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Digital trådløs telefon SE240
Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE245
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 Bemærk
* I æsken er der også adaptere til telefonkablet, som evt. ikke er 

forbundet med hinanden. Derfor skal du forbinde telefonkablet 
med den passende adapter, inden du sætter kablet ind 
i telefonstikket i væggen.

• Hvis du har købt en multipakke, vil du have yderligere håndsæt, 
opladere, strømadaptere og AAA genopladelige batterier.

 Advarsel
Benyt altid de medfølgende kabler og batterier.

Garanti-informationBrugsanvisning Kort betjeningsvejledning

Hvad finder du i æsken?

2 stk.  AAA genopladelige 
batterier

Telefonkabel* Batteridæksel

StrømadapterSE240/SE245 håndsæt SE240 eller SE245 
basestation
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1 Forbind

A Opstil basestationen

Opstil basestationen inden 
for rækkevidden af både 
telefonkablet og strømkablet.

Sæt kablerne ind 
i stikkene

Sæt telefonkablet og strømkablet 
ind i bøsningerne på bagsiden af 
basestationen.

Sæt kablernes anden ende ind 
i stikkene i væggen.

 Tips
At opstille basestationen for 
tæt ved store metalobjekter 
eller elektriske apparater kan 
påvirke både rækkevidden og 
lydkvaliteten.  Tykke vægge kan 
også påvirke overførslen af 
signaler til og fra basestationen.

B Forbind kablerneC
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2 Installér

A Isæt batterierne

Isæt batterierne og skub 
batteridækslet på plads.

Oplad håndsættet

Sæt håndsættet i basestationen 
for at oplade batterierne. 
Batterisymbolet vises i displayet.

B

C Indstil din telefon

Hvis displayet viser standby-
skærmen, er din telefon klar til 
brug. 
Eller
Hvis displayet viser 
VELKOMMEN , skal du vælge 
dit land. Se i “brugsanvisningen” 
for yderligere informationer.
• Tryk på  eller  for at 

vælge dit land og tryk på .
• Displayet viser BEKRÆFT?. 

Tryk på .
 Skærmsproget og andre vigtige 

indstillinger indstilles for det valgte 
land. 

SE240 – din telefon er klar til 
brug.

SE245 – din telefon er klar til 
brug.  Telefonsvareren bliver 
automatisk slået  TIL og er klar 
til at optage beskeder.

 Advarsel
Håndsættet skal oplades i mindst 
24 timer, før det benyttes første 
gang.
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3 Brug
Foretag et opkald
Indtast telefonnummeret og tryk på .

Besvar et opkald
Når telefonen ringer, tryk på .

Afslut et opkald
Tryk på .

Justere øresneglens lydstyrke
Under et opkald tryk på  eller .

Genopkald det sidste nummer
Tryk på  derefter på .

Ændre ringestyrken og 
ringemelodien
• Tryk på , rul med  til PERS. 

INDST. og tryk på .

• HÅNDS.  TONE vises i displayet, 

tryk på . RINGESTYRKE vises 

i displayet, tryk på .

• Tryk på  eller  for at indstille 

ringestyrkens niveau og tryk på  

for at gemme indstillingen.

• Rul med  til RINGEMELODI og 

tryk på .

• Vælg med  eller  din 

ringemelodi og tryk på  for at 

gemme indstillingen.

Tilføj kontakt i telefonbogen
• Tryk på , TELEFONBOG vises 

i displayet.

• Tryk på , TILFØJ NR. vises 

i displayet.

• Tryk på , INDTAST NAVN vises 

i displayet.

• Indtast et navn og tryk på .

• Indtast et nummer og tryk på  for 

at gemme.

Ringe fra telefonbogen
• Tryk på , derefter rul med  

eller  til den ønskede kontakt.

• Tryk på  for at ringe.

Indstil dato og tid
• Tryk på , rul med  til UR OG  

ALARM og tryk på .

• DATO OG  TID vises i displayet.  Tryk 

på .

• Indtast datoen (DD-MM) og tryk på 

.

• Indtast tiden (HH-MM) og tryk på 

 for at bekræfte.

• Tryk på  for at vende tilbage til 

standby.

For at vise dato og tid i standby skal du 

trykke længe på .

Kun SE245
Slå telefonsvareren fra og til
Tryk på  på basestationen.

Aflyt beskeder
Tryk på . De nye beskeder afspilles.

Eller

Tryk på  og hold tasten nede for 

at aflytte alle beskeder, der er gemt på 

telefonsvareren.
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Trykt i Kina.

Fejlfinding
Flere løsninger finder du i afsnittet FAQ i brugsanvisningen.

Ingen klartone
• Tjek forbindelserne.  Træk 

stikket ud og sæt det så igen 
ind i stikkontakten.

• Batterierne er tomme - oplad 
batterierne i mindst 24 timer.

• Du er måske for langt væk fra 
basestationen – gå tættere på 
basestationen.

• Benyt det medfølgende 
telefonkabel.

Dårlig lydkvalitet
• Gå tættere på basestationen.
• Flyt basestationen mindst 

én meter væk fra elektriske 
apparater.

Symbolet  blinker
• Gå tættere på basestationen.
• Register håndsættet til 

basestationen.

Caller Line Identification 
virker ikke
Tjek dit abonnement hos din 
netværksoperatør.

Ingen ringtone
Hvis symbolet  vises, er 
ringelyden slået fra. Skru op for 
ringestyrken. Detaljer fremgår af 
brugsanvisningen.

Brug for hjælp?
Slå op i bruganvisningen, som du fik sammen med din SE240 eller 
SE245.
Online hjælp: www.p4c.philips.com/support

www.p4c.philips.com/support
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