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 Merknader
* Det er mulig at linjeadapteren ikke er montert på telefonledningen. 

Hvis dette er tilfelle, må du koble linjedapateren til 
telefonledningen før du setter denne inn i telefonkontakten.

• Hvis du har kjøpt en multipakke, vil du ha fl ere håndsett, ladere, 
strømadapter og oppladbare batterier av typen AAA.

 Advarsel
Bruk alltid kablene og batteriene som er vedlagt.

GarantiinformasjonBrukerhåndbok Hurtigveiledning

Innholdet i esken

2x AAA oppladbare 
batterier

Telefonledning* Batteriluke

StrømadapterHåndsett 
SE240/SE245

SE240 eller SE245 basen



1 Koble til

Posisjoner basen

Plasser basen slik at den 
er innefor rekkevidde til 
telefonkontakten og en 
strømkontakt.

Koble til kablene

Sett inn telefon- og strømledningen 
inn i kontaktene bak på basen.

Sett den andre enden av kablene 
inn i veggkontaktene.

 Tips
Hvis du plasserer basen for nær 
opp til store metallobjekter, 
eller elektriske apparater, kan 
dette påvirke rekkevidden og 
lydkvaliteten. Tykke vegger 
kan også påvirke påvirke 
signaloverføringen til og fra 
basen.

Sette ledningene inn i 
kontaktene



2 Installer

Installer batteriene

Sett inn batteriene, og skyv 
batteriluken på plass.

Lad håndsettet

Sett håndsettet på basestasjonen 
slik at du får ladet batteriene. 
Batteriikonet vises.

Sett opp telefonen

Hvis skjermen viser 
hvileskjermen, er telefonen klar 
til bruk.
Eller
Hvis skjermen viser 
VELKOMMEN: må du velge 
land. Se hovedveiledningen for 
mer informasjon.
• Trykk  eller  for å velge 

land, og trykk deretter .
• Skjermen viser BEKREFTE?. 

Trykk .
 Skjermspråket og andre viktige 

innstillinger blir satt opp til landet 
som velges.

SE240 – telefonen er klar til 
bruk.

SE245 – telefonen er klar til 
bruk. Telefonsvareren slår seg 
automatisk på, og er klar til å ta 
imot meldinger. 

 Advarsel
La håndsettet lade i minst 
24 timer før første gangs bruk.



3 Sett i gang

Ringe
Tast inn telefonnummeret og 
trykk .

Svare
Når telefonen ringer kan du 
trykke .

Legge på
Trykk .

Justere lydstyrken i håndsettets 
høyttaler
Under en samtale, kan du trykke  
eller .

Repeter det siste nummeret
Trykk  og deretter .

Endre ringevolum og ringetone
• Trykk , bla deg frem med  til 

PERS. INNST. og trykk .
• HÅNDSETTLYD vises, 

trykk . RINGEVOLUM vises, 
trykk .

• Trykk  eller  for å justere 
ringevolumet, og trykk  for å 
lagre innstillingen.

• Bla deg frem med  til 
RINGEMELODIE og trykk .

• Velg  eller  din ringetone og 
trykk  for å lagre innstillingen.

Legge til en oppføring i 
telefonboken
• Trykk , TELEFONBOK vises.
• Trykk , TILFØY NR. vises.
• Trykk , TAST NAVN vises.

• Tast inn et navn og trykk .
• Tast inn et nummer, og trykk  

for å lagre.

Ringe fra telefonboken
• Trykk , bla deg frem til 

oppføringen du vil ringe med  
eller .

• Trykk  for å ringe.

Stille dato og klokkeslett
• Trykk , bla deg frem med  til 

KLOKKE/ALARM og 
trykk .

• DATO & TID vises. Trykk .
• Tast inn datoen (DD/MM) 

og trykk .
• Tast inn klokkeslettet (TT--MM) og 

trykk  for å bekrefte.
• Trykk  for å gå til ventemodus.
Hvis du vil vise dato og klokkeslettet 
i ventemodus, må du holde ned  
en stund.

Kun SE245
Slå telefonsvareren av og på
Trykk  på basen.

Lytt på meldingene dine
Trykk . Dine nye meldinger 
spilles av

Eller

Trykk  ned og hold for å høre 
på alle meldingene som er lagret på 
maskinen.
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Feilsøking
Se FAQ-avsnittet i hovedveiledningen for fl ere løsninger.

Ingen summetone
• Kontroller tilkoblingen Trekk 

ut strømledningen, og sett den 
tilbake igjen.

• Batteriene er utladet - Lad 
batteriene i minst 24 timer.

• Det kan hende du er for 
langt unna basen - fl ytt deg 
nærmere.

• Bruk telefonledningen som 
medfølger.

Dårlig lydkvalitet
• Flytt deg nærmere 

basestasjonen.
• Flytt basestasjonen minst 

1 meter unna elektriske 
apparater.

-ikonet blinker
• Flytt deg nærmere 

basestasjonen.
• Registrer håndsettet på 

basestasjonen.

Nummervisningen 
fungerer ikke
Kontroller abonnementet hos 
din telefonoperatør

Ingen ringelyd
Hvis -ikonet vises, er 
ringelyden slått av Øk 
ringelydens lydstyrke Se i 
hovedveiledningen for fl ere 
detaljer.

Trenger du mer hjelp?
Se brukerveiledningen som ble levert med din Philips SE240 eller 
SE245. 
Nettbasert hjelp: www.p4c.philips.com/support

www.p4c.philips.com/support
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