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Telefon SE740
SE745

Velkommen
Veiledning for hurtigstart

Koble

Installer

Bruk

Hva er i esken

Håndsett

Basestasjon for SE740

ELLER

SE745

2 AAA oppladbare 
batterier

Batteri deksel 

Strømforsyning

Veiledning for 
kvikkstart

Bruker håndbok

*I esken finner du  linje adapteren levert separat fra linjekabelen. I dette tilfellet må linjeadapteren først 
kobles til linjekabelen før du kobler linjekabelen til telefonkontakten.

I pakker med flere håndsett finner du ett eller flere håndsett, ladeapparater med strømforsyningsinnretninger 
og gjenoppladbare batterier i tillegg.

VARSEL Bruk alltid kabler og batterier som ble levert sammen med din telefon.

Garanti

Linjekabel*Basestøtte:

Koble
Koble basestasjonen

Installer
Sett inn gjenoppladbare batterier og lad 

1
1. Plasser basestasjonen på et sentralt sted i nærheten av telefonkontakten i veggen og stikk-kontakt.
2. Plasser basestasjonen opp ned slik at du kan se undersiden av basestasjonen. Fest basestøtten til

basestasjonen ved å sette tappene til basestøtten inn i de korresponderende hull på base-enheten.
Trykkes på plass inntil det høres en klikklyd.

3. Koble telefonkabel og strømkabel til de tilsvarende koblingssteder på undersiden av basestasjonen
som vist.

4. Koble den andre enden av linjekabelen til telefonkontakten og den andre enden av strømkabelen til
stikk-kontakten.
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Konfigurer din telefon (om nødvendig)
Etter noen minutters lading, viser telefonen din en Velkomst-skjerm avhengig av landet du bor i. Hvis 
Velkomst-skjermen kommer opp:

1. Skroll : til  VELKOMMEN på det språket du ønsker og trykk på mVELG for å bekrefte. 
2. Skroll : til ditt land og trykk på mVELG  for å bekrefte utvalget ditt.
3. Trykk på : til operatør (hvis nødvendig) og trykk på mVELG  for å bekrefte utvalget ditt.
Still dato og tid
1. Trykk på mMENY i hvile modus, skroll : til Ur & Alarm og trykk på mVELG, trykk på mVELG

igjen for å taste inn Dato & Tid.
2. Tast inn aktuell  tid (TT:MM) og aktuell dato (DD/MM/ÅÅ) og trykk på mOK.
Høres en godkjenningstone og din telefon er nå klar til bruk.

 Sett inn batterier   Lad opp håndsett i 24 timer
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Bruk3
Utføre et anrop
Slå nummeret (maksimal 24 sifre) og trykk på r tast.

ELLER

Trykk på v tast for å få summetonen og slå nummeret (maksimal 24 sifre).

Svare på et anrop
Når telefonen ringer, trykk på r tast.

Avslutte et anrop
For å avslutte en samtale, trykk på e tast.

Juster lydstyrke for øretelefon
Under anrop, trykk på : for å velge mellom Volum 1 til Volum 5.

Å lagre en kontakt i telefonboken
1. Trykk på mMENY i hvile modus, skroll : til Telefonbok og trykk på mVELG, trykk på mVELG

for å komme til Ny innføring.
2. Tast inn navnet til kontakten (maks. 14 bokstaver) og trykk på mOK.
3. Tast inn telefon nummeret (maks. 24 sifre) og trykk på mOK.
4. Skroll : for åvelge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og trykk

på mSELECT.
En godkjenningstone blir emitert.

Tilgang for telefonboken
1. Trykk på d i hvile modus og skroll : for å lete i telefonboken. 
2. For å se detaljer av telefonbok innføringen, , skroll : til telefonbok innføring og  trykk på mVIS.
3. For å slå et nummer fra telefonboken, skroll : til telefonbok innføring og trykk på  r.

Innstill ringemelodi
1. Trykk på mMENY i hvile modus, skroll : til Personlige innst. og trykk på mVELG, trykk på

mVELG for å komme til Håndsett mel., skroll : til HS Ringemelodi og trykk på mVELG.
2. Skroll : til  ønsket melodi for å spille melodien. 
3. Trykk på mVELG for å stille inn ringemelodien. 

A godkjenningstone kan høres og skjermen returnerer til forrige meny.

 

Slå håndsettet På/Av
Trykk og hold ned e tast i 3 sekunder for å slå av håndsettet i hvile modus.

Kort trykk på e tast for å slå håndsettet på.

Tastatur låses/låses opp
Trykk og hold ned * tast i 2 sekunder for å låse/låse opp tastaturet i hvile modus.

Søker
1. Trykk på p tast på base stasjonen. Alle registrerte håndsett ringer.
2. Når den er funnet, trykk på en hvilken som helst  tast på håndsettet for å avslutte søkingen.

Hør på meldinger tatt opp av telefonsvareren (gjelder kun SE 745)
Din telefonsvarer er standardmessig aktivert. Hvis du har fått nye meldinger, blinker meldingstelleren på din 
basestasjon og viser antallet for mottatte nye meldinger.

Trykk på P på basestasjonen for å avspille telefon meldinger (den første meldingen som ble tatt opp 
avspilles først). Trykk på P igjen for å stoppe meldingsavspilling.

Trykk på R for å hoppe over den aktuelle meldingen og avspill neste meldingen.

Trykk på l for å gå til forrige melding (hvis den blir trykket på innen 1 sekund til avspilling av aktuell 
melding).

Trykk på l for å gjenta den aktuelle meldingen (hvis den blir trykket på i løpet av 1 sekund under den 
aktuelle avspillingen). 

Trykk på V for å justere høytalervolum under avspillingen av melding.

Trykk på x for å slette den aktuelle meldingen. Langt trykk på x i hvilemodus for å slette alle meldinger 
(untatt uleste meldinger).

Se i SE 745 brukerhåndbok angående detaljer om funksjoner for din telefonsvarer.

Spesifikasjoner kan forandres uten varsel.
Varemerker er eiendom til Koninklijke Philips Electronics N.V. eller til de respektive eiere.

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheter reservert.
www.philips.com

3111 285 37721

Trykket i PRC

Flest stilte spørsmål
For mer informasjon, se i brukerhåndboken som ble levert sammen med din telefon.

Trenger du hjelp?
Brukerhåndbok
Se i brukerhåndboken som er levert sammen med din SE740/745.

Online hjelp
www.philips.com/support 

Problem Løsning

� Det er ingen summetone! � Sjekk tilkoblinger

� Lade batterier

� Bruk telefonkabel som ble levert

� Anroper hører meg ikke
klar!

� Beveg deg mot basestasjonen

� Beveg basestasjonen minst en meter bort fra elektriske
anvendelser

� SØKER... blir vist på håndsett
og  tegnet blinker!

� Beveg deg mot basestasjonen

� Forsikre deg om at basestasjonen er korrekt tilkoblet

� Nullstill din enhet og registrer håndsettet igjen

� Anroperens nummer blir
ikke vist!

� Sjekk ditt abonnement med din nettverk operatør
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