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Bemærk
* I multi-håndsætpakker er der 

ekstra håndsæt, opladere og 
strømadaptere.

** I nogle lande skal du tilslutte 
ledningsadapteren til ledningen 
og derefter sætte ledningen i 
telefonstikket.

Forsigtig
•	 Brug kun de medfølgende 

batterier og strømadapteren.

Hvad følger med?

Håndsæt*

Basestation

Oplader* Strømadapter* Ledning**

CD-ROM  Lynhåndbog 
Garanti



Tilslut basestationen og opladeren

Telefonstik Strømforsyning

Strømadapter

Strømforsyning

Ekstra 
håndsætopladerTelefonens 

basestation

1 Slut hver ende af strømadapteren til:
•	 indgangsstikket til jævnstrøm i bunden af basestationen;
•	 stikkontakten på væggen.

2 Slut hver ende af ledningen til:
•	 telefonstikket i bunden af basestationen;
•	 telefonstikket på væggen.

3 Ved	versioner	med	flere	håndsæt	tilsluttes	hver	ende	af	
strømadapteren til:
•	 indgangsstikket til jævnstrøm i bunden af den ekstra 

håndsætoplader.
•	 stikkontakten på væggen.

Bemærk Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang.

1  Kom godt i gang



Konfigurer din telefon
1 Batterierne er forudinstalleret i håndsættet. Træk batteritapen af 

batterilågen, inden du påbegynder opladning.
2 Når du bruger telefonen første gang, vises en 

velkomstmeddelelse (afhængig af land).
3 Vælg dit land, og tryk på [OK] for at bekræfte.
4 Indstil dato og klokkeslæt.
•	 Hvis tiden er i 12 timers format, skal du trykke på *-tasten for 

at vælge [AM] eller [PM].



Oplad telefonen

Oplad i 
8 timer

Anbring håndsættet i basestationen for at oplade det. Når 
håndsættet placeres korrekt på basestationen, hører du en 
dockinglyd.

 » Håndsættet begynder at lade op.
Bemærk Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang.

Kontroller batteriniveauet
Når håndsættet er taget af basestationen/opladeren, 
angiver bjælkerne batteriniveauet (fuld, medium og lav).
Når håndsættet er taget af basestationen/opladeren, blinker 
bjælkerne, indtil opladningen er færdig.

Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en alarmtone.
Batteriet er ved at løbe tør og skal genoplades.



Oplad din mobiltelefon

Telefonens 
basestation

1 iPhone-brugere skal tilslutte stikket på USB-opladerkablet 
(medfølger ikke) til USB-stikket i bunden af .

2 På telefoner med micro USB-genopladning skal den ene ende af 
micro USB-kablet sluttes til mobiltelefonens micro USB-stik.



2  Bluetooth
Par SE888 med dine mobiltelefoner
Kontroller, at Bluetooth-funktionen på mobiltelefonerne er 
aktiveret og i søgetilstand. Du kan derefter oprette parring 
på følgende måder:
1 På basestationen skal du trykke på MENU.
2 Vælg [Bluetooth] > [Find mig].
3 Placer mobiltelefonen tæt på basestationen, og tryk 

derefter på [OK] for at bekræfte.
4 På mobiltelefonen skal du vælge SE888 og tilslutte.
5 Indtast PIN-koden (0000) på mobiltelefonen, hvis det 

er nødvendigt. 
 » Når SE888 og mobiltelefonen er parret, vises 

 eller  på skærmen på håndsættet og 
basestationen.

Bemærk
•	 Når Bluetooth-enhedslisten er fuld, skal du fjerne nogle 

mobiltelefonnavne, før parring kan påbegyndes.
•	 Hvis	navnet	på	SE888	findes	i	din	mobiltelefon,	skal	du	

fjerne den fra din mobiltelefon. Derefter kan du udføre 
parringen igen.

Tip
PC-parring og download af PC-telefonbog kræver 
installation af PC-softwaren "ThinkLink",	som	findes	på	
CD-ROM'en eller på http://www.philips.com/support



Opkald
Hurtigt opkald fra fastnet
Tryk på  /  på håndsættet eller  på basestationen, 
og ring op til telefonnummeret.
Indtast nummer før opkald
1 Ring op til telefonnummeret på håndsættet eller 

basestationen.
2 Tryk på /  for at vælge den fastnettelefon eller 

Bluetooth ( / / ), hvorfra du vil foretage opkaldet.
3 Derefter gøres ét af følgende:
•	 Tryk på  /  på håndsættet eller
•	 Tryk på  eller  på basestationen, og vælg en 

linje eller mobiltelefon for at ringe op til nummeret.

Bemærk Sørg for, at linjeindstillingerne er indstillet til 
[Hjem] for fastnet eller [Mobil 1]/[Mobil 2] for 
Bluetooth. Du kan få mere at vide under Linjeindstillinger i 
afsnittet om telefonindstillinger i brugervejledningen.

Tip Hvis du vælger [Auto] på håndsættet, vælges den 
ledige linje på forhånd til et udgående opkald, med 
[Hjem] som førsteprioritet.  Derefter [Mobil 1] og 
[Mobil 2]. Hvis du vælger [Manuel], skal du vælge et ikon 
blandt de tre valgmuligheder.

3  Nyd det



Besvar et opkald
•	 Når der modtages et indgående opkald fra 

kabelforbindelsen, skal du trykke på  /  på 
håndsættet eller  på basestationen.

•	 Når der modtages et indgående opkald fra Bluetooth-
forbindelsen, skal du trykke på  /  på håndsættet 
eller  på basestationen.

•	 Når der modtages indgående opkald fra fastnet og 
Bluetooth på samme tid, skal du trykke på /  på 
håndsættet/basestationen for at vælge et opkald, og 
derefter,
•	 på håndsættet: Tryk på  /  ; eller
•	 på basestationen: Tryk på  eller  for at besvare 

et af opkaldene.
Afslut et opkald
•	 Tryk på  på håndsættet eller  på basestationen.
•	 Anbring håndsættet på basestationen.

Juster lydstyrken under et opkald
Tryk på /  på håndsættet eller  /  på basestationen 
for at ændre lydstyrken under et opkald.

Tilføj en kontakt til telefonbogen
1 Tryk på  på håndsættet eller basestationen.
2 Vælg [Option] > [Tilføj ny], og tryk på [OK] for at 

bekræfte.
3 Indtast navnet, og tryk derefter på [OK] for at 

bekræfte.
4 Indtast nummeret, og tryk derefter på [Gem] for at 

bekræfte.



Optag en meddelelse
1 Tryk på [Menu]
2 Vælg  > [Meddelelse], og tryk på [OK] for at 

bekræfte.
3 Vælg [Svar & optag] eller [Besvar kun], og tryk 

derefter på [OK] for at bekræfte.
4 Vælg [Optag ny], og tryk derefter på [OK] for at 

bekræfte.
5 Start optagelsen tæt på mikrofonen efter bippet.
6 Tryk på [OK] for at stoppe optagelsen.

 » Du kan lytte til den nyoptagede meddelelse på 
håndsættet.



Hør beskeder, der er lagt på telefonsvareren

cdba

a Tænd/sluk for telefonsvareren: Tryk på .
b Start/stop for lytning til de optagede beskeder: Tryk på .
c Juster lydstyrken: Tryk på   / .
d Slet den aktuelle besked: Tryk på .

Bemærk Du kan få yderligere oplysninger i brugervejledningens 
afsnit om telefonsvareren.



Har du brug for hjælp?
Brugervejledning
Se i den brugervejledning, der fulgte med din nye telefon.
nlinehjælp
www.philips.com/support

Velkommen til Philips
Registrer dit produkt på www.philips.com/welcome

Reproduktion helt eller delvist er forbudt uden 
skriftligt samtykke fra indehaveren af ophavsretten.  
Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips Electronics 
N.V. eller deres respektive ejere.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Alle rettigheder forbeholdes.

QSG_SE888_DA_V1.3
WK11285

 0168


