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Megjegyzés
*	 A	több	kézibeszélőt	

tartalmazó csomagokban 
további	kézibeszélők,	töltők	és	
adapterek találhatók. 

** Bizonyos országokban 
a hálózati adaptert kell 
csatlakoztatni a hálózati 
csatlakozóvezetékhez,	majd	a	
hálózati csatlakozóvezetéket a 
telefoncsatlakozóba.

Figyelem
•	 Csak a készülékhez mellékelt 

akkumulátorokat és adaptert 
használja!

A doboz tartalma

Kézibeszélő*

Bázisállomás

Töltő* Adapter* Hálózati 
csatlakozóvezeték**

CD-ROM  Gyors	áttekintő	útmutató 
Garancia



A bázisállomás és a töltő csatlakoztatása

Telefonaljzat
Tápkábel 

csatlakozóaljzata

Hálózati 
adapter

Tápkábel 
csatlakozóaljzata

Extra 
kézibeszélő-

töltő
Telefon-

bázisállomás

1 Csatlakoztassa az adapter két végét:
•	 a bázisállomás alsó részén található egyenáramú bemeneti 
aljzathoz;

•	 a	fali	aljzathoz.
2 A hálózati csatlakozóvezeték végeit csatlakoztassa:
•	 a	bázisállomás	alsó	részén	található	telefon	aljzathoz;
•	 a	fali	aljzathoz.

3 Több	kézibeszélő	esetén	csatlakoztassa	az	adapter	mindkét	végét:
•	 az	extra	kézibeszélő-töltő	alsó	részén	található	egyenáramú	
bemeneti	aljzathoz;

•	 a	fali	aljzathoz.

Megjegyzés:	Az	első	használat	előtt	töltse	az	akkumulátorokat	8	
órán keresztül.

1  Bevezetés



A telefon beállítása
1 Az	akkumulátorok	előzetesen	be	vannak	helyezve	a	
kézibeszélőbe.	Töltése	előtt	húzza	le	az	akkumulátorszalagot	az	
akkumulátorfedélről.

2 A	telefon	első	bekapcsolásakor	üdvözlő	üzenet	(országfüggő)	
jelenik	meg.

3 Az	ország	kiválasztása	után	a	jóváhagyáshoz	nyomja	meg	az	[OK] 
gombot.

4 Állítsa	be	a	dátumot	és	az	időt.
•	 Ha	az	idő	12	órás	formátumban	van,	a	* gombbal választhat 

[AM] és [PM] között.



A telefon töltése

Töltés 
8 óra

A	kézibeszélőt	feltöltéshez	helyezze	a	bázisállomásra.	Ha	a	
kézibeszélőt	megfelelő	módon	helyezte	a	bázisállomásra,	dokkoló	
hangjelzés	hallható.

 » A	kézibeszélő	elkezd	tölteni.
Megjegyzés:	Az	első	használat	előtt	töltse	az	akkumulátorokat	8	
órán keresztül.

Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése
Ha	a	kézibeszélő	le	van	véve	a	bázisállomásról/töltőről,	a	
sávok	jelzik	a	töltöttségi	szintet	(teljes,	közepes	és	alacsony).
Ha	a	kézibeszélő	a	bázisállomáson/töltőn	található,	a	sávok	
villogása	jelzi	a	töltési	folyamatot.

A	lemerült	elem	ikon	villog,	a	készülék	figyelmeztető	
hangjelzést	hallat.
Az	akkumulátor	lemerült,	töltse	fel	újra.



Mobiltelefon feltöltése

Telefon-
bázisállomás

1 iPhone	készülék	esetén	csatlakoztassa	az	USB-töltőkábelt	(a	
csomag	nem	tartalmazza)	az	USB-csatlakozójába,	ami	az	SE888	
készülék	alján	található.

2 Micro	USB-töltővel	rendelkező	mobiltelefon	esetén	csatlakoztassa	
a	micro	USB-kábelt	a	mobiltelefon	micro	USB-csatlakozójába.



2  Bluetooth
Párosítsa SE888 mobiltelefonjaival
Győződjön	meg	arról,	hogy	a	mobiltelefon	Bluetooth-
funkciója	aktív-e	és	keresési	állapotban	van.	Azt	követően	
végezze	el	a	párosítást	a	következőképpen:
1 Nyomja	meg	a	bázisállomáson	levő	MENU	(Menü)	

gombot.
2 Válassza ki a [Bluetooth] > [Találjon meg] opciót.
3 Helyezze	a	mobiltelefont	a	bázisállomás	közelébe,	majd	
megerősítéshez	nyomja	meg	az	[OK] gombot.

4 Válassza	ki	mobiltelefonján	a	SE888	lehetőséget	és	
csatlakozzon.

5 Ha	szükséges,	üsse	be	a	PIN-kódot	(0000)	a	telefonjába.	
 » Ha	a	SE888	és	mobiltelefon	párosítva	van,	  vagy 

	jelenik	meg	a	kézibeszélő	és	a	bázisállomás	
képernyőjén.

Megjegyzés
•	 Ha	a	Bluetooth	készüléklista	megtelt,	távolítson	el	pár	
nevet,	mielőtt	a	párosítást	elkezdené.

•	 Ha	az	SE888	név	már	szerepel	a	készülékén,	el	kell	azt	
távolítania	a	mobiltelefonjából.	Ezután	újra	kezdheti	a	
párosítást.

Tipp
Számítógép párosításához és számítógépes telefonkönyv 
letöltéséhez telepítenie kell a ‘ThinkLink’	programot,	
ami	a	CD-ROM-on	vagy	a	következő	honlapon	található:	
http://www.philips.com/support



Hívás
Gyors hívás vezetékes vonalon
Nyomja	meg	a	 	/	 	gombot	a	kézibeszélőn	vagy	a	  
bázisállomáson,	és	tárcsázza	a	számot.
Tárcsázás, majd hívás
1 Tárcsázza	a	telefonszámot	a	kézibeszélőn	vagy	a	

bázisállomáson.
2 Nyomja	meg	a	 /  gombot a vezetékes vagy Bluetooth 
vonal	kiválasztásához	( / / ),	attól	függően,	hogy	
melyikről	szeretne	kimenő	hívást	indítani.

3 Majd	ezt	követően:
•	 Nyomja	meg	a	kézibeszélőn	levő	 	/	  gombot vagy
•	 nyomja	meg	a	bázisállomáson	levő	  vagy  
gombot,	és	válassza	ki	a	tárcsázandó	vezetékes	vagy	
mobiltelefont.

Megjegyzés	Győződjön	meg	arról,	hogy	a	
vonalbeállítások	a	következők:	[Otthon] vezetékes 
hívás esetén vagy [Mobil 1]/[Mobil 2] Bluetooth vonal 
esetén.	További	információért	forduljon	a	felhasználói	
kézikönyv	Telefonbeállítások	fejezetében	található	
Vonalbeállítások részhez.

Tipp	Ha	kiválasztja	a	következőt:	[Auto]	a	kézibeszélőn,	
a	kimenő	hívásoknál	automatikusan	a	megfelelő	vonal	
lesz	beállítva,	és	az	[Otthon]	lesz	a	rangsor	első	helyén.		
Ezt követi a [Mobil 1] és [Mobil 2].	Ha	kiválasztja	a	
következő	beállítást:	[Kézi],	válassza	ki	a	három	lehetőség	
egyikének	ikonját.

3  Jó szórakozást!



Hívás fogadása
•	 Vezetékes	bejövő	hívás	esetén	nyomja	meg	a	
kézibeszélőn	levő	 	/	 	vagy	a	bázisállomáson	levő	

 gombot a hívás fogadásához.
•	 Bluetooth	bejövő	hívás	esetén	nyomja	meg	a	
kézibeszélőn	levő	 	/	 	vagy	a	bázisállomáson	levő	

 gombot a hívás fogadásához.
•	 Ha	egyszerre	van	vezetékes	és	Bluetooth	bejövő	
hívása	is,	nyomja	meg	a	 / 	gombot	a	kézibeszélőn/
bázisállomáson	a	hívás	kiválasztásához,	majd
•	 nyomja	meg	a	kézibeszélőn	a	 	/	 	gombot,	vagy
•	 nyomja	meg	a	bázisállomáson	a	  vagy  

gombot az egyik hívás fogadásához.
Hívás befejezése
•	 Nyomja	meg	a	kézibeszélőn	levő	  vagy a 
bázisállomáson	levő	  gombot.

•	 Helyezze	a	kézibeszélőt	a	bázisállomásra.

Hívás közben állítsa be a hangerőt
A	hangerő	hívás	közbeni	módosításához	nyomja	meg	a	
kézibeszélőn	levő	 /  vagy	a	bázisállomáson	lévő	  /	  
gombot.

Partner hozzáadása a 
telefonkönyvben
1 Nyomja	meg	a	kézibeszélőn	vagy	bázisállomáson	levő	

 gombot.
2 Válassza ki az [Opció] > [Új hozzáadása]	lehetőséget,	
majd	jóváhagyáshoz	nyomja	meg	az	[OK] gombot.

3 Adja	meg	a	nevet,	majd	az	[OK]	gombbal	hagyja	jóvá.
4 Adja	meg	a	számot,	majd	a	[Ment]	gombbal	hagyja	
jóvá.



Egy közlemény rögzítése
1 Nyomja	meg	a	következő	gombot:	[Menu]
2 Válassza ki a  > [Közlemény]	lehetőséget,	majd	
megerősítéshez	nyomja	meg	az	[OK] gombot.

3 Válassza a [Vál.és rögz.] vagy a [Csak fogadás] 
lehetőségek	egyikét,	majd	nyomja	meg	az	[OK] 
gombot.

4 Válassza az Új felvétel]	lehetőséget,	majd	nyomja	meg	
az [OK] gombot.

5 A	sípszót	követően	kezdje	meg	a	felvételt	a	mikrofonhoz	
közel	hajolva.

6 Az [OK]	gomb	megnyomásával	állíthatja	le	a	felvételt.
 » Meghallgathatja	az	újonnan	rögzített	kimenő	
üzenetet	a	kézibeszélőn.



Az üzenetrögzítőn felvett üzenetek meghallgatása

cdba

a Az	üzenetrögzítő	be-	és	kikapcsolásához	nyomja	meg	az		
gombot .

b A	felvett	üzenetek	meghallgatásához	vagy	leállításához	nyomja	
meg: .

c A	hangerő	beállításához	nyomja	meg:	  /	 .
d Aktuális	üzenet	törlése:	Nyomja	meg	a		gombot	 .

Megjegyzés: További tudnivalókért tekintse meg a felhasználói 
kézikönyv	„Telefonos	üzenetrögzítő”	fejezetét.



Segítségre van szüksége?
Felhasználói kézikönyv
Tekintse meg a telefonhoz tartozó Felhasználói kézikönyvet
nline támogatás
www.philips.com/support

Üdvözli Önt a Philips
Regisztrálja	termékét	a	következő	weboldalon:	www.philips.com/welcome

A	szerzői	jog	tulajdonosának	írásos	engedélye	nélkül	tilos	a	
dokumentum	teljes	vagy	részleges	sokszorosítása.	 
Minden	védjegy	a	Koninklijke	Philips	Electronics	N.V.	céget	
vagy	az	illető	jogtulajdonost	illeti.
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