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Üdvözöljük
Gyors indítási útmutató
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Csatlakoztatás

Üzembe helyezés

Jó szórakozást!
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Mit tartalmaz a csomagolás?

Kézibeszélő Bázisállomás Tápegység a
bázisállomáshoz

2 AAA akkumulátor Akkutartó fedélTelefonkábel

Gyorsindítás
útmutató

Garancia lapHasználati útmutató

Lehet, hogy a vezetékes adapter nincs a kábelhez csatlakoztatva. Ebben az esetben csatlakoztatnia kell a 
vezetékes adaptert a kábelhez, mielőtt bedugja azt a csatlakozóaljzatba.

A multi kézibeszélő csomagban egy vagy több kiegészítő kézibeszélőt, töltő tápegységet és kiegészítő 
akkumulátorokat talál.

FIGYELMEZTETÉS Minden esetben a telefonhoz mellékelt kábeleket és elemeket használja. 
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Csatlakoztatás
Csatlakoztassa a bázisállomást

Üzembe helyezés
Tegye be az akkumulátorokat, és töltse fel azokat

1
1. Helyezze a bázisállomást egy központi helyre, közel a telefonvonal csatlakozóhoz és az elektromos

hálózati csatlakozóhoz..
2. Csatlakoztassa a telefonkábelt és a tápkábelt a megfelelő konnektorba a bázisállomás hátoldalán.

3. Csatlakoztassa a telefonkábel másik végét a telefonvonal csatlakozóhoz és a tápkábel másik végét az
elektromos hálózatba.

B1. 2 .

A

A

Telefonkábel
csatlakoztatása 
a vonal 
csatlakozóhoz B

Csatlakoztassa 
a tápegységet

A

2

Dátum és idő beállítása
1. Nyomja meg a m gombot.
2. Lapozzon : az Ébresztőóra-ra, és nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg az OK gombot a Dátum és idő menüponton.
4. Írja be az időt (ÓÓ:PP) és a dátumot (NN/HH/ÉÉ), és nyomja meg az OK gombot.

Most már készen áll a telefon a használatra.

 Tegye be az akkumulátorokat   A kézibeszélőt 24 órán keresztül töltse
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Jó szórakozást!3
Hívások kezdeményezése
Írja be a számot, és nyomja meg a r gombot.
VAGY
Nyomja meg a r gombot, és írja be a számot. 
Hívás fogadása
Ha csörög a telefon, nyomja meg a r gombot.
Hívás befejezése
Nyomja meg a e gombot.

Állítsa be a füllhallgató hangerejét a hívás közben
Nyomja meg a : gombot, és válasszon a Hangerő 1 és a Hangerő 5 között. 

Szám tárolása a telefonkönyvben
1. Nyomja meg a m gombot és lapozzon : a Telefonkönyv pontra, és nyomja meg az OK

gombot, nyomja meg az OK gombot ismét, és válassza ki az Új szám beírás pontot.
2. Írja be a számhoz tartozó nevet (maximum 12 karakter) és nyomja meg az OK gombot.
3. Írja be a számot (maximum 24 számjegy) és nyomja meg az OK gombot.
4. Lapozzon : egy csoporthoz (<Nincs csoport >, <Csoport A>, <Csoport B>, <Csoport C>) és

nyomja meg az OK gombot az elfogadáshoz. 
Ekkor egy hosszú jóváhagyó sípszót fog hallani.

Csatlakozzon a telefonkönyvhöz
1. Nyomja meg a d gombot készenléti üzemmódban, vagy nyomja meg a m gombot, a lapozáshoz

: a Telefonkönyv pontra, és nyomja meg az OK gombot, lapozzon : a Számok listája pontra,
és nyomja meg az OK gombot.

2. Nyomja meg a : gombot, és tallózzon a telefonkönyvben.

Állítsa be a csengetési hangot
1. Nyomja meg a m gombot, lapozzon : az Egyéni beáll. menühöz, és nyomja meg az OK

gombot, nyomja meg az OK gombot a Telefonhangok ponton, lapozzon : a Csengő dallam
menüpontra, és nyomja meg az OK gombot.

2. Lapozzon : a kívánt dallamhoz a dallam lejátszásához. 
3. Nyomja meg az OK gombot a csengő dallam kiválasztásához.

Egy visszaigazoló hang hallható és a képernyő visszatér az előző menühöz. 
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Nyomja meg Ezt csinálja

m Készenléti állapotból a főmenübe lép.
Kiválasztja a funkciót, ami a kézibeszélő képernyőjén megjelenik közvetlenül fölötte.

>
A híváslistába lép készenléti állapotból.
Kiválasztja a funkciót, ami a kézibeszélő képernyőjén megjelenik közvetlenül fölötte.
Aktiválja a némítás funkciót hívás közben.

r Külső és belső hívásokat fogad.
Nyomja meg a R gombot az operátor szolgáltatáshoz, miközben vonalban van.

e

Felfüggeszti a hívást.
Hosszú megnyomással a menü tallózásból visszalép a készenléti állapot módra, ha
röviden nyomja meg, az előző menüre megy.

Hosszú megnyomással a készenléti állapotban kikapcsolja a kézibeszélőt, ha röviden
megnyomja, újra bekapcsolja a kézibeszélőt. 

u

Megnyitja a híváslistát készenléti állapotból. 
Felfelé lapoz a menü listában, az előző telefonkönyvre vagy híváslita bejegyzésre megy.
Növeli a hangszóró hangerejét hívás közben.
Az előző karakterre megy a szerkesztés menüben.

d

Megnyitja a telefonykönyvet készenléti állapotból. 
Lefelé lapoz a menü listában, a következő telefonkönyvre vagy híváslista bejegyzésre
megy.
Csökkenti a hangszóró hangerejét hívás közben.
A következő karakterre megy a szerkesztés menüben.

c Belső hívást kezdeményez.

v Bejövő hívást fogad kihangosító módban.
Aktiválja és deaktiválja a hangszórót a hívás közben.

#

# -et tárcsáz készenléti állapotban.
Nyomja meg hosszan a csengés elnémításához a készenléti üzemmódban.

Szünetet tart a tárcsázási módban.
Vált a kis- és nagybetűk között a szerkesztés módban.

* *-ot tárcsáz készenléti módban.
Nyomja meg hosszan a billentyűzár aktiválásához és deaktiválásához..

A kézibeszélő be-/kikapcsolása
Nyomja meg és tartsa lenyomva a e gombot 5 másodpercig a kézibeszélő kikapcsolásához készenléti 
üzemmódban.
Nyomja meg röviden a e gombot a kézibeszélő ismételt bekapcsolásához. jj
Billentyűzet lezárása/feloldása
Nyomja meg és tartsa lenyomva a * gombot 2 másodpercre a billentyűk lezárásához és annak 
feloldásához készenléti üzemmódban.
Csipogó
1. Nyomja meg a c gombot a bázison, amíg a kézibeszélő elkezd csörögni. 
2. Ha egyszer visszakereste a kézibeszélőt, nyomja meg a e gombot a lapozás befejezéséhez.
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Hibaelhárítás
További információt a SE430 használati útmutatójának 47. oldalán és az SE435 használati 
útmutatójának 54. oldalán talál.  

Segítségre van szüksége?
Használati utasítás
Tanulmányozza az SE430/435 telefonhoz mellékelt használati utasítást. 

Online Segítség
www.p4c.philips.com

Probléma Megoldás

• Nincs vonal • Ellenőrizze a csatlakozásokat

• Töltse az akkukat legalább 24 órán keresztül

• Használja a mellékelt telefonzsinórt

• Gyenge hangminőség • Menjen közelebb a bázisállomáshoz

• Vigye a bázisállomáshoz legalább egy méterre az 
elektromos berendezésektől

• Az  ikon villog • Regisztrálja a kézibeszélőt a bázisállomáshoz

• Menjen közelebb a bázisállomáshoz

• A Hívószámkijelzés (CLI) 
szolgáltatás nem működik

• Ellenőrizze az előfizetését a hálózati operátorral
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