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Vigtige informationer
For Deres sikkerhed
Dette udstyr er ikke beregnet til at foretage nødopkald i tilfælde af strømsvigt. Der bør findes
alternativer for adgang til nødopkald.
For at undgå skader eller fejlfunktion:

- Lad ikke produktet komme i kontakt med væske.
- Åbn ikke produktet, da du kan blive udsat for højspænding.
- Brug aldrig andre batterityper end det vedlagte.
- Udsæt ikke telefonen for stærk varme fra varmeudstyr eller direkte sollys.
- Tab ikke telefonen, og lad ikke ting falde ned på telefonen.
- Brug ikke rengøringsmidler indeholdende alkohol, ammoniak, benzin eller slibemidler,

da disse kan skade sættet.
- Aktive mobiltelefoner i nærheden kan forårsage interferens.

Om betjenings- og opbevaringstemperaturer
- Betjenes på steder, hvor temperaturen altid ligger mellem 0 og 35°C (32 til 95°F).
- Opbevares på et sted, hvor temperaturen altid ligger mellem -20 og 45°C (-4 til

113°F).
- Batteriets levetid kan blive forkortet ved lave temperaturer.

Installationskrav
Dette produkt kræver en el-forsyning på 220-240 volt enfaset vekselstrøm, eksklusiv IT-
installationer defineret i standard EN 60-950. I tilfælde af strømsvigt kan kommunikationen
mistes.
Det elektriske netværk er klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i standarden EN 60-
950. Den eneste måde at slukke dette produkt på, er at tage strømforsyningsenheden ud af
stikkontakten. Du skal sikre dig, at stikkontakten er placeret tæt på apparatet og altid er let
tilgængelig.

Spændingen i netværket er klassificeret som TNV-3 (telekommunikationsnetværkspændinger),
som defineret i standarden EN 60-950.

Brug for hjælp?
For yderligere oplysninger om fejlfinding og FAQs (ofte stillede spørgsmål):
Fejlfinding: side 18
Online-hjælp
www.p4c.philips.com
4
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Konfigurér din SE4350
Installér batteriet
Din SE4350 leveres med 2 genopladelige batterier, der giver mulighed for op til omkring 12
timer taletid og op til 150 timer standby-tid. Før du anvender håndsættet, skal batterierne være
installerede og fuldt opladet. 
1. Skub batterilåget  ud.

2. Placér batterierne som angivet, og sæt låget på igen.

Sprog
Din SE4350 kan understøtte forskellige displaysprog. 

For at ændre sprog
1. Tryk på m, bladr : til Personal Set og tryk på OK, bladr : til Language og tryk på

OK.
2. Bladr : til det ønskede sprog og tryk på OK for at bekræfte. 

Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu. 

Registrering
Nedenstaende procedurer er de procedurer, som du vil finde, hvis dit handsat er registreret til
SE430 eller SE435. Procedurerne kan variere afhangig af basen pa det produkt, hvor du
registrerer dit handsat. I dette tilfalde skal du henvende dig til producenten af dette produkt.
5
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Konfigurér din SE4350
Ekstra håndsæt skal registreres til baseenheden, før du kan bruge dem. 

For at registrere et ekstra håndsæt
1. På basesstationen skal du trykke på og holde c nede i 3 sekunder i standby. Derefter

skal registreringsproceduren udføres inden for 1 minut.

2. På håndsættet skal du samtidig trykke på m, bladr : til Advanced Set og tryk på OK,
bladr : til Registration og tryk på OK.

3. Indtast Hoved PIN-koden, når du bliver bedt om det, og tryk på OK for at begynde
registreringen.

Der lyder en lang bekræftelses-tone for at angive fuldført registrering, og skærmen vender
tilbage til den foregående menu. 

Hoved PIN-koden kræves, før du kan registrere eller fraregistrere håndsæt.

I 1 minut kan basestationen acceptere registrering af et håndsæt. Hvis der ikke trykkes på
en tast i 10 sekunder, afbrydes registreringsproceduren.

Hvis basen bliver fundet, og PIN-koden er korrekt, vil de ubrugte håndsætnumre blive vist,
og du kan vælge et håndsætnummer ved at indtaste nummeret direkte. 
Hvis PIN-koden er forkert, vises Incorrect PIN, og håndsættet vender tilbage til standby.
6



DA

SE4350_IFU_DA.book  Page 7  Friday, May 19, 2006  4:03 PM
Hvad er der i kassen?
Følgende tilbehør medfølger:

Strømforsyning til
basestation

Batterilåg Brugervejledning Garantibevis

Håndsæt 2x AAA 
genopladelige batterier

Opladerplads
7
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Din SE4350
Overblik over håndsættet

LCD-skærm

Menutast/ven-
stre soft-tast

Tale-tast

Tastaturlås-tast

Op/ned-navigationspile

Øresnegl

Højre soft-tast/
Genkaldsliste/
Lydløs-tast

Læg-på tast

Alfanumerisk 
tastatur

Firkant-tast/
Pause-tast/
Ringetone fra-tast

Intercom-tastHøjttaler-tast
Mikrofon

Handlings-LED
8
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Din SE4350
Håndsæt-taster

Soft-tast

Tryk Til

m Gå ind i hovedmenuen fra standby.
Vælger den funktion, der vises på håndsætskærmen, direkte over tasten.

>
Gå ind i genkaldslisten fra standby.
Vælger den funktion, der vises på håndsætskærmen, direkte over tasten.
Aktiverer lydløs-funktionen under et opkald.

r Besvar et indgående eksternt eller internt opkald.
Indsæt R for operatørservices, når der er linieforbindelse.

e

Læg et opkald på.
Langt tryk fra menu-gennemsyn for at vende tilbage til standby, kort tryk for at
vende tilbage til den foregående menu.
Langt tryk i standby for at slå håndsættet fra, kort tryk for at slå håndsættet til
igen. 

u
Gå til opkaldslog fra standby.
Bladr op på en menuliste eller gå til foregående telefonbog eller opkaldslogoptegnelse.
Hæv øresneglens lydstyrke under et opkald.
Gå til det foregående tegn i redigerings-modus.

d
Gå til telefonbog fra standby.
Bladr ned på en menuliste eller gå til næste telefonbog eller opkaldslogoptegnelse.
Sænk øresneglens lydstyrke under et opkald.
Gå til det næste tegn i redigerings-modus.

c Indled et internt opkald.

v Besvar et indgående opkald i håndfri indstilling.
Slår højttaleren* til og fra under et opkald.

#
Tryk # i standby.
Langt tryk for at sætte ringetonen på lydløs i standby.
Indsæt en pause i opkalds-modus.
Skift mellem store og små bogstaver i redigerings-modus.

* Tryk * i standby.
Langt tryk for at slå  tastaturlåsen til og fra.

OK Kort tryk for at bekræfte dit valg.

BACK Kort tryk fra menugennemsyn for at vende tilbage til den foregående menu. 

*ADVARSEL Håndfri aktivering kan pludseligt øge lydstyrken i øresneglen til et meget højt
niveau. Du skal sikre dig, at håndsættet ikke er for tæt på dit øre.
9
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Installér
Installér batteriet
Se side 5.

Oplad batterier
1. Placér håndsættet på opladerpladsen. Der lyder et bip, hvis håndsættet er korrekt placeret.
2. En opladningsanimation på håndsættet angiver at batteriet oplades. 

3. Lad det lade, indtil batterierne er fuldt opladet (mindst 24 timer). 
4. Håndsættet er fuldt opladet, når ladeanimationen standser, og vises. 

Batterilevetid og rækkevidde
Taletid og standby-tid
Når batteriet er fuldt opladet, er taletiden på din SE4350 omkring 12 timer, og standby-tiden er
omkring 150 timer.

Lavt batteri-advarsel
batteriniveauet vises i det øverste venstre hjørne af håndsætskærmen. Når batteriniveauet bliver
lavt, advarer batterisensoren dig ved at udsende en lyd og batteriikonet blinker. 
Hvis batteriniveauet bliver meget lavt, slukker telefonen automatisk kort efter alarmen og
eventuelle igangværende funktioner gemmes ikke. 

Uden for rækkevidde-advarsel
Den indendørs og udendørs rækkevidde for telefonen er henholdsvis op til 50 meter og 300
meter. Når håndsættet bevæges uden for rækkevidden, blinker antenneikonet  .

Håndsættet skal oplades i mindst 24 timer, før det bruges første gang.
10
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Opkald
Intercom
Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der er mindst 2 registrerede håndsæt. Den giver dig
mulighed for at foretage gratis interne opkald, overføre eksterne opkald fra ét håndsæt til et
andet og bruge konferencemuligheden.

Intercom til et andet håndsæt
For at kunne bruge intercom-funktionen, skal du have mindst 2 håndsæt registreret på din
basestation (se side 6 "For at registrere et ekstra håndsæt").
1. Tryk på c-tast i standby.
2. Intercom etableres øjeblikkeligt, hvis der kun er registreret 2 håndsæt. Hvis der er mere

end 2 registrerede håndsæt,vises nummeret på de håndsæt, der er tilgængelige for
intercom. Tryk på OK for at ringe til alle håndsæt, eller tryk på håndsætnummeret for at
vælge et bestemt håndsæt. F.eks.: tryk 2 for at ringe op til håndsæt 2.

Overfør et eksternt opkald til et andet håndsæt
1. Tryk på c-tasten for at sætte det eksterne opkald på hold.  (personen i den anden

ende kan ikke længere høre dig)
2. Intercom etableres øjeblikkeligt, hvis der kun er registreret 2 håndsæt. Hvis der er mere

end 2 registrerede håndsæt,vises nummeret på de håndsæt, der er tilgængelige for
intercom. Tryk på OK for at ringe til alle håndsæt, eller tryk på håndsætnummeret for at
vælge et bestemt håndsæt. F.eks.: tryk 2 for at ringe op til håndsæt 2.
Det kaldte håndsæt ringer.

3. Tryk på r-tasten på det kaldte håndsæt for at besvare det interne opkald, hvor de
interne opkaldere kan tale sammen.

4. Tryk på e-tasten på det første håndsæt for at overføre det eksterne opkald til det
kaldte håndsæt. 

Skift mellem et internt og eksternt opkald.
1. Tryk på c-tasten én gang for at skifte mellem et internt opkald og et eksternt opkald.

Hvis håndsættet ikke hører til serien SE4350, er denne funktion måske ikke tilgængelig.

Hvis der ikke er noget svar fra det kaldte håndsæt, skal du trykke på c-tasten for at
genoptage det eksterne opkald. 
11
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Opkald
Tre-parts konferenceopkald
Konferenceopkaldsfunktionen giver mulighed for at dele et eksternt opkald mellem to håndsæt (i
intercom). De tre parter kan deles om samtalen, og der kræves ingen netværksabonnementer. 
1. Tryk på c-tasten for at sætte det eksterne opkald på hold. (personen i den anden

ende kan ikke længere høre dig)
2. Intercom etableres øjeblikkeligt, hvis der kun er registreret 2 håndsæt. Hvis der er mere

end 2 registrerede håndsæt, vises nummeret på de håndsæt, der er tilgængelige for
etablering af et konferenceopkald. Tryk på OK for at ringe til alle håndsæt, eller tryk på
håndsætnummeret for at vælge et bestemt håndsæt. F.eks.: tryk 2 for at ringe op til
håndsæt 2. 

3. Det kaldte håndsæt ringer. 
4. Tryk på r-tasten på det kaldte håndsæt for at besvare det interne opkald, hvor de

interne opkaldere kan tale sammen.
5. Langt tryk på c-tasten  på det første håndsæt for at gå ind i tre-partskonferencen.

TIP Hvis Confer. mode er aktiveret, etableres et tre-parts konferenceopkald automatisk,
hvis det andet håndsæt går på linien, mens der allerede er et eksternt opkald i gang. 
12
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Personlige indstillinger
Håndsæt toner
HS ringe-vol.
Der er 5 ringestyrkevalg (Silence, Low, Medium, High og Progressive). Standardniveauet er
Medium.

For at indstille ringestyrke
1. Tryk på m, bladr : til Personal Set og tryk på OK, tryk på OK for at vælge Handset

Tones og tryk på OK for at vælge Ring Volume.
2. Bladr : til det ønskede lydstyrkeniveau og tryk på OK for at bekræfte.

Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu. 

Ringemelodi
Der er 10 ringemelodier at vælge imellem på dit håndsæt. 

For at indstille ringemelodi
1. Tryk på  m, bladr : til Personal Set og tryk på OK, tryk på OK for at vælge Handset

Tones, bladr : til Ring Melody og tryk på OK.
2. Bladr : til den ønskede melodi for at afspille melodien. 
3. Tryk på OK for at vælge din ringemelodi.

Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu. 

Personal Set
Handset Tones

Handset Name

Language

Babysit mode

Backlight

Når Silence er aktiveret, vises ikonet  på skærmen.

ADVARSEL Når håndsættet ringer under et indgående opkald, må du ikke holde
håndsættet for tæt på øret, da ringetonens lydstyrke kan skade din hørelse.
13
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Personlige indstillinger
Gruppemelodi
For at kunne gøre brug af denne funktion, skal du abonnere på Vis nummer-service. 
Denne menu gør det muligt for dig at vælge og indstille de melodier, der skal afspilles, når der er
et eksternt indgående opkald fra en kontakt, hvis navn er gemt i din telefonbog og er del af en
gruppe. Du kan tildele 1 ringemelodi til hver gruppe.
Der er tre telefonbogsgrupper (Gruppe A, B og C) til rådighed, hvor du kan organisere dine
kontakter. Hver gruppe kan tildeles en unik melodi. 

For at indstille Gruppemelodi
1. Tryk på m, bladr : til Personal Set og tryk på OK, tryk på OK for at vælge Handset

Tones, bladr : til Group Melody og tryk på OK.
2. Bladr : til  den gruppe, du vil indstille melodien for, og tryk på OK.
3. Bladr : til den ønskede melodi for at afspille melodien.
4. Tryk på OK for at indstille gruppemelodien.

Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu. 

Tastebip
Et enkelt bip lyder, når der trykkes på en tast. Du kan aktivere eller deaktivere tastebippet. Som
standard er tastebippet On.

For at tænde/slukke for tastebippet
1. Tryk på m, bladr : til Personal Set og tryk på OK, tryk på OK for at vælge Handset

Tones, bladr : til Key Beep og tryk på OK.
2. Bladr : til On eller Off og tryk på OK for at bekræfte. 

Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu. 

SMS-tone
En tone lyder, når en ny SMS modtages. Du kan aktivere eller deaktivere SMS-tone. Som
standard er SMS tone On.

For at tænde/slukke for SMS-tone
1. Tryk på m, bladr : til Personal Set og tryk på OK, tryk på OK for at vælge Handset

Tones, bladr : til SMS tone og tryk på OK.
2. Bladr : til On eller Off og tryk på OK for at bekræfte. 

Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu. 

Håndsæt navn
Du kan navngive håndsættet og få vist håndsættets navn i standby. Standard-navnet på
håndsættet er PHILIPS.
14
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Personlige indstillinger
For at omdøbe håndsættet
1. Tryk på m, bladr : til Personal Set og tryk på OK, bladr : til Handset Name og tryk

på OK.
2. Redigér håndsættets navn og tryk på OK for at bekræfte.

Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu. 

Sprog
Se side 5.

Babysit-mode
For at kunne bruge denne funktion, skal du have mindst 2 håndsæt registreret på din basestation
(se side 6 "For at registrere et ekstra håndsæt").
Denne funktion giver dig mulighed for at overvåge f.eks. børneværelset. Placér håndsættet i det
rum, der skal overvåges. Hvis lydniveauet omkring mikrofonen på håndsættet overstiger en vis
grænse, kan håndsættet automatisk ringe op til et andet håndsæt, der er registreret på samme
basestation. 
For at kunne bruge Babysit-funktionen, skal du aktivere den (f.eks. på håndsæt 1) og indtaste
nummeret på det håndsæt, der skal ringes op (f.eks. håndsæt 2), hvis der er støj i det
overvågede rum. Placér det håndsæt, som er i Babysit-mode (f.eks. håndsæt 1), i det værelse,
der skal overvåges. Hvis dette håndsæt opfanger et lydniveau, der er højere end en vis grænse,
indleder det automatisk et internt opkald til det valgte håndsæt (f.eks. håndsæt 2).

For at aktivere Babysit-mode
1. Tryk på m, bladr : til Personal Set og tryk på OK, bladr : til Babysit mode og tryk

på OK

2. Indtast nummeret på det håndsæt, du vil kalde op, og tryk på OK for at aktivere. 

For at deaktivere Babysit-mode
1. Tryk på m, vælg Off og tryk på OK. 

Den makisimale længde for håndsættets navn er 12 tegn. 

I Babysit-mode, er alle taster deaktiveret, undtagen m-tasten. Babysit mode vises på
skærmen, når denne funktion er aktiveret, og håndsættet kan ikke udføre eller modtage
opkald.
15
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Personlige indstillinger
Baggrundslys
For at indstille Baggrundslys
1. Tryk på m, bladr : til Personal Set og tryk på OK, bladr : til Backlight og tryk på

OK. 
2. Bladr : til On eller Off og tryk på OK for at bekræfte. 

En lang bekræftelsesbiplyd lyder.

Baggrundslys aktiveres, hvis der kommer et indgående opkald, en ny besked etc.
Deaktivering af baggrundslys forlænger batteriets levetid.
16
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Avancerede indstillinger
Registrering
Se side 5.

Fraregistrer.
For at fraregistrere et håndsæt
1. Tryk på m, bladr : til Advanced Set og tryk på OK, bladr : til Unregister og tryk på

OK.
2. Indtast det Hoved PIN-koden, når du bliver bedt om det, og tryk på OK for at bekræfte.
3. Indtast på håndsættets tastatur nummeret på det håndsæt, du ønsker at fraregistrere. 

Der lyder et langt bekræftelses-bip for at angive fuldført fraregistrering, og skærmen viser
Unregistered.

Advanced Set
Registration
Unregister

Hvis der ikke trykkes på en tast inden for 15 sekunder, afbrydes fraregistreringen, og
håndsættet vender tilbage til den foregående menu.
17
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Fejlfinding
Fejlfinding på telefonen
Problem Årsager Løsning

 -ikonet blinker
ikke når håndsættet er
placeret på basen

• Dårlig batterikontakt
• Snavset kontakt

• Batteriet er fuldt opladet

• Flyt let på håndsættet
• Rengør batterikontakten

med en klud fugtet med
sprit

• Ingen grund til opladning

Ingen klartone • Håndsættet er ikke regis-
treret på basestationen

• Ingen strøm

• Batterierne er flade

• Du er for langt fra bases-
tationen

• Forkert liniekabel

• Linie-adapter (om nødv-
endigt) er ikke tilsluttet
til linie-ledningen

• Registrer håndsættet på
basestationen

• Kontroller tilslutningerne.
Nulstil telefonen: tag
stikket ud af stikkontak-
ten og sæt det i igen

• Oplad batterierne i
mindst 24 timer

• Gå tættere på basesta-
tionen

• Brug det vedlagte linieka-
bel

• Tilslut linie-adaptoren
(om nødvendigt) til linie-
ledningen

Dårlig lydkvalitet • Du er for langt fra bases-
tationen

• Basestationen er for tæt
på elektriske apparater,
forstærkede beton-
vægge eller metal-dør-
rammer

• Gå tættere på basesta-
tionen

• Flyt basestationen
mindst én meter væk fra
elektriske apparater

-ikonet blinker • Håndsættet er ikke regis-
treret på basestationen

• Ingen strømtilslutning

• Registrer håndsættet på
basestationen

• Gå tættere på basesta-
tionen
18
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Fejlfinding
Problem Årsager Løsning

Håndsættet viser "ikke
tilgængelig"

• når du forsøger at tilføje
et andet håndsæt til
basestationen

• når du bruger et hånd-
sæt

• Proceduren for tilføjelse
af et håndsæt er slået
fejl

• Maksimalt antal hånd-
sæt er nået

• Basestationen er
allerede optaget af et
andet håndsæt

• Forsøg igen ved at fra-
koble og gentilslutte
basestationens strøm-
forsyning, og følg proce-
duren for registrering af
et håndsæt (se side 6).

• Tag håndsættets batter-
ier ud og sæt dem i igen

• Fraregistrer et håndsæt,
så det nye håndsæt kan
blive registreret

• Vent indtil det er tilgæn-
geligt

Støjinterferens på din radio 
eller fjernsyn

Din basestation eller 
hovedstrømpakken er for 
tæt på elektriske apparater

Fjern strømpakken eller 
basestationen så langt væk 
som muligt

Vis nummer (VN)
servicen virker ikke

Denne service er ikke 
aktiveret

Kontroller dit abonnement 
hos din netværksoperatør

Ingen ringetone Ringetonen er slået fra Hæv lydstyrken

En telefonbogsindskrivning
kan ikke gemmes

Telefonbogen er fuld Slet en indskrivning for at
frigøre plads i
hukommelsen
19
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Information
Elektriske, magnetiske og 
elektromagnetiske felter ("EMF")
1. Philips Royal Electronics fremstiller og sælger mange kundeorienterede produkter, som

normalt har mulighed for at udsende og modtage elektromagnetiske signaler, lige som
ethvert andet elektronisk apparat.

2. Et af Philips' største forretningsprincipper er at træffe alle nødvendige helbredsmæssige og
sikkerhedsmæssige foranstaltninger for vores produkter, at overholde alle gældende
lovkrav og at ligge godt og vel inden for gældende EMF-standarder på
produktionstidspunktet for produkterne.

3. Philips er engageret i at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, som ikke forårsager
negativ helbredspåvirkning.

4. Philips bekræfter, at hvis deres produkter håndteres korrekt til det beregnede brug, er de
sikre at bruge i henhold til videnskabelige beviser, der foreligger i dag.

5. Philips spiller en aktiv rolle inden for udvikling af internationale EMF- og
sikkerhedsstandarder, hvilket gør Philips i stand til at forudse yderligere udviklinger inden
for standardisering til tidlig integration i deres produkter.

Konformitet
Konformitetsdeklareringen kan findes på www.p4c.philips.com.

Undertegnede Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC erklærer herved, at følgende udstyr
SE4350x overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Genbrug og bortskaffelse
Bortskaffelsesvejledning for gamle produkter
WEEE-direktivet (Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr: 2002/96/EF) blev fastsat for at
sikre, at produkter genbruges ved hjælp af de bedst tilgængelige håndterings-, genvindings- og
genbrugstekniker for at sikre menneskers helbred og give den største beskyttelse af miljøet.

Dit produkt er designet og fremstillet af høj-kvalitetsmaterialer og -komponenter, som kan
genbruges og genanvendes.
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Information
Smid ikke dit gamle apparat i den almindelige affaldsspand. Gør dig bekendt med det lokale
affaldsindsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter, der er markeret med dette
symbol: 

Brug en af følgende bortskaffelsesmetoder:

1. Bortskaf hele apparatet (inklusive kabler, stik og tilbehør) på
genbrugsstationen.

2. Hvis du køber et erstatningsapparat, kan du returnere dit gamle
apparat med alt tilbehør til forhandleren. Han skal tage imod det
i henhold til WEEE-direktivet.

Philips har markeret pakningen med standardsymboler der er designet
til at fremme genbrug og korrekt bortskaffelse af eventuelt affald. 

Der er betalt bidrag til det tilhørende nationale genvindings- og genbrugssystem.

Det mærkede pakningsmateriale kan genbruges.
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