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Hva er det i boksen

Håndsett

Linjekabel

Brukerveiledning

Basestasjon

2 AAA
oppladbare batterier

Hurtigstart
veiledning

Strømtilførsel for
basestasjon

Batteridør

Garantikort

Hvis linjeadapteren må benyttes, så må du i så fall først kople linjeadapteren til linjekabelen før du plugger
linjekabelen til linjekontakten.
I multihåndsettpakkene vil du finne én eller flere ekstrahåndsett, ladere med strømforysningsenheter og
ekstra oppladbare batterier.

ADVARSEL Bruk alltid kablene og batteriene som ble levert sammen med telefonen.
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NO

1

Koble til

Koble til basestasjonen

1. Plasser basesatsjonen på et sentralt sted nær telefonlinjekontakten og elektrisitetskontaktene.
2. Koble linjekabelen og strømkabelen til den rette kontakten på baksiden av basestasjonen.
1.

B

A

2.

Koble til
strømtilførselen
A
A

Koble
linjekorden til
linjekontakten
B

3. Koble den andre enden av linjekabelen til telefonlinjekontakten og den andre enden av strømkabelen
til den elektriske kontakten.
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Installasjon

Sett inn batteriene og lad dem

Sett inn batterier

Lad opp håndsettet i 24 timer

Innstille dato og tid
1.
2.
3.
4.

Trykk m.
Rull : for Ur & alarm og trykk OK.
Trykk OK for å velge Innstille Dato/Tid.
Sett inn aktuell tid (TT:MM) og aktuell dato (DD/MM/ÅÅ) og trykk OK.

Nå er du klar til å bruke telefonen din.
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3

Gled deg

Foreta et anrop

Sett inn telefonnummeret, og trykk r.
ELLER
Trykk r og sett inn telefonnummeret.

Svare på et anrop

Når telefonen ringer, trykker du r-tasten.

Avslutte et anrop
Trykk e tast.

Justere telefonvolumet under et anrop

Trykk : for å velge fra Volum 1 til Volum 5.

Innstill ringemelodi

1. Trykk m, rull : til Personlig innstilling og trykk OK, trykk OK for å velge Håndsett mel, rull :
til Ringetone og trykk OK.
2. Rull : til din ønskede melodi for å spille melodien.
3. Trykk OK for å velge din ringemelodi.
Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen.

Lagre en kontakt i telefonboken
1.
2.
3.
4.

Trykk m, rull : til Telefonbok og trykk OK, trykk OK nok en gang for å velge Ny innføring.
Tast inn navnet på kontakten (maks 12 tegn), og trykk OK.
Tast inn tallet (maks 24 sifre), og trykk OK.
Rull : for en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og trykk OK
for å bekrefte.
En lang bekreftelsespipetone lyder.

Aksesser telefonboken

1. Trykk d i stand-bymodus eller trykk m, rull : til Telefonbok, og trykk OK, rull : til List oppf.
og trykk OK.
2. Trykk : for å bla i telefonboken.
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NO
Skru håndsettet på/av

Trykk og hold e-tasten i 5 sekunder for å skru av håndsettet i stand-bymodus.
Trykk kort e-tasten for å skru på håndsettet igjen.jj

Tastarurlås/låse opp

Trykk og hold *-tasten i 2 sekunder for å låse og låse opp tastaturet i stand-bymodus.

Lokalisering

1. Trykk c-tasten på basen inntil håndsettet begynner å ringe.
2. Når håndsettet er hentet opp, trykker du e for å slutte søkingen.
Trykk

Til

m

Få tilgang til hovedmenyen fra stand-bymodus.
Velg funksjonen vist på håndsettskjermen rett over den.

>

Gå til omringelisten fra stand-bymodus.
Velg funksjonen vist på håndsettskjermen direkte over den.
Aktivere mikrofon inn/utkoplingsfunksjonen under et anrop.

r

Svare et innkommende eksternt eller internt anrop.
Sett inn R for operatørtjenester når du er på linjen.

e

Legge-på et anrop.
Langt trykk fra menyblaing for å returnere til stand-bymodus, kort trykk for å returnere
til forrige meny.
Langt trykk i stand-bymodus for å skru av håndsettet, kort trykk for å slå håndsettet på
igjen.

u

Gå til anropslogg fra stand-bymodus.
Rull opp en menyliste eller gå til den forrige telefonboken eller
anropsloggopptegnelsen.
Øke øretelefonvolumet under et anrop.
Gå til det forrige tegnet i redigeringsmodus.

d

Gå til telefonboken fra stand-bymodus.
Rull ned en menyliste eller gå til den neste telefonboken eller anropsloggopptegnelsen.
Senke øretelefonvolumet under et anrop.
Gå til det neste tegnet i redigeringsmodus.

c

Initiere et internt anrop.

v

Svare et innkommende anrop i håndfrimodus.
Aktivere og deaktivere høyttaleren under et anrop.

#

Ringe # i stand-bymodus.
Langt trykk for å dempe ringeren i stand-bymodus.
Sette inn en pause i ringemodus.
Veksle mellom store og små bokstaver i redigeringsmodus.

*

Ringe * i stand-bymodus.
Langt trykk for å aktivere og deaktivere tastaturlås.
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Problemløsing
For å få mer informasjon kan du se på s.47 i brukermanualen for SE430.
Problem

Løsning

• Ingen summetone

• Sjekk tilkoblingene
• Lad batteriene i minst 24 timer
• Bruk den linjekabelen som medfølger

• Dårlig lydkvalitet

• Flytt nærmere basestasjonen
• Flytt basestasjonen minst én meter vekk fra eventuelle elektriske innretninger

•

ikonet blinker

• Registrer håndsettet til basestasjonen
• Flytt nærmere basestasjonen

• Anroperlinjeidentifikasjon
[Caller Line Identification]
tjenesten virker ikke

• Sjekk abonnementet hos din nettverksoperatør

Trenger du hjelp?
Brukerhåndbok
Se på brukermanualen som ble levert sammen med din SE430.

Onlinehjelp
www.p4c.philips.com

3111 285 27441
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