
Stručný návod 
k rychlému použití
SE888



Poznámka
* Balení s více sluchátky 

obsahuje více sluchátek, 
nabíječek a napájecích 
adaptérů.

** V některých zemích je nutné 
k telefonnímu kabelu připojit 
telefonní adaptér a poté kabel 
zapojit do telefonní zásuvky.

Pozor
• Používejte pouze dodané 

akumulátory a síťový adaptér.

Obsah balení

Sluchátko*

Základní stanice

Nabíječka* Síťový adaptér* Telefonní kabel**

CD-ROM  Stručný návod 
k rychlému 
použití 
Záruka



Připojení základní stanice a nabíječky.
Telefonní 

zdířka
Elektrická 
zásuvka

Adaptér 
napájení

Elektrická 
zásuvka

Nabíječka 
přídavného 
sluchátka

Základní 
stanice 
telefonu

1 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících 
zásuvek:
• konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně 

základní stanice,
• napájecí zásuvka ve zdi.

2 Jednotlivé konce telefonního kabelu zapojte do následujících zásuvek:
• telefonní zdířka na spodní straně základní stanice,
• telefonní zdířka ve zdi.

3 U verze s více sluchátky zapojte jednotlivé konce napájecího 
adaptéru do následujících zásuvek:
• konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně 

nabíječky přídavného sluchátka.
• napájecí zásuvka ve zdi.

Poznámka Před první použitím akumulátory dobijte 8 hodin.

1  Začít



Nastavení telefonu
1 Akumulátory jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením 

sejměte z krytu akumulátorů pásku.
2 Při prvním použití telefonu se zobrazí uvítací zpráva (v závislosti 

na konkrétní zemi).
3 Vyberte svou zemi a volbu potvrďte stisknutím tlačítka [OK].
4 Nastavte datum a čas.

• Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítka * vyberte 
možnost [AM] nebo [PM].



Nabíjení telefonu

Nabíjejte 
8 hodin.

Sluchátko nabijete tak, že jej umístíte do základní stanice. Pokud 
sluchátko do základní stanice vložíte správně, uslyšíte dokovací zvuk.

 » Sluchátko se začne nabíjet.
Poznámka Před první použitím akumulátory dobijte 8 hodin.

Kontrola stavu akumulátoru
Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, 
pruhy udávají úroveň nabití akumulátoru (plné, střední 
a slabé).
Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy 
blikají, dokud není nabíjení dokončeno.

Bliká ikona vybitého akumulátoru a ozývá se výstražný tón.
Akumulátor je vybitý a je třeba jej dobít.



Nabijte si mobilní telefon

Základní 
stanice 
telefonu

1 Uživatelé zařízení iPhone by měli připojit konektor kabelu USB 
pro nabíjení (není součástí dodávky) k zásuvce USB na spodní 
části zařízení SE888.

2 Má-li mobilní telefon nabíjení typu micro USB, zapojte konektor 
kabelu micro USB do zásuvky micro USB mobilního telefonu.



2  Bluetooth
Spárování zařízení SE888 s mobilními 
telefony
Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth mobilního telefonu 
aktivována a je v režimu vyhledávání. Spárování pak 
provedete následujícím způsobem:
1 Na základní stanici stiskněte tlačítko MENU.
2 Vyberte položky [Bluetooth] > [Hledat].
3 Umístěte mobilní telefon do blízkosti základní stanice a 

potvrďte stisknutím tlačítka [OK].
4 Na mobilním telefonu vyberte položku SE888 a 

proveďte připojení.
5 V případě potřeby zadejte na mobilním telefonu kód 

PIN (0000). 
 » Po spárování zařízení SE888 a mobilního telefonu 
se na obrazovce sluchátka a základní stanice zobrazí 
zpráva  nebo .

Poznámka
• Pokud je seznam zařízení Bluetooth plný, odeberte 

názvy některých mobilních telefonů, aby bylo možné 
spustit párování.

• Pokud je v mobilním telefonu uveden název zařízení 
SE888, je nutné jej z mobilního telefonu odebrat. 
Následně můžete znovu provést párování.

Upozornění
Párování s počítačem a stažení telefonního seznamu 
z počítače vyžaduje instalaci počítačového softwaru 
‘ThinkLink’, který je k dispozici na disku CD-ROM nebo 
na webu http://www.philips.com/support



Hovor
Rychlé volání z pevné linky
Stiskněte tlačítko  /  na sluchátku nebo tlačítko  
na základní stanici a vytočte telefonní číslo.
Vytočení čísla před telefonním hovorem
1 Zadejte telefonní číslo na sluchátku nebo na základní stanici.
2 Po stisknutí tlačítka /  vyberte pevnou linku nebo 

linku Bluetooth ( / / ), ze které chcete uskutečnit 
odchozí volání.

3 Poté buď:
• stiskněte tlačítko  /  na sluchátku, nebo
• stiskněte tlačítko  nebo  na základní stanici 

a vyberte linku nebo mobilní telefon, odkud bude 
hovor uskutečněn.

Poznámka Ujistěte se, že je linka nastavena jako 
[Domů] v případě pevné linky nebo jako [Mobil 1]/
[Mobil 2] v případě linky Bluetooth. Informace naleznete 
v části věnované nastavení linky v kapitole Nastavení 
telefonu v uživatelské příručce.

Tip Pokud na sluchátku vyberete položku [Aut.], bude 
pro odchozí hovor předvybrána nečinná linka, přičemž 
nejvyšší prioritu má linka [Domů].  Po ní následují linky 
[Mobil 1] a [Mobil 2]. Pokud vyberete možnost [Ruční], 
vyberte některou z těchto tří ikon.

3  Bavte se



Příjem hovoru
• Pokud dojde k příchozímu hovoru z pevné linky, 

stiskněte tlačítko  /  na sluchátku nebo tlačítko  
na základní stanici.

• Pokud dojde k příchozímu hovoru z linky Bluetooth, 
stiskněte tlačítko  /  na sluchátku nebo tlačítko 

 na základní stanici.
• Pokud se současně vyskytnou příchozí hovory z pevné 

linky i linky Bluetooth, vyberte hovor stisknutím tlačítka 
/  na sluchátku/základní stanici a potom

• na sluchátku stiskněte tlačítko  /  nebo
• na základní stanici stiskněte tlačítko  či , čímž 

jeden z hovorů přijmete.
Ukončení hovoru
• Stiskněte tlačítko  na sluchátku nebo tlačítko  na 

základní stanici.
• Umístěte sluchátko do základní stanice.

Úprava hlasitosti během hovoru
Chcete-li v průběhu hovoru upravit hlasitost, stiskněte 
tlačítko /  na sluchátku nebo  /  na základní stanici.

Přidání kontaktu do telefonního 
seznamu
1 Stiskněte tlačítko  na sluchátku nebo na základní 

stanici.
2 Vyberte položku [Možnost] > [Přidat nové] a volbu 

potvrďte stisknutím tlačítka [OK].
3 Zadejte jméno a poté údaj stisknutím tlačítka [OK] 

potvrďte.
4 Zadejte číslo a poté údaj stisknutím tlačítka [Uložit] 

potvrďte.



Záznam oznámení
1 Stiskněte tlačítko [Menu]
2 Vyberte možnost  > [Oznámení] a volbu potvrďte 

stisknutím tlačítka [OK].
3 Vyberte možnost [Příj. a zázn.] nebo [Jen odpověď] 

a volbu potvrďte stisknutím tlačítka [OK].
4 Vyberte možnost [Nahrát nové], poté ji potvrďte 

stiskem tlačítka [OK].
5 Po pípnutí začněte v blízkosti mikrofonu nahrávat zprávu.
6 Stisknutím tlačítka [OK] záznam ukončíte.

 » Nově zaznamenané oznámení si můžete 
poslechnout ve sluchátku.



Poslech vzkazů nahraných na záznamníku

cdba

a Zapnutí nebo vypnutí záznamníku: Stiskněte tlačítko .
b Spuštění/ukončení poslechu nahraných vzkazů: Stiskněte tlačítko 

.
c Úprava hlasitosti: Stiskněte tlačítko  / .
d Odstranění aktuální zprávy: Stiskněte tlačítko .

Poznámka Další informace naleznete v uživatelském manuálu 
v části Telefonní záznamník.



Potřebujete pomoci?
Uživatelský manuál
Informace vyhledejte v uživatelském manuálu, který jste obdrželi spolu s vaším telefonem.
ápověda online
www.philips.com/support.

Vítá vás společnost Philips
Zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome

Kopírování celé příručky nebo její části bez písemného 
souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno.  
Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke 
Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Všechna práva vyhrazena
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