handenheten 
inte är för nära ditt öra.

• Hänvisa också till de 
försiktighetsåtgärder 
i kapitlen och 
underkapitelsektionerna.

1.2 Konformitet
Härmed intygar Philips 
Consumer Electronics 
att denna SE145x står 
I överensstämmelse med de 
väsentliga egenskapskrav och 
övriga relevanta bestämmelser 
som framgår av direktiv 
1999/5/EG.
Konformitetsförklaringen fi nns 
på: www.p4c.philips.com.

Denna produkt kan endast 
anslutas till de analoga 
telefonsystem från de länder 
nämnda på.

1.3 Överensstämmelse 
med GAP standard

GAP-standarden garanterar att 
alla DECTTM- och GAP-dugliga 
telefonlurar och basstationer 
uppfyller standardens 
minimikrav oberoende av 
märke. Din telefonlur och 
basstation motsvarar GAP-
kraven, dvs. följande funktioner 
garanteras: registrera telefonlur, 
belägga linjen, ta emot samtal 
och ringa upp telefonnummer.

De avancerade funktionerna är 
möjligtvis inte tillgängliga om du 
tillsammans med din basstation 
använder en telefonlur av 
annat märke än SE140/145. Att 
registrera och använda Din 
SE140/145 handenhet med en 
annan typ av GAP standard 
basstation, följ först proceduren 
som beskrivs i tillverkarens 
instruktioner, och följ därefter 
förfarandet på sidan 34.

För att registrera en handenhet 
av en annan typ i basstationen 
för SE140/145, placera 
basstationen i registreringsläge, 
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följ därefter förfarandet 
i tillverkarens instruktioner.

1.4  Återvinning & 
avyttring

Anvisningar angående 
avyttring när det gäller 
gamla produkter
WEEE-direktivet (Waste 
Electrical and Electronic 
Equipment; 2002/96/EC) har 
utformats för att tillförsäkra 
att produkternaåteranvänds 
med hjälp av bästa möjliga 
behandlings-, återvinnings- och 
återanvändningstekniker för att 
se till att hälsaoch miljö skyddas 
på bästa sätt.

Din produkt har utformats 
och tillverkats med material 
ochkomponenter av hög 
kvalitet, som kan återvinnas 
ochåteranvändasd. Släng inte 
din gamla produkt i ditt hushålls 
gemensammasoptunna.

Ta reda på hur det 
lokala systemet för 
avfallshanteringfungerar när 
det gäller elektriska och 
elektroniskaprodukter som bär 
denna symbol:  

Använd en av de följande 
saneringsoptionerna:
1 Avyttring av hela produkten 

(inklusive sladdar, 
kontakteroch tillbehör) i de 
angivna WEEE-anläggningarna 
för avfalls-uppsamling.

2 Om du köper en ersättnings-
produkt, lämna då tillbaka 
heladin gamla produkt till 
återförsäljaren. Han ska ta 
emotprodukten i enligt med 
kraven i WEEE-direktivet.

Avfallshantering av 
batterier

 

Kasta aldrig batterier 
i soporna.

Viktigt
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Förpackningsinformation
Philips har märkt förpackningar 
med standardsymboler 
för att främja vederbörlig 
avfallshantering.

 

Ett fi nansiellt bidrag 
har lämnats för att 
främja upparbetning och 
återvinning.

 

Förpackningsmaterial kan 
lämnas till återvinning.

1.5 Elektriska, magnetiska 
och elektromagnetiska 
fält (“EMF”)

• Philips Royal Electronics 
producerar och säljer många 
konsumentorienterade 
produkter som i likhet med 
alla elektroniska apparater 
vanligen har egenskapen 
att utstråla och ta emot 
elektromagnetiska signaler.

• En av Philips ledande 
affärsprinciper är att vidta 
alla nödvändiga hälso- och 
försiktighetsåtgärder för sina 
produkter för att uppfylla alla 
tillämpliga rättsliga fordringar 
och för att säkert hålla sig 
inom de EMFstandarder 
som gäller när produkten 
framställs.

• Philips förbinder sig att 
utveckla, producera och 
marknadsföra produkter 
som inte vållar någon skadlig 
hälsopåverkan.

• Philips bekräftar att om 
dess produkter behandlas 
på rätt sätt för den avsedda 
användningen är de säkra 
att använda enligt dagens 
vetenskapliga rön.

• Philips spelar en aktiv 
roll i utvecklingen av 
internationella EMF och 
säkerhetsstandarder, vilket 
hjälper Philips att förutse 
vidare standardiseringsutve
cklingar och tidigt integrera 
dem i sina produkter.
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2.1  Vad fi nns i paketet?

2.2 Vad du också kommer 
att behöva

• För att få samtalsloggen att 
fungera, abonnera till ditt 
telefonbolags nummerpresen
tationstjänst.

• För att få röstbrev att 
fungera, abonnera på ditt 
telefonbolags röstbrevtjänst.

 Obs
* Sladdadaptern kanske inte 
är fast på telefonsladden. Om 
detta är fallet, vänligen anslut 
telefonsladden till sladdadaptern 
innan isättning i uttaget.

 Varning
Använd alltid de medföljande 
kablarna och batterierna.

2 SE145, din digitala trådlösa telefon

SE145 bas

SE145 
handenhet

Strömadapter Batterilucka Telefonsladd* 2x AAA 
uppladdnings-
bara batterier

Bruksanvisning Snabbstartguide Garanti

SE145, din digitala trådlösa telefon
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2.3  Översikt av 
 handenhet

1 Hörlur
2 Display
Se sida 11 för en översikt av 
displayikonerna.
3 Klar/tyst
I inträdesläget, tryck för att radera 
siffror. När samtalets logg/
återuppringningslista granskas tryck 
för att radera visad införande eller 
tryck och håll för att radera alla 
införande,
koppla om mikrofonen på eller av 
under samtalet.
4 Samtalslogg/skrolla upp/

Volym upp
Öppna samtalsloggarna.
Skrolla upp genom listor och 
inställningar.
Öka hörlurvolymen.
5 Prata/återkallelse
Gör eller besvara ett samtal.
Använd återuppringningsfunktionen 
(R).
6 Enknappsuppringning
Tryck och håll för en 
enknappsuppringning av förinställda 
nummer.
7  / Knapplås
Tryck och håll för att låsa/låsa upp 
knappsatsen.

1

2

3
4

12

6

7

8

5

13

11

10

9
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Under ett samtal, tryck och håll 
för att byta från pulsuppringning 
till tonvalsuppringning.
Knappa in en stjärna, visad som 

*.
8 Programmeringsknapp
Gå in i huvudmenyn.
Bekräfta ett menyval.
Gå till nästa meny.
Bekräfta ett införande 
i telefonboken.
9 Interntelefon (minst 

2 handenheter behövs)
I standbyläge, används för att 
göra ett internt samtal.
Under ett samtal, använd för att 
vidarekoppla ett externt samtal 
till en annan handenhet.
10  / Ringsignal
Tryck och håll för att byta 
handenhetssignal på eller av.
Vid ringande eller lagrande av 
ett nummer, tryck och håll för 
att trycka in en paus (P).
Ring a #, visad som o.
11 Slut/gå ut/ handenhet 

på-av
Avsluta ett samtal.
I inställningsläget, gå tillbaka till 
standbyläget.

Tryck och håll för att byta 
handenhet av (vid standbyläge) 
eller på.
12 Telefonbok/skrolla ned/

Volym ned
Öppna telefonboken.
Skrolla ned genom listor och 
menyer.
Minska hörlurvolymen.
13 Återuppringning/skrolla 

höger
Öppna återuppringningslistan.
Skrolla till höger.

SE145, din digitala trådlösa telefon
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 2.4   Handenhetens display

1 Status och påminnare 
ikoner
 Visar handenhetens 
batteristatus.

 Skrollar när handenheten 
laddas i basen.
 På när linjen används.

 Blinkar när det är 
inkommande samtal.
 Blinkar när du har nya 
röstbrevmeddelanden.

 Av, när du inte har 
röstbrevsmeddelanden.
 På, när du har missat 
samtal och nya nummer 
i samtalsloggen.
 Telefonboken är öppen.
 Handenheten är 
i programläge.

 Knappsatsen är låst.
 Handenhetens mikrofon har 
tystats.
 Handenhetens ringsignal är 
av.
 Telefonsvarare på.  

 Av när telefonsvarare är 
avstängd.

 Blinkar när du har nya 
meddelanden.

 Blinkar snabbt när minnet 
är fullt.
 Stadig när handenheten 
är registrerad och inom 
räckvidden för basen.

 Blinkar när handenheten 
är utom räckvidden eller 
söker basen.

2 Handenhetens nummer

3 Aktuell tid

2 3

1
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2.5  Översikt av basen

1

SE145, din digitala trådlösa telefon

1 LED 
 Statuts 
 På
 Av
 Långa och sedan korta 

blinkningar 
Blinkar i omgångar

 Blinkar snabbt
2 Spela/Stopp
3 Telefonsvarare på/avstängd
4 Radera
5 Hoppa bakåt
6 Hoppa framåt
7 Högtalarvolym upp/ner
8 Sökknapp (se sidan 13)

 
Handling
Telefonsvarare är på
Telefonsvarare är avstängd

Ett eller fl era nya meddelanden
Spelar in
Minne fullt

2

3
4
5
6

7

8
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Standbyläge
Om du inte trycker på någon 
knapp på handenheten inom 
15 sekunder kommer displayen 
automatiskt återgå till standby. 
Den kommer även återgå till 
standby när handenheten är 
placerad på basen och ladda.

SE145, din digitala trådlösa telefon

 8 Uppringningsknapp
Uppringning är ett väldigt 
användbart sätt att hitta 
försvunna handenheter.
1 Tryck  på basen.

Alla handenheter ringer.
2 Tryck  igen för att avsluta 

uppringningssamtalen eller 
tryck på vilken knapp som 
helst på handenheten för 
att stoppa uppringningen.

2.6  Inställningsnavigering
De grundläggande stegen för 
navigering genom inställning 
och visade alternativ.
1 Från standbyskärmen, tryck 

.
Inställningarna är öppnade.

 Om du vill gå till nästa 
inställning, tryck  igen.

2 Använd  eller  
för att skrolla genom 
alternativen och trycks  
för att spara det visade 
alternativet.
Nästa programinställning är 
öppnad.

3 Tryck  för att återgå till 
standby.
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3 Komma igång

3.1 Positionering av basen
Placera basen inom räckvidden 
av telefonsladden och elektriska 
uttag.

 Tips
Positionen i vilken du placerar 
basen kan ha en effekt på 
räckvidden och prestationen 
av din produkt. Undvik 
att placera basen för nära 
stora metallobjekt, som 
dokumentskåp, element och 
elektriska apparater. Detta 
kan försvaga räckvidden och 
ljudkvaliteten. Byggnader med 
tjocka inner- och ytterväggar 
kan försvaga sändningen av 
signaler till och från basen.

3.2 Aslutning av basen
 Varning

• Var säker på att du anslutit 
strömadaptern och 
telefonsladden korrekt 
eftersom inkorrekt 
anslutning kan skada 
produkten.

• Använd alltid telefonsladden 
som följde med enheten. 
Annars kanske du inte får 
en ringsignal.

 Obs
I några länder kan 
sladdadaptern inte vara fastsatt 
på sladden. Om detta är fallet, 
vänligen anslut telefonsladden 
till sladdadaptern innan isättning 
i uttaget.

1 Sätt i sladden och 
strömkabeln i uttagen på 
baksidan av basen.

Komma igång
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2 Sätt i andra änden av 
sladden och strömkabeln 
i telefonuttaget och 
strömuttaget.

3.3  Installera och  ladda 
handenhetens 
batterier

 Varning
• Handenheten måste ladda 

i åtminstone 24 timmar 
innan användning för första 
gången.

• Använd aldrig andra 
batterityper än de 
medföljande. Det fi nns 
risk för explosion om 
batterierna ersätts av en 
felaktig typ.

Din SE145 levereras med två 
uppladdningsbara batterier.

1 Skjut av batteriluckan (om 
passande).

2 Sätt i batterierna som 
indikerat och skjut tillbaka 
luckan.

3 Placera handenheten med 
framsidan upp på basen för 
att ladda.
Ett pip bekräftar att 
handenheten är korrekt 
placerad och laddning 
påbörjar.

4 När det är tillräckligt med 
kraft i batterierna kommer 
handenheten automatiskt 
att registrera med basen.
Standbyskärmen är visad. 
Om displayen visar COD@= 
måste du välja landet som ditt 
område ligger i.
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Om du behöver välja ditt 
land

 Skrolla  eller  välj 
den lämpliga koden för ditt 
land (se nedan).
Tryck därefter  för att 
bekräfta.
Enheten kommer nollställas 
och standbyskärmen visas.

Kod Land

15 SVERIGE
16 NORGE
17 SUOMI
18 DANMARK

 Obs
Om du mottar ett samtal innan 
landskoden är inställd kan du 
ta samtalet. När samtalet har 
avslutats återgår displayen till 
dess ursprungliga skärm, redo 
för dig att ställa in landskoden. 
Nummerpresentation kommer 
inte fungera förrän landet har 
valts.

5 Lämna handenheten tills 
batterierna är fulladdade 
(åtminstone 24 timmar).

Handenhetens batterier 
är fulladdade när 
laddningsanimationen stoppar 
och  (laddat batteri)-
ikonen visas.

 Varning
Om du sätter in 
alkalinebatterier istället för 
NiMH-batterier alla element 
av displayen kommer visas. 
Ersätt omedelbart med de 
medföljande batterierna.

3.4 Använda multipacks
Om du har köpt ett 
multipack får du ytterligare 
handenheter, laddningsapparater, 
strömadaptorer och AAA-
återuppladdningsbara batterier.
1 Sätt i laddningsapparaten 

i ett uttag.
2 Installera de medföljande 

batterierna i andra 
handenheter.

3 Placera handenheterna på 
laddningsapparaterna för 
att ladda batterierna helt 
i åtminstone 24 timmar.

Komma igång
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4 Använda din 

SE145

4.1  Ringa
1 Tryck .
2 Knappa in telefonnumret.

4.2  Förval
1 Mata in telefonnumret 

(maximum 24 siffror). 
Om du gör ett misstag, 
tryck  för att radera 
inkorrekta siffror.

2 Tryck  för att ringa.

4.3 Ring entrycksnummer 
1 och 2

1 Tryck och håll  eller  
tills numret visas och rings. 
Om inget nummer är lagrat 
hör du ett pip.

4.4  Ring från telefonboken
1 Tryck .

Det första införandet 
i telefonboken visas.

2 Skrolla  eller  till det 
införande du vill ha.

3 Tryck  för att ringa 
numret.

 Obs
Tomma införande visas 
inte när du skrollar genom 
telefonboken.

4.5  Ring från 
samtalsloggen

1 Tryck .
Det första införandet 
i telefonboken visas.

2 Skrolla  eller  till det 
införande du vill ha.

3 Tryck  för att ringa 
numret.

 Obs
Du måste abonnera på 
telefonbolagets numme
rpresentationstjänst. för 
att kunna se uppringarens 
nummer i samtalsloggen. Se 
“Nummerpresentation och 
samtalslogg” på sidan 23 för 
mer detaljer.

Använda din SE145
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4.6  Besvara ett samtal
1 När telefon ringer, tryck 

.

 Varning
När telefonen ringer, undvik att 
hålla hörluren för nära ditt öra, 
då det kan skada din hörsel.

 Obs
Ett inkommande samtal 
har prioritet över andra 
händelser. Närhelst det fi nns 
ett inkommande samtal, 
andra händelser i fortgång, 
såsom telefoninställning, 
menynavigering etc. kommer 
avslutas.

4.7  Justera  hörlurvolymen
1 Under ett samtal, tryck  

eller  för att justera 
volymen.
Den aktuella nivån visas.

4.8   Tyst
Du kan tysta mikrofonen så att 
du kan prata med någon annan 
i rummet. utan att uppringaren 
hör dig.

Använda din SE145

1 Under ett samtal, tryck .
Mikrofonen tystas ned och 
displayen visas .

2 Tryck  igen för att vrida 
på mikrofonen igen.

4.9  Avsluta ett samtal
1 Tryck  eller ersätt 

handenheten i basen.
Samtalstiden visas på 
handenhetens skärm i ungefär 
5 sekunder.
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5 Använd mer av 

din telefon

5.1 Internsamtal
Detta inslag är endast tillgängligt 
när det fi nns åtminstone två 
registrerade handenheter. Den 
tillåter dig att göra interna 
samtal, vidarekoppla externa 
samtal från en handenhet 
till en annan och använda 
konferensalternativet.

5.1.1  Ring en annan 
handenhet

1 Tryck .
• Om det bara är två 

handenheter, rings den 
andra handenheten 
automatiskt.

• Eller, om det fi nns fl er än 
två handenheter, tryck 
numret för den andra 
handenheten.

2 Tryck  för att lägga på.

 Obs
Om handenheten inte tillhör 
SE140/SE145 räckvidd, kan 
denna funktion vara otillgänglig.

5.1.2   Vidarekoppla ett 
externt samtal till en 
annan handenhet

1 Under ett externt samtal, 
tryck .
Din uppringare får vänta.

2 Mata in numret på 
handenheten du vill ringa.
Om det bara är två 
handenheter, rings den andra 
handenheten automatiskt.

3 När den andra handenheten 
svarar, meddela uppringaren, 
tryck därefter  för att 
vidarekoppla samtalet. Om 
den andra handenheten inte 
svarar, tryck  för att 
prata med din uppringare 
igen.

 Obs
Innan vidarekoppling av 
samtalet, kan användaren 
byta  mellan både interna och 
externa samtal genom  
knappen.

Använd mer av din telefon
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5.1.3 Treparts, 
 konferenssamtal

1 Under ett externt samtal, 
tryck .
Din uppringare får vänta.

2 Tryck in numret på den 
handenhet du vill ringa.
Om det bara är två 
handenheter, rings den andra 
handenheten automatiskt.

3 När den andra handenheten 
svarar, anmäl samtalet, tryck 
och håll  för att ansluta 
båda samtal.

 Om den andra handenheten 
inte svarar, tryck  för att 
prata med din uppringare 
igen.

4 Tryck  för att lägga på.

5.2 Röstbrev
Om du har abonnerat på ditt 
telebolags röstbrevstjänst. (om 
tillgängligt), din SE145 visar  
när du har nya meddelanden.

Beroende på ditt land 
och telebolagstjänst, 
röstbrevssnummer 
kan vara förlagrade för 

enknappsuppringning med hjälp 
av  knappen.

 Obs
Om röstbrevsnummerna inte 
är förlagrade kan du lägga till 
ett nummer eller skriva över 
Existerande lagrade nummer. 
Se “Tilldela entrycks knappar till 
ett införande i din telefonbok”, 
på sida 23.

5.2.1  Ring ditt telebolags 
röstbrevstjänst

1 Tryck och håll .
Numret visas och rings Följ 
rösten snabbt för att spela 
upp, spara och radera dina 
meddelanden.

 Obs
 Röstbrevsnumret är endast 

förlagrat om landet i vilken 
telefonen köptes erbjuder 
en röstbrevstjänst. Om 
ingen tjänst erbjuds är 
numret tomt.  Användaren 
kan skriva över ett 
förlagrad nummer med 
deras eget föredragna 
nummer och detta nummer 
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kommer ringas istället. 
För att lagra ett nummer 
i entrycksknappen, se 
sida 22.

5.3 Telefonbok
SE145 handenhetens telefonbok 
kan lagra 20 telefonnummer, 
varje upp till 24 nummer långt.

 Obs
Telefonbokinföranden är 
i ordningsföljd. 01–20.

5.3.1  Se och ring 
telefonbokinförande

1 Tryck .
Displayen visar det första 
införandet och .

2 Skrolla  eller  till det 
införande du vill ha.

3 Tryck  för att ringa 
eller  för att återgå till 
standby.

 Tips
Displayen visar de första 
nio siffrorna av varje 
telefonnummer. Om numret är 
längre, blinkar den sista siffran. 

Tryck  för att visa resten av 
numret.

5.3.2  Lagra ett nummer 
i telefonboken

1 Tryck  tryck därefter 
.

Skärmen visar de första 
tillgängliga positionerna 
i telefonboken (01-20).

2 Mata in ett tvåsiffrigt 
införandenummer 
i telefonboken, t.ex. 01.

3 Mata in telefonnumret du 
vill lagra. Om du gör ett 
misstag, tryck .

4 Tryck  för att bekräfta.
Det nästa tillgängliga 
införandet visas.

5 Mata in nästa nummer du 
vill lagra eller tryck  för 
att återgå till standby.

 Obs
• När telefonboken är tom, 

blinkar displayen 01- [tom].
• Om telefonboken är full, 

blinkar displayen 20- 
[och det aktuella lagrade 
numret].
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• Avbryt lagring genom att 
trycka  när som helst 
under förloppet.

5.3.3 Trycka in en paus i ett 
telefonboksnummer

Om din SE145 är ansluten till 
ett växelbord, kan du behöva 
göra en paus i ett lagrat 
nummer. Det ger växelbordet 
tid att få en yttre linje. En 
pause är normalt lagrat efter 
växelbordets tillträdeskod 
(t.ex. 9).
1 När ett nummer ska lagras, 

tryck och håll  tills 
displayen visar P. Fortsätt 
då med att lagra num.

5.3.4  Redigera ett nummer 
i telefonboken

1 Tryck  tryck därefter 
.

2 Skrolla  eller  till det 
nummer du vill ha.

3 Mata in det tvåsiffriga 
telefonboksnumret, t.ex. 07.

4 Mata in det nya 
telefonnumret.

 Tips
• Tryck  för att radera 

siffror.

5 Tryck  för att bekräfta.
Det nästa tillgängliga 
införandet visas.

6 Tryck  för att återgå till 
standby.

5.3.5  Radera ett införande 
i telefonboken

1 Tryck  tryck därefter 
.

2 Skrolla  eller  till det 
nummer du vill ha.

3 Mata in det tvåsiffriga 
telefonboksnumret, t.ex. 07.

4 Tryck  upprepade 
gånger för att radera 
numret tills du hör ett 
bekräftelsepip.

5 Tryck  för att bekräfta.
6 Tryck  för att återgå till 

standby.

 5.4  Entrycksknappar
 eller  knappar har 

förlagrade telefonnummer för 
enknappsuppringning. 

Använd mer av din telefon
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Dessa nummer beror på ditt 
land och telebolag.

Du kan ställa in 
entrycksknapparna för 
uppringningsnummer lagrade 
i det införande du vill ha.

 Obs
De förlagrade nummerna 
ger dig vanligtvis tillträde 
till tjänster erbjudna av ditt 
telebolag, men det beror på ditt 
land och telebolag.

5.4.1 Enknappsuppringning 
nummer

1 Tryck och håll  eller  
tills du hör ett pip.
Numret visas och rings.

2 Tryck  för att återgå till 
standby.

 5.4.2   Tilldela entrycks-
knappar till ett 
införande i din 
telefonbok

1 Tryck .
2 Skrolla  eller  till det 

införande du vill ha.

3 Tryck och håll  eller  
tills du hör ett pip.
Telefonboksinförandet 
är nu också lagrat 
i entrycksknappen.

4 Tryck  för att återgå till 
standby.

 5.5   Nummerpresentation 
och samtalslogg

Om du har abonnerat på 
nummerpresentationen, 
utlämningen av uppringarens 
identitet undanhålls inte, 
numret från uppringaren 
kommer att visas.
1 För att växla mellan 

uppringarens ID och tid/
datum, tryck .

 Obs
• Om telefonnumret inte är 

tillgängligt för inkommande 
samtal visar handenhetens 
display ----.

• Information om 
inkommande samtal 
varierar mellan länder och 
telebolag. 
Vissa operatörer kan ta 
betalt för abonnemang 
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för deras nummer-
presentationstjänst.

5.5.1 Samtalslogg
Samtalsloggen innehåller 
detaljer om missade och 
mottagna samtal. Införandet 
visas i kronologisk ordning med 
de nyare samtalen på toppen 
av listan.

 Obs
• Samtalsloggen rymmer 

detaljer för upp till 
10 samtal.

• När samtalsloggen är full, 
ersätter ett nytt samtal den 
äldsta i listan.

• När samtalsloggen gås 
igenom, för att se samtalets 
datum och tid (om erbjudet 
av telebolaget), tryck .

När du har missat samtal 
(inkommande samtal du 
inte har svarat) kommer  
ikonen blinka på displayen 
och alla handenheter som är 
registrerade till basen. Om 
en handenhet används se på 
samtalsloggen, ikonen på den 

andra handenheten fortsätter 
att blinka (endast multipack-
användare).

5.5.2  Se och ring från 
samtalsloggen

1 Tryck .
• Det nyaste samtalet visas.
• När samtalslistan gås 

igenom är  ikonen stadig. 
Denna kommer blinka 
medan införandena gås 
igenom för vilka som är 
obesvarade.

2 Skrolla  eller  genom 
samtalsloggen.

3 Tryck  för att ringa det 
visade numret eller  för 
att återgå till standby.

5.5.3  Kopiera ett nummer 
från samtalsloggen till 
din telefonbok

1 Tryck .
2 Skrolla  eller  till det 

nummer du vill kopiera.
3 Tryck .

Nästa tillgängliga telefonbok 
införande (01-20) visas.

Använd mer av din telefon
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 Obs
• När du skrollar genom 

telefonboken, införande 
som redan är lagrade visas.

• Om telefonboken är full 
displayen blinkar 20- och 
nummer lagrade.

4 Mata in ett tvåsiffrigt 
telefoninförande, nummer 
01-20.
Telefonnumret visas.

5 Tryck  för att bekräfta.
6 Tryck  för att återgå till 

standby.

5.5.4  Radera ett 
samtalslogginförande

1 Tryck .
2 Skrolla  eller  till det 

nummer du vill radera.
3 Tryck .

Du kommer att höra ett 
bekräftelsepip och nästa 
införande visas eller ---- om 
listan är tom.

4 Tryck  för att återgå till 
standby.

5.5.5  Radera hela 
samtalsloggen

1 Tryck .
2 Tryck och håll  tills du 

hör ett pip.
Displayen visar ----.

3 Tryck  för att återgå till 
standby.

5.6 Återuppringning
Du kan återuppringa de fem 
senaste samtalen. Nummer kan 
vara upp till 24 siffror långt.

 5.6.1 Uppringning av det 
senaste numret

1 Tryck  tryck därefter 
.

Det senaste numret uppringt 
visas och rings.

5.6.2  Se och ring 
ett nummer i 
återuppringningslistan

1 Tryck .
Det senaste numret uppringt 
visas.



26

2 Om nödvändigt, skrolla  
eller  för att visa det 
nummer du vill ha.

3 Tryck  för att ringa 
numret eller  för att 
återgå till standby.

5.6.3  Kopiera ett 
återuppringnings-
nummer till 
telefonboken

1 Tryck  och skrolla  
eller  till det införande 
du vill kopiera.

2 Tryck .
Det första tillgängliga 
införandet i telefonboken 
visas.

3 Mata in telefonbokens 
införandenummer 01-20.
Telefonnumret visas.

4 Tryck  för att bekräfta, 
tryck sen  för att återgå 
till standby.

5.6.4  Radera 
återuppringnings lista

1 Tryck  och skrolla  
eller  till det nummer 
du vill radera.

2 Tryck .
Du kommer att höra ett 
bekräftelsepip och nästa 
införande visas eller ---- om 
listan är tom.

3 Tryck  för att återgå till 
standby.

5.6.5  Radera hela 
återuppringnings listan

1 Tryck .
2 Tryck och håll  tills du 

hör ett pip.
Displayen visar ----.

3 Tryck  för att återgå till 
standby.

Använd mer av din telefon
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6 Personliga 

inställningar

Använd  knappen för att 
öppna menyn och justera 
inställningar på din telefon för 
att passa dina preferenser.

6.1   Ändra ringvolym och 
ringsignal

 Varning
När telefonen ringer, undvik att 
hålla hörluren för nära ditt öra, 
då det kan skada din hörsel.

Välj från:
•  Sex volymnivåer 0-5

(0 = off, 5 = max)
•  10 ringsignaler

1 Tryck .
2 Tryck  eller  för att 

justera ringvolymnivån.
3 Tryck på ett knappnummer 

från 0-9 för att välja 
ringsignal.
Ett prov på ringsignalen 
spelas.

4 Tryck  för att spara 
inställningar.

5 Du kan nu ställa in datumet 
och tiden eller tryck  för 
att återgå till standby.
Om du inte trycker på någon 
knapp på handenheten 
inom 15 sekunder kommer 
displayen automatiskt återgå 
till standby.

6.2  Ställ in datum och tid
Om du har abonnerat på 
din telebolagets nummer-
presentationstjänst, tiden är nu 
inställd automatiskt när du får 
ditt första samtal.
1 Tryck  två gånger.

Displayen visar: 01-01  
00:00.

2 Mata in datumet och tiden 
i följande format:

 DD – Dag
 MM – Månad
 HH – Timme
 MM – Minut
 Till exempel 21 06 09 30 

för 21:a juni, 9:30.

Personliga inställningar
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 6.3  Växla pip on/off
Du kan växla handenhetens 
knappsignaler, on eller off.
1 Tryck  tre gånger.
 Displayen visar B@@P 1.
2 Tryck  eller  för att 

växla mellan 1 = on och 
0 = off.

3 Tryck  för att spara 
inställningar.

4 Du kan nu justera ringläget 
eller tryck  för att återgå 
till standby.

6.4  Ringläge
Det förinställda SE145 ringläget 
är lämpligt för ditt land och 
telebolag. Det är orimligt att du 
behöver ändra denna inställning.
1 Tryck  fyra gånger.

Displayen visar -1- eller -2-.
2 Tryck  eller  för att 

växla mellan 1 = ton och 
2 = Puls.

3 Tryck  för att spara 
inställningar.

4 Du kan nu justera 
återkallelseläget, se nedan, 
eller tryck  för att återgå 
till standby.

6.5  Återkallelseläge
Knappen  används till vissa 
telebolagstjänster och PABX*/
växelbordtjänster. Du kommer 
normalt inte behöva att ändra 
denna inställning om inte rått 
att göra så.

 Obs
Användning av din SE145 kan 
inte garanteras på alla PABX.

1 Tryck  fem gånger.
Displayen visar FLASH och 
den aktuella inställningen.

2 Tryck  eller  för 
att växla mellan 1 (fl ash 1 
med snabbuppringning, 
eller 2 (fl ash 2 med 
snabbuppringning).

3 Tryck  för att spara 
inställningar.

4 Du kan nu justera auto-
prefi x eller tryck  för att 
återgå till standby.

6.6  Auto-prefix
Du kan ställa in SE145 att 
upptäcka ett ringande nummer 
och ersätta det med ett annat 
nummer. Det totala av båda 

Personliga inställningar
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nummerna tillsammans kann 
vara upp till maximalt 24 siffror.
1 Tryck  sex gånger.

Displayen visar 
(------------).

2 I de första mellanrummen, 
mata in det nummer du vill 
ha för att upptäckas (max. 
4 siffror).

 Tryck  eller  för att 
fl ytta markören.

3 Flytta markören till början 
av det andra mellanrummen.

4 Mata in det nummer du vill 
ersätta det med.

5 Tryck  för att spara.
6 Du kan nu ändra pinkoden 

eller trycka  för att 
återgå till standby.

 6.7  Ändra pinkoden
Pinkoden är en 4-siffrig. 
Kod vilken används som en 
säkerhetskontroll när ändringar 
av särskilda inställningar sker. 
Den förinställda pinkoden är 
0000. Det kan bytas till ett 
nummer valt av dig.
1 Tryck  sju gånger.

Displayen visar COD@-----.

2 Mata in den aktuella 
pinkoden och tryck .

3 Mata in den nya pinkoden 
och tryck  för att 
bekräfta och återgå till 
standby.

 Obs
 Skriv ner din pinkod på ett 

papper. Om du glömmer din 
pinkod måste du nollställa 
din handenhet.

6.8  Nollställ handenhet
Du kan återställa en handenhet 
till förinställda inställningar.
1 Avlägsna batterierna från 

handenheten.
2 Tryck och håll  medan 

återinsättning av batterier 
sker.
Visar displayen 
888888888888.

3 Tryck .

 Obs
Efter nollställningen av din 
handenhet kanske du måste 
mata in landskoden igen.
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Handenhetens förinställda 
inställningar är:
• Ringsignal 1
• Ringvolym 3
• Hörlurvolym 3
• Telefonbok Oförändrade
• Samtalslogg Tom
• Återuppringningslistan Tom
• Knapplås Off
• Klocka 00:00
• Ringläge 1 (ton)
• Pinkod 0000
• Ringfördröjning 6 signaler

6.9  Lås knappsatsen
Förhindra oavsiktlig uppringning 
medan du bär handenheten 
genom att låsa knappsatsen.
1 Tryck och håll .

Knappsatsen är låst och 
displayen visar .

 Obs
 Du kan fortfarande svara på 

ett samtal genom att trycka 
på  när knappsatsen är 
låst. Vid slutet av samtalet 
är knappsatsen fortfarande 
låst.

 Om du trycker på en knapp 
medan knappsatsen är låst, 
visar handenhetens display 
oooo i 3 sekunder.

6.10 Lås upp knappsatsen
1 För att låsa upp 

knappsatsen, tryck och håll 
 igen.

Personliga inställningar
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7 Använda din 

telefonsvarare

Du kan lyssna på dina 
meddelanden vid basen, eller 
också kan du ringa till din SE145 
från en annan telefon och lyssna 
av dina meddelanden. 

 Anmärkningar
• Inkommande meddelanden 

kan vara upp till 3 minuter 
långa.

• Maximalt antal meddelanden 
är 59.

• Maximal total tillgänglig 
inspelningstid är 10 minuter.

 7.1 Sätta På/av
1 På basen trycker du .

När du sätter på spelas ditt 
utgående meddelande upp.

 7.2 Utgående 
meddelanden (UGM)

Din telefonsvarare har 
ett förinställt utgående 
meddelande:

“Det här är en telefonsvarare, 
lämna ett meddelande efter 
tonen”. Du kan också spela in 
egna utgående meddelanden 
med hjälp av ett handset som är 
kopplat till basen.

 7.2.1 Spela in ditt eget 
UGM

Ditt utgående meddelande kan 
vara upp till 1 minut långt. Du 
kan återställa det förinspelade 
UGM när som helst. Om tiden 
tar slut kommer du att höra ett 
pip och inspelningen stoppas 
och sparas.
1 På handsetet trycker du 

 ett upprepat antal 
gånger (9 gångar) för att 
bläddra genom menyn tills 
displayen visar ikonerna  
och .

2 Efter det långa pipet talar 
du in ditt meddelande i 
mikrofonen.

3 Tryck  för att sluta spela 
in.
Du kommer att höra att pip 
och ditt meddelande spelas 
upp i handsetet.

4 Tryck  för att bekräfta.

Använda din telefonsvarare
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 Anmärkning
Om inspelningsminnet blir 
fullt under ett inkommande 
meddelande kommer 
telefonsvararen att lägga på.

 7.4 Avisering om nytt 
meddelande

På handsetet blinkar i displayen 
ikonen .

På basen avger LED omväxlande 
långa och korta blinkningar.

 7.5 Lyssna av dina 
meddelanden

1 Tryck .
Ditt nya meddelande spelas 
upp i högtalaren.

 Eller
 Tryck och håll  för att 

lyssna på alla meddelanden 
som är sparade i maskinen.

 Tips
Om det inte fi nns några nya 
meddelanden kommer ett kort 
tryck på  att spela upp alla 
meddelanden som är sparade i 
maskinen.

 7.2.2 Återställ förinspelat 
UGM

1 På handsetet trycker du  
ett upprepat antal gånger 
(9 gångar) för att bläddra 
genom menyn tills displayen 
visar ikonerna  och .

 Det här startar inspelningen.
2 Tryck  för att stoppa 

inspelningen.
3 Tryck  för att radera 

inspelningen.
Du kommer att höra två 
pip som bekräftelse och det 
förinspelade meddelande 
återställs.

 7.3 Minnet fullt
Om inspelningsminnet blir 
fullt kommer basens LED 
att blinka snabbt och ditt 
utgående meddelande byts 
automatiskt ut mot “Det här är 
en telefonsvarare, vänligen ring 
tillbaka senare.”

Innan din maskin kan spela in 
meddelanden igen måste du 
radera meddelanden. Se ‘Radera 
alla meddelanden’, sidan 33.

Använda din telefonsvarare
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  7.5.1 Under uppspelning
 Stoppa uppspelning.

 Spela nästa meddelande.
 Spela upp aktuellt 

meddelande igen.
 Tryck två gånger för att  

hoppa bakåt till föregående  
meddelande.

 Radera aktuellt 
meddelande.

 Öka högtalarvolym.
 Minska högtalarvolym.

 Anmärkning
Efter uppspelning så sparas alla 
meddelanden som inte raderas.

  7.5.2 Radera alla 
meddelanden

1 Efter att alla meddelanden 
har spelats upp, tryck 
och håll nere  under 
nedräkningen på 8 sekunder. 
Du hör ett bekräftelsepip och 
alla meddelanden raderas när 
nedräkningen är slut.

  7.6 Ringfördröjning
Välj antalet ringsignaler innan 
din telefonsvarare besvarar 
samtalet. Välj från 2–9 
ringsignaler eller Tidssparare.

Tidssparare är användbar 
när du ringer från en annan 
telefon för att lyssna på dina 
meddelanden. Om du har 
nya meddelanden svarar din 
telefon efter 2 ringsignaler. 
Om det inte fi nns några nya 
meddelanden kommer den 
att svara efter 6 ringsignaler. 
Du har alternativet att lägga 
på, vilket sparar både tid 
och pengar för ett samtal.

1 På handsetet trycker du 

 ett upprepat antal 
gånger (8 gånger) tills att 
displayen visar ikonen  
och aktuell ringfördröjnings
inställning. Om tidssparning 
är inställd visar displayen .

2 Tryck  eller  för att 
välja önskad inställning.

3 Tryck  för att bekräfta.

Använda din telefonsvarare
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 8 Registrering

Upp till 5 handenheter kan 
vara registrerade till en bas. 
Ytterligare handenheter måste 
registreras till basen innnan du 
kan använda dem.

 Obs
• Instruktionerna beskrivna 

nedan gäller bestämt för din 
SE145 handenhet. 
Om du vill registrera 
en annan tillverkares 
handenhet, kan 
instruktionerna variera. 
I detta fallet, vänd dig till 
tillverkaren av den extra 
handenheten.

• Pinkoden är nödvändig 
innan du kan registrera eller 
avregistrera handenheter. 
Den förinställda pinkoden 
är 0000.

 8.1  Registrera en 
handenhet

1 Vid basen, tryck och håll 
 i ungefär 3 sekunder.

 7.7 Fjärrtillgång
Fjärrtillgång gör det möjligt 
för dig att lyssna av dina 
meddelanden genom att du 
ringer upp SE145 från en annan 
telefon.

1 Ring upp din SE145, tryck 
# när du hör ditt utgående 
meddelande, och ange 
sedan din 4-siffriga system-
PIN. Standardkoden är 
0000.

 Anmärkning
 Ändra den här koden för 

ökad säkerhet se ‘Ändra 
pinkoden’, på sidan 29.

2 Efter att du har angivit din 
PIN enligt ovan använder du 
knappsatsen för att hantera 
din SE145 telefonsvarare:

Spela alla meddelanden 2
Spela föregående meddelande 1
Spela nästa meddelande 3
Radera meddelandet som 
spelas    6
Sätt på telefonsvarare 7
Stoppa uppspelning  8
Stäng av telefonsvarare  9

Registrering
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Basstationen sänder ut ett pip 
när den är redo att acceptera 
registrering.

 Obs
 Basen kan acceptera 

registreringen från 
en handenhet inom 
90 sekunder.

 Om  trycks, är 
registrering avbruten.

2 Vid handenheten, tryck och 
håll .
COD@ -____- är visad.

3 Mata in pinkoden (förinställt 
inställning 0000) och tryck 

.
Om basen hittas och 
Pinkoden är korrekt, 
registreras handenheten och 
tilldelas nästa tillgängliga 
handenhetsnummer. 
Detta nummer visas 
på handenheten med 
tidsinställningen.

 Obs
• SE145 handenheten 

kan endast registreras 
till en bas åt gången. 
Om du vill registrera 
handenheten till en annan 

Registrering

bas, måste du repetera 
registreringsförloppet.

• Om du försöker att lägga 
till en annan handenhet 
till en bas vilken redan har 
5 handenheter, displayen 
visar en skrollande panel 
tills den kommer tillbaka 
till den icke-registrerade 
skärmen.

8.2  Avregistrera en 
handenhet

Du kan använda en handenhet 
för att avregistrera en annan. 
Du kan inte avregistrera 
handenheten du använder.
1 Avlägsna batterierna, 

tryck och håll  medan 
återinsättning av batterier 
sker igen.

 och  ikoner blinkar.
2 Släpp  knappen.

Handenheten söker basen 
och visar sen alla andra 
handenheter registrerade till 
den, t.ex. 2-3-4-5.
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3 Mata in det nummer 
på handenheten du vill 
avregistrera.

4 Mata in PIN-koden 
(förinställt inställning 0000).

5 Tryck  för att bekräfta.
Den valda handenheten 
kommer att bli avregistrerad.

Underhåll och utbyte

9 Underhåll och 

utbyte

9.1 Rengöring
• Bara rengör handenheten 

och basen med en fuktig (inte 
blöt) trasa eller en antistatisk 
avtorkare.

• Använd aldrig polish då detta 
kan skada produkten.

• Använd aldrig en torr trasa, 
då detta kan orsaka en statisk 
stöt.

9.2 Hur man bytar 
batteriet

 Varning
Använd alltid AAA-
återuppladdningsbara batterier.

1 Skjut av batteriluckan
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2 Avlägsna de gamla 
batterierna

3 Placera de nya batterierna 
i handenheten

4 Sätt tillbaka batteriskyddet

Teknisk information

10 Teknisk 

information

Batterilivslängd och 
räckvidd
Taltid och standbytid
När batteriet är fulladdat är 
taltiden för din SE145 ungefär 
10 timmar, och standbytiden är 
ungefär 150 timmar.

Lågt batteri-varning
Batterinivån visas i övre vänstra 
hörnet av handenhetens display.
När batteriets nivå blir lågt, 
kommer du att höra ett pip 
varje minut (under ett samtal) 
och  ikonen blinkar. Om 
batterinivån blir väldigt lågt, 
kommer telefonen automatiskt 
slå av, kort efter varningen.

De ungefärliga kraftnivåerna för 
ditt batteri är:

  Fulladdat.
  Delvis laddat.
  Snart slut.
  Blinkar - nästan tom.
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Batterityp
Batterierna som används i din 
SE145 är AAA NiMh 550mAh.

Utom räckvidd-varning
Under ideala förhållande är 
räckvidden för din telefon 
upp till 50 meter inomhus 
och 300 meter uthomhus. 
När du är nära att gå utom 
räckvidden under ett samtal ger 
handenheten dig ett varningspip.

Om handenheten rör sig utom 
räckvidden ger handenheten 
ifrån sig ett felpip, samtalet är 
förlorat och andra funktioner 
kommer inte vara tillgängliga. 
Du kommer att höra ett felpip 
om du försöker använda dem, 
förutsatt att felpipet är påslagen.

När du har kommit tillbaka 
inom räckvidden för basen ger 
handenheten dig ett annat pip.

 Obs
För att få felpipet att fungera 
måste den vara påslagen (se 
sida 28 "6.3 Växla pip on/off").

Vanliga frågor

11  Vanliga frågor

Laddning

 Ikonen blinkar inte när 
handenheten är placerad 
i basen
• Dålig batterikontakt - fl ytta 

handenheten lätt
• Smutsig kontakt - rengör 

batterikontakten med en 
trasa fuktad med alkohol

• Batteriet är fullt - ingen 
laddning krävs

Samtal

Ingen ringsignal
• Ingen ström, kontrollera 

anslutningarna. Nollställ 
telefonen: dra ur och sätt 
tillbaka till enheterna.

• Batterierna är tomma, ladda 
batterierna i åtminstone 
24 timmar

• Du är för långt från basen, gå 
närmare basen

• Fel telefonkabel – använd den 
telefonkabel som följde med
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• Telefonadapter (när 
nödvändigt) är inte 
ansluten till telefonsladden 
- anslut telefonadaptern 
(när nödvändigt) till 
telefonsladden

Dålig ljudkvalitet
Basen är för nära elektriska 
apparater, förstärkta 
betongväggar eller 
metalldörrkarmar, fl ytta basen 
åtminstone en meter ifrån 
elektriska apparater.

 Ikonen blinkar
• Handenheten är registrerad 

till basen, registrera 
handenheten till basen

• Du är för långt från basen, gå 
närmare basen

Ingen ringsignal
Ringsignalen är deaktiverad.
Öka volymen.

Vanliga frågor

Nummerpresentationen 
fungerar inte
Kontrollera ditt abonnemang 
med din operatör

Telefonbok

Ett telefonboksinförande 
kan inte lagras
Telefonboken är full. Radera ett 
införande för att frigöra minne.

Display

Ingen display
• Försök att ladda eller byta ut 

batterierna
• Försök att koppla ur 

och koppla in basens 
strömförsörjning och följ 
förfaringssättet för att 
registrera en handenhet (se 
sida 34).

• Basen kan vara upptagen med 
en annan handenhet. Vänta 
tills den är tillgänglig.
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Kan inte registrera en 
annan handenhet
Maximum antal av 5 handenheter 
har nåtts. Displayen visar en 
skrollande panel. Du måste 
avregistrera en handenhet för att 
registrera en ny.

Störningar

Ljudstörningar på din radio 
eller tv
Din bas eller laddare kan vara 
för nära. Flytta den längre bort.

Telefonsvarare

Telefonsvararen spelar inte 
in några meddelanden
• Sätt på telefonsvararen.
• Minnet kann vara fullt. Blinkar 

basens LED snabbt?
 Om så är fallet måste du 

radera några meddelanden.

Kan inte komma åt 
meddelandena från annan 
plats
• Om fel PIN anges spelas ett 

långt pip. Du kan ange PIN en 
gång till.
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