
Stručná príručka spustenia
SE888



Poznámka
* V baleniach s viacerými 

slúchadlami sú pridané ďalšie 
slúchadlá, nabíjačky a sieťové 
adaptéry.

** V niektorých krajinách musíte 
najskôr pripojiť k linkovému 
káblu linkový adaptér a potom 
zapojiť linkový kábel do 
telefónnej zásuvky.

Výstraha
• Používajte len dodané batérie 

a sieťový adaptér.
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1 Koncovky sieťového adaptéra zapojte do:
• vstupného jednosmerného DC konektora na spodnej strane 

základne,
• elektrickej zásuvky na stene.

2 Koncovky linkového kábla zapojte do:
• telefónnej zásuvky na spodnej strane základne,
• telefónnej zásuvky na stene.

3 V prípade verzie s viacerými slúchadlami zapojte jednotlivé 
koncovky sieťového adaptéra do:
• vstupného konektora jednosmerného napätia na spodnej 

strane nabíjačky prídavného slúchadla,
• elektrickej zásuvky na stene.

Poznámka Pred prvým použitím nabíjajte batérie 8 hodín.

1  Úvodné pokyny



Konfigurácia telefónu
1 V slúchadle sú batérie predinštalované. Pred nabíjaním vytiahnite 

z dvierok batériovú pásku.
2 Pri prvom použití telefónu sa zobrazí uvítacia správa (závisí od 

danej krajiny).
3 Vyberte krajinu, v ktorej sa nachádzate, a stlačením tlačidla [OK] 

potvrďte výber.
4 Nastavte dátum a čas.

• Ak je čas v 12-hodinovom formáte, stlačením tlačidla * vyberte 
možnosť [AM] alebo [PM].



Nabíjanie telefónu

Nabíjanie 
8 hodín

Ak chcete slúchadlo nabíjať, vložte ho do základne. Pri správnom 
umiestnení slúchadla do základne zaznie dokovací tón.

 » Slúchadlo sa začne nabíjať.
Poznámka Pred prvým použitím nabíjajte batérie 8 hodín.

Kontrola úrovne nabitia batérií
Keď sa slúchadlo nachádza mimo základne/nabíjačky, paličky 
signalizujú stav nabitia batérie (úplne nabitá, stredne nabitá 
a takmer vybitá).
Keď je slúchadlo vložené v základni/nabíjačke, paličky budú 
blikať, až kým sa batérie úplne nenabijú.

Ikona vybitej batérie bliká a vy budete počuť upozorňujúci 
tón.
Batéria je vybitá a treba ju nabiť.



Nabite svoj mobilný telefón

Základňa 
telefónu

1 Ak používate telefón iPhone, zapojte konektor nabíjacieho kábla 
USB (nie je súčasťou dodávky) do zásuvky USB v spodnej časti 
zariadenia SE888.

2 V prípade mobilných telefónov s nabíjaním prostredníctvom 
rozhrania Micro USB zapojte konektor kábla Micro USB do 
zásuvky Micro USB mobilného telefónu.



2  Bluetooth
Spárovanie zariadenia SE888 s 
mobilnými telefónmi
Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth mobilného telefónu 
zapnutá a nastavená na vyhľadávanie. Spárovanie je možné 
vykonať nasledujúcim spôsobom:
1 Na základni stlačte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku [Bluetooth] > [Nájdite ma].
3 Mobilný telefón umiestnite do blízkosti základne a 

stlačením tlačidla [OK] potvrďte nastavenie.
4 V mobilnom telefóne vyberte zariadenie SE888 a 

pripojte sa.
5 V prípade potreby zadajte v mobilnom telefóne kód 

PIN (0000). 
 » Keď je zariadenie SE888 spárované s mobilným 
telefónom, na obrazovke slúchadla a základne sa 
zobrazuje ikona  alebo .

Poznámka
• Ak je zoznam zariadení Bluetooth plný, pred spustením 

párovania odstráňte niektoré názvy mobilných telefónov.
• Ak názov zariadenia už existuje vo vašom mobilnom 

telefóne, musíte ho z neho odstrániť. Potom môžete 
znova vykonať párovanie.

Tip
Ak chcete využívať funkciu párovania s počítačom 
a prevziať z počítača telefónny zoznam, nainštalujte 
počítačový softvér „ThinkLink“, ktorý sa 
nachádza na disku CD-ROM alebo na adrese 
http://www.philips.com/support



Hovor
Rýchly hovor z pevnej linky
Stlačte tlačidlo /  na slúchadle alebo tlačidlo  na 
základni a vytočte požadované telefónne číslo.
Zadanie čísla pred hovorom
1 Na slúchadle alebo základni zadajte telefónne číslo.
2 Pomocou tlačidiel /  vyberte pevnú linku alebo 

linku Bluetooth ( / / ), pomocou ktorej chcete 
uskutočniť hovor.

3 Potom môžete buď:
• stlačiť tlačidlo  /  na slúchadle; alebo
• stlačiť tlačidlo  alebo  na základni a vybrať 

linku alebo mobilný telefón, pomocou ktorého 
chcete číslo vytočiť.

Poznámka Uistite sa, že nastavenia linky sú nastavené 
na možnosť [Domov] pre pevnú linku alebo [Mobilný 
tel. 1]/[Mobilný tel. 2] pre linku Bluetooth. Ďalšie 
informácie nájdete v časti Nastavenia linky kapitoly 
Nastavenia telefónu v návode na používanie.

Tip Ak na slúchadle vyberiete položku [Automatický], 
pre odchádzajúci hovor sa prednastaví nečinná linka, 
pričom najvyššiu prioritu má linka [Domov].  Potom 
majú prioritu linky [Mobilný tel. 1] a [Mobilný tel. 2]. 
Ak zvolíte možnosť [Manuálny], vyberte jednu z týchto 
troch možných ikon.

3  Používanie



Prijatie hovoru
• Hovor prichádzajúci z pevnej linky prijmete stlačením 

tlačidla /  na slúchadle alebo tlačidla  na 
základni.

• Hovor prichádzajúci z linky Bluetooth prijmete 
stlačením tlačidla /  na slúchadle alebo tlačidla  
na základni.

• V prípade prichádzajúcich hovorov z pevnej linky aj linky 
Bluetooth súčasne, stlačením tlačidla /  na slúchadle 
alebo základni vyberte požadovaný hovor a potom
• na slúchadle stlačte tlačidlo /  alebo
• na základni stlačte tlačidlo  alebo , čím 

prijmete jeden z hovorov.
Ukončenie hovoru
• Stlačte tlačidlo  na slúchadle alebo tlačidlo  na 

základni.
• Položte slúchadlo na základňu.

Nastavenie hlasitosti počas hovoru
Hlasitosť počas hovoru zmeníte stláčaním tlačidiel /  na 
slúchadle alebo tlačidiel /  na základni.

Pridanie kontaktu do telefónneho 
zoznamu
1 Stlačte tlačidlo  na slúchadle alebo základni.
2 Vyberte položku [Voľba] > [Pridať nové] a stlačením 

tlačidla [OK] potvrďte výber.
3 Zadajte meno a stlačením tlačidla [OK] potvrďte 

zadanie.
4 Zadajte číslo a stlačením tlačidla [Uložiť] potvrďte 

zadanie.



Nahranie správy s oznámením
1 Stlačte tlačidlo [Ponuka]
2 Vyberte možnosť  > [Oznámenie] a stlačením 

tlačidla [OK] potvrďte výber.
3 Vyberte možnosť [Prij. a nahrať] alebo [Len prijať] 

a stlačením tlačidla [OK] potvrďte výber.
4 Vyberte možnosť [Nahrať novú] a stlačením tlačidla 

[OK] potvrďte výber.
5 Po pípnutí začnite nahrávať a mikrofón pritom držte 

blízko úst.
6 Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla [OK].

 » Novú nahratú správu s oznámením si môžete 
vypočuť v slúchadle.



Vypočutie odkazov nahratých v záznamníku

cdba

a Zapnutie a vypnutie odkazovača: Stlačte tlačidlo .
b Spustenie/zastavenie prehrávania nahratého odkazu: Stlačte 

tlačidlo .
c Nastavenie hlasitosti: Stlačte tlačidlo  / .
d Odstránenie aktuálneho odkazu: Stlačte tlačidlo .

Poznámka: Ďalšie informácie nájdete v časti Telefónny záznamník v 
návode na používanie.



Potrebujete pomoc?
Návod na používanie
Pozrite si návod na používanie dodaný spolu s vaším novým telefónom.
nline pomoc
www.philips.com/support

Vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips
Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite www.philips.com/welcome

Kopírovanie celku alebo niektorej časti je bez písomného 
súhlasu vlastníka autorských práv zakázané.  
Obchodné známky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Všetky práva vyhradené.
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