
Kullaným Kýlavuzu

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 
24 saat þarj ediniz.
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TR Karþýlama modu
CD 135'unuzu kullanmadan önce ülke ayarlarýnýn cihazýn kullanýldýðý ülkenin 
ayarlarýna uygun þekilde yapýlandýrmasý þarttýr. Pilleri yerleþtirin. Bir kaç dakikalýk 
þarj süresinden sonra ekranda konfigürasyon penceresi görünür.

1.  tuþuna basýn.

2.  ile ülke seçim listesi içinde seçenekleri inceleyin.

3. Arzu edilen ülkeyi onaylamak için TAMAM tuþuna basýnýz.

Telefonunuz kullanýma hazýr durumdadýr.

Eðer CD 135’inizin konfigürasyonunu yeniden yapmak istiyorsanýz, Sayfa 33’ ye 
bakýn.

Not:  Eðer BACK basýlýrsa tekrar ülke seçim penceresi görünür.
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Güvenlik
CD 135 'unuzu kurmadan önce aþaðýdaki bilgileri dikkatle okuyunuz:

Elektrik Beslemesi
> EN 60-950 normu uyarýnca IT tesisatlarý hariç olmak üzere bu ürünün iþletimi için 

elektrik kaynaðý olarak 220-240 Volt tek fazlý dalgalý akým gereklidir. Elektrik 
akýmýnýn kesilmesi durumunda iletiþim kopabili.

Telefon Baðlantýsý
> Sadece teslimat kapsamýndaki telefon baðlantý kablosunu kullanýn, aksi takdirde 

muhtemelen çevir sesi alamazsýnýz.
> Eðer geniþ bantlý bir DSL Internet baðlantýsý kullanýyorsanýz, evinizde kullanýlan her 

hattýn soketi için mutlaka bir DSL filtresinin doðrudan doðruya baðlanmýþ olmasýna 
dikkat ediniz. Modem ve telefonun doðru filtre slotlarýna baðlanmýþ olup olmadýðýný 
kontrol ediniz (her biri için ayrý ayrý).

Yardýma mý ihtiyacýnýz var?
Hata giderme ile ilgili daha fazla bilgi ve SSS:

Online yardým: www.p4c.philips.com

Sorunlar ve Çözümleri: Sayfa 43 ve Sayfa 44

Dikkat!  Elektrik þebekesi, EN 60-950 normu uyarýnca tehlikeli olarak 
sýnýflandýrýlmýþtýr. Cihaz, ancak elektrik fiþi çekilerek elektrik beslemesinden 
ayrýlabilir. Bu nedenle, cihazýn yakýnlarýnda bulunan ve ulaþýmý kolay olan bir 
priz kullanýn.

Önemli Bilgiler
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* Not:  Cihazýn ambalajý içinde telefon baðlantý kablosuna ilaveten ayrý bir hat 
telefon hattý adaptörü de mevcut olabilir. Bu durumda, lütfen ilkönce telefon 
hattý adaptörünü telefon kablosuna ve sonra telefon prizine takýn.

Not:  CD 135 çoklu el cihazý paketlerinde ek olarak bir veya birden fazla el 
cihazý ile birlikte elektrik kablolu þarj cihazlarý ve ilâveten þarj edilebilir piller 
bulunacaktýr.

Ambalaj içeriði

+

-+

-

 

Bir CD 135 baz ünite Bir CD 135 el cihazý

2 adet NiMH AAA 
550 mAh þarj 
edilebilir pil

Besleme ünitesi Elektrik kablosu *
Kemer klipsi

(Ülkeye baðýmlý fonksiyon)

Kullaným Kýlavuzu Garanti belgesi Çabuk baþlama kýlavuzu
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El Cihazý CD 135
1 Kulaklýk
2 Ekran

Simgeler için bkz. Sayfa 9
3 Menü tuþu & Sol yumuþak tuþ

- Bekleme modu içinde ana menüyü 
açmak için kýsaca basýnýz.

- Bir sonraki menü basam ðýna geçmek 
için kýsaca basýlýr.

- Deðiþtirme & Telefon defteri modunda 
OK ile onaylamak.

- Arama kaydý veya Tekrar arama listesi 
içinde seçili olan kaydý telefon defterine 
hafýzalamak için.

4 Tekrar arama listesi, Sessiz tuþu & 
Yumuþak tuþ Back
- Bekleme modu içinde tekrar arama 

listesine girmek için kýsaca basýnýz.
- Konuþma modu içinde el cihazý 

mikrofonunu sessiz / açýk konuma 
getirmek için.

- Deðiþtirme modu içinde en son kaydý 
iptal etmek için.

- Telefon defteri modunda numarayý ve 
ismi görmek için.

- Arama kaydý içinde numara / isim 'den 
zaman / tarih 'e geçmek için.

5 Navigasyon tuþlarý
- Arama kaydý, tekrar arama listesi veya 

telefon defteri içinde bir sonraki veya bir 
önceki kayda gitmek için yukarý / aþaðý 
kaydýrýn.

- Bekleme modundan Arama kaydý içine 
girmek için kaydýrýn.

- Bekleme modundan Telefon defteri içine 
girmek için kaydýrýn.

6 Görüþmeyi bitirme tuþu
- Kýsa basýldýðýnda: Baðlantý kapatýlýr veya 

kesilir (Bekleme modua geri dönülür).
- Uzun süre basýldýðýnda: EL cihazý 

kapatýlýr.
- Deðiþtirme & Telefon defteri modundan, 

Tekrar arama listesi & Arama kaydý'ndan 
çýkmak için.
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7 Zil AÇIK / KAPALI & # Ekleme
- # eklemek için kýsaca basýnýz.
- Telefon numarasý girilirken duraklama (P) (pause) vermek için uzunca basýnýz.
- Zili AÇIK / KAPALI konuma getirmek için uzunca basýnýz.

8 Dahili arama
- Kýsaca basýldýðýnda: Dahili bir arama baþlatýlýr.

9 Recall tuþu / Telesekretere gelen yeni mesajý (mesajlarý) çalma
- Bekleme modu içinde Tarih / Saat ekranýndan el cihazý ekranýna geçmek için 

basýnýz.
- Mevcut bir baðlantý esnasýnda að operatörü hizmetlerine eriþim için R 

fonksiyonu.
- Telesekretere gelen yeni mesajý (mesajlarý) çalmak için bekleme modunda 

kýsaca basýn.
10 Mikrofon

11 Tuþ kilidi /  ekleme

-  girmek için kýsaca basýnýz.
- Uzun süre basýldýðýnda: Duraðan mod içinde tuþ kilidi açýlýr / kapatýlýr.

12 Görüþme tuþu
- Bekleme modu içinde hat almak için ve gelen görüþmeyi kabul etmek için 

basýnýz.
- Telefon defteri modu, Tekrar arama listesi ve Arama kaydý içinde seçili bir 

numarayý aramak için basýnýz.
- El cihazý hoparlörü * AÇIK / KAPALI (Eller serbest (Handsfree) modunu 

aktifleþtirmek için 2 kez basýnýz).

Telesekreter fonksiyonlarý
TUÞ FONKSÝYON

Yeni mesajý(mesajlarý) çal / Telesekreter modunu aktif veya 
deaktif konuma getir. Aþaðýdaki telesekreter fonksiyonlarýndan 
birini kullanmadan önce daima bu tuþa basýn:

Önceki mesaja geri gitme.

Tüm kayýtlý mesajlarý (yeni ve eski) çal veya aktüel mesajý tekrar 
çalma.

Bir sonraki mesaja gitme.

* Dikkat!  Eller serbest (Handsfree) konuþma fonksiyonu aktifleþtirildiðinde 
kulaklýktaki sesin gücü aniden çok yüksek bir seviyeye çýkabilir. El cihazýný 
kulaðýnýzýn çok yakýnýnda tutmamaya dikkat ediniz.
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CD 135 Baz ünite
1 Telesekreter göstergesi
- LED AÇIK: Telesekreter aktif.
- LED KAPALI: Telesekreter aktif deðil.
- LED yanýp sönüyor: Telesekreterde yeni mesaj 

veya yeni bir not.
- LED hýzlý yanýp sönüyor: Telesekreter hafýzasý 

dolu.

2 Çaðrý tuþu (el cihazlarýný 

arama) 
Bulunamayan bir el cihazýný, eðer bu el cihazý 
baz üniteye tanýtýlmýþsa ve þarj edilmiþse, çaðrý 
tuþu ile arayabilirsiniz. El cihazlarý çalmaya 
baþlayýncaya kadar tuþa basýnýz. El cihazýný 
bulduktan sonra el cihazý üzerindeki çaðrý 
tuþuna tekrar basarak çaðrý fonksiyonunu 
kapatýnýz.

Yeni bir karþýlama mesajý kaydetmek için bip sesinden sonra uzun 
süre basýn.

Aktüel anonsu çalma.

Aktüel mesajý silme.

Telesekreteri AÇIK konuma getirme.

Mesajýn çalýnmasýný veya karþýlama mesajý kaydýný durdurma.

Telesekreteri KAPALI konuma getirme.

Bip sesinden sonra el cihazý ile bir not kaydetme. Kayýt iþleminden 
sonra yeni bir mesaj olarak sayýlýr.

TUÞ FONKSÝYON

1

2
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Ekranda telefonunuzun kullanýmý hakkýnda bilgileri görebilirsiniz. Ekranýn 
baþlýk satýrýnda aþaðýdaki simgeler görüntülenebilir:

Telefonun ilk kez iþletmeye alýnmasýnda, ekranda simgeler görünmeden önce 
gerekirse pillerin bir kaç dakika þarj edilmesi þarttýr.

Eðer AÇIK ise, pil tam olarak þarj edilmiþtir.
Eðer yanýp sönüyorsa, bu simge pilin þarj edilmesi gerektiðini gösterir.

Aktif olan harici bir konuþma.
Simge yanýp sönüyorsa, dýþardan gelen bir aramayý gösterir veya telefon 
hattýnýn meþgul olduðuna iþaret eder.

Sesli mesaj kutunuzda yeni mesaj vardýr.
Eðer yanýp sönüyorsa, bu simge, telesekreterde bir veya birden fazla yeni 
mesajýn olduðunu gösterir.

Yeni arama kaydý veya arama kayýtlarý tekrar gözden geçiriliyor.

Telefon defterine girilmiþtir.

Çalar saat aktif konumda.

El cihazýnýn hoparlörü aktifleþtirilmiþ durumda.

Zil kapalý.

El cihazý tanýtýlmýþtýr ve baz ünitenin kapsama alaný içindedir.
Eðer yanýp sönüyorsa, bu simge el cihazýnýn baz üniteye tanýtýlmadýðýný veya 
kapsama alaný dýþýnda olduðunu gösterir.

Menüye girmek için AÇIK tuþuna basýnýz.
Telefon defteri modunda bir sonraki menü basamaðýna geçmek için basýnýz.

Menüye girmek için AÇIK tuþuna basýnýz.
Telefon defteri modunda bir üst menü basamaðýna geri dönmek için basýnýz.
Deðiþtirme modu içinde girilen son rakamý / karakteri silmek için.

Baþka opsiyonlarýn mevcut olduðunu gösterir.

El cihazýnýn ekraný üzerindeki simgeler
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Baz ünitenin kurulmasý
Cihazýnýzý telefon ve hat prizlerine kablolarýn yeteceði þekilde yakýn yerleþtirmelisiniz. 
Baz ünitenin gereði gibi kurulmasý için hat kordonunu ve elektrik kablosunu telefona 
takýnýz. Kordonu ve kabloyu duvardaki prize baðlayýnýz. Eðer geniþ bantlý bir DSL 
Internet baðlantýsý kullanýyorsanýz, evinizde kullanýlan her hattýn soketi için mutlaka bir 
DSL filtresinin doðrudan doðruya baðlanmýþ olmasýna dikkat ediniz. Modem ve 
telefonun doðru filtre slotlarýna baðlanmýþ olup olmadýðýný kontrol ediniz (her biri için ayrý 
ayrý).

Elektrik kablosunun ve telefon kablosunun doðru yuvaya takýlmasýna dikkat edin, çünkü 
hatalý bir þekilde baðlanmasý durumunda cihaz hasar görebilir.

1 Cihazla birlikte teslim edilen telefon baðlantý 
kablosunu baðlayýnýz.

2 Elektrik kablosunu baðlayýnýz.

Dikkat!  Elektrik þebekeleri, EN 60-950 normu uyarýnca tehlikeli olarak 
sýnýflandýrýlmýþtýr. Cihaz, ancak elektrik fiþi çekilerek elektrik beslemesinden 
ayrýlabilir. Bu nedenle, cihazýn yakýnlarýnda bulunan ve ulaþýmý kolay olan bir 
priz kullanýn.

Dikkat!  Sadece teslimat kapsamýndaki telefon baðlantý kablosunu kullanýn, 
aksi takdirde muhtemelen çevir sesi alamazsýnýz.

1 2

Baz ünitenin kurulmasý
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El Cihazýnýn Ýçine Pillerin Yerleþtirilmesi ve 
Deðiþtirilmesi
Pilleri yerleþtirmek için pil kutusunun kapaðýný açýnýz, pilleri gösterildiði 
þekilde yerleþtiriniz ve pil kutusu kapaðýný yeniden kapatýnýz. Eðer 
batarya simgesi yanýp sönüyorsa, bataryanýn þarj edilmesi gereklidir. 
Tam dolmasý için el cihazýný 24 saat þarj ediniz. Ýlk kez kullanýlýyorsa 
simgeler ekranda görünene kadar bir kaç dakika geçmesi gerekebilir.

Tüm piller ve kullaným ömrü kýsýtlý olan aþýnan parçalar garanti kapsamý 
dýþýndadýr.

Pillerin evsel atýklarla birlikte bertaraf edilmesi yasaktýr.

Pil Kapasitesi ve Menzil
En iyi pil ömrüne, 3 kez komple þarj / deþarj iþleminden sonra eriþilir. Eðer radyo 
dalgalarý menzilinin sýnýrýný aþtýðýnýz zaman hatta cýzýrtý sesleri duyarsýnýz, baz üniteye 
yaklaþmalýsýnýz. Optimum menzili elde edebilmek için baz üniteyi baþka elektrikli 
cihazlardan uzak tutun.

Haberleþmede pil 
ömrü

Bekleme modunda 
pil ömrü

Kapalý 
mekanlardaki 

menzil

Açýk havadaki 
menzil

takriben 12 saat takriben 150 saat takriben 50 metre takriben 300 metre

Dikkat:  Baz ünitesi þarj edilirken daima elektrik þebekesine takýlý 
olmalýdýr. Yalnýzca þarj edilebilir pilleri kullanmalýsýnýz.

Dikkat!  Sadece teslimat kapsamýndaki telefon baðlantý kablosunu 
kullanýn, aksi takdirde muhtemelen çevir sesi alamazsýnýz.
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GAP standartý ile, DECTTM ve GAP özelliðine sahip tüm el cihazý ve baz istasyonlarýnýn 
ürün markasýna baðýmlý olmaksýzýn söz konusu standartýn asgarî þartlarýna uygun 
olmalarý saðlanýr. CD 135 e cihazýnýz ve baz istasyonunuz GAP þartlarýna uygun olup, 
el cihazý kaydý, hat alma, çaðrý kabulü ve numara çevirme gibi fonksiyonlarýn düzenli 
þekilde çalýþtýklarý garanti edilir. Baz istasyonda baþka bir marka (CD 135 olmayan) bir 
el cihazý iþlettiðinizde geniþ fonksiyonlarýn çalýþmamasý söz konusu olabilir.
CD 135 el cihazýnýzý GAP standardýna uygun, baþka imalat bir baz ünitesi üzerinden 
tanýtmak ve kullanmak için önce imalatçýnýn talimatnamesinde belirtilen prosedürü, 
sonra da Sayfa 32’de belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder.
Baþka imalat bir el cihazýný CD 135 baz ünitesi üzerinden tanýtmak için ise önce baz 
üniteyi tanýtma moduna geçirmeniz (Sayfa 32), daha sonra da imalatçýnýn 
talimatnamesinde belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder.

DECTTM, teknolojisini kullananlarýn faydalanabilecekleri ETSI’ye ait tescilli markadýr.

Bekleme modunda menüye girmek için  tuþuna basýnýz. 
Menü listesinde yukarýya veya aþaðýya doðru dolaþmak için 

Navigasyon tuþlarý 'na  basýnýz.

Seçiminizi onaylamak için yumuþak tuþa OK (TAMAM) 'a 
basýnýz.
Menüden çýkmak için veya bir önceki menü basamaðýna geri 

dönmek için yumuþak tuþa BACK (Geri) basýnýz.

Menülerin Kullanýmý

OK     BACK
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TELF.DEFTERÝ

NUM. DÜZELT

NUM. SÝL

LÝSTEYÝ SÝL

NUM. EKLE

SAAT/ALARM

ALARM AYARLA

ALARM TONU

TARÝH&ZAMAN

KAPALI / 1 KEZ / GÜNDE 1 KEZ

MELODÝ 1 / 2 / 3

KÝÞÝSEL AYAR

EL CHZ. ADI

EL CHZ. TONU ZÝL SESÝ
YÜKSEK/ORTA/
DÜÞÜK/ZÝL KAPALI

ZÝL MELODÝSÝ MELODÝ 1 - 10

TUÞ SESÝ AKTÝF / KAPALI

OTOM. YANIT AKTÝF / KAPALI

DIL LISTESIDÝL

GELÝÞMÝÞ AYR FLASH SÜRESÝ

TON / PULSE

AKTÝF / KAPALI

CHZ SIFIRLA

KISA / UZUN

ARAMA MODU

ARAMA ENGELÝ ARAMA ENG.M.

ENG. NUMARA NUMARA 1/2/3/4

ACÝL NO NUMARA 1 / 2 / 3

KAYDI SÝL

KAYIT

PIN

ÜLKE SEÇÝMÝ

<ÖN EK>

TELESEKRETER

ZÝL SAYISI

SADECE CEVAP AKTÝF DÐL / AKTÝF

5 / 7 / 3

AKTÝF DÐL / AKTÝFUZAKT. DÝNLE

AKTÝF / KAPALIDÝNLE

Menüler
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Telefon defterine kaydetmek istediðiniz isimleri, arzu edilen harfe eriþilinceye kadar ilgili 
tuþa gerektiði þekilde basarak, harf harf girebilirsiniz.

Bir harfi silmek için  altýndaki  tuþuna basýnýz.

Standart metin girme yöntemiyle ”Peter” kelimesini 
girmek için

1 kez  tuþuna basýn: P

2 kez  tuþuna basýn: PE

1 kez  tuþuna basýn: PET

2 kez  tuþuna basýn: PETE

3 kez  tuþuna basýn: PETER

El cihazýný KAPATMAK veya AÇMAK için  tuþuna uzunca basýnýz.

Tuþ kilidini bekleme modu içinde devreye sokmak / devreden çýkarmak için  
tuþuna basýnýz.
Ekranda TUÞLAR KÝLÝTLÝ görüntülenir.

Tuþlar Düzenlenen karakter seti
1 [Boþluk] 1 _ < > *
2 A B C 2
3 D E F 3
4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N O 6
7 P Q R S 7
8 T U V 8 ?
9 W X Y Z 9
0 0 - / \ # +

El cihazýný KAPATMAK ve AÇMAK

Tuþ Kilidini Açma / Kapatma

Metin veya Numara Girme
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Gelen telefone cevap vermek / Telefonu kapatmak
1. Telefon çaldýðýnda, gelen aramaya cevap vermek için  tuþuna basýnýz.

  Telefon geldiðinde yanýp söner.

2. Konuþmayý sona erdirmek için  tuþuna basýnýz veya el cihazýný baz üniteye 
koyunuz.

Telefon etmek
Doðrudan telefon etmek

1.  tuþuna basýn.

2. Numarayý tuþlayýnýz .

Numarayý önce tuþlayarak telefon etmek

1. Numarayý tuþlayýnýz .

2.  tuþuna basýn.

Telefon defteri yardýmýyla telefon etmek

1.  tuþlarýna basýnýz.

2. Bir ismi seçmek için  tuþlarýna basarak listeyi geziniz.

3.  tuþuna basýn.

Not:  Eðer otomatik yanýtlama fonksiyonunu aktif konuma getirdiyseniz (bkz. 
Sayfa 28), el cihazýný baz üniteden veya þarj yuvasýndan aldýðýnýz anda 
görüþme yanýtlanýr.

Dikkat:  Eðer gelen bir arama esnasýnda el cihazýnýn zili çalýþýyorsa, el cihazýný 
kulaðýnýza çok yakýn mesafede tutmayýnýz, aksi takdirde zil sesi tonu iþitme 
fonksiyonuna zarar verebilir.

Not:  Tuþlamalarý düzeltmek için .
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El Cihazý Hoparlörünü AÇMA / KAPATMA (Eller serbest 
(Handsfree) arama)

1. El cihazý hoparlörünü aktif konuma getirmek için  tuþuna 2 kez basýnýz.

2. El cihazý hoparlörünü deaktif konuma getirmek için  tuþuna tekrar basýnýz.

Bir görüþme esnasýnda kulaklýk ve hoparlör sesini 
ayarlama

 tuþuna basýn (3 farklý kulaklýk ses gücü ve 5 farklý hoparlör ses gücü mevcuttur).

Bir görüþme esnasýnda el cihazý mikrofonunu sessiz 
konuma getirmek

El cihazý mikrofonunu sessiz / açýk konuma getirmek için  tuþuna basýnýz.

Görüþme süresinin gösterilmesi
Telefon baðlantýsý kurulduðu anda (numarayý çevrildiðinde veya görüþme kabul 
edildiðinde) el cihazýnýn ekranýnda görüþme süresi gösterilir (SS-DD-SS).

Not:  5 farklý hoparlör ses gücü mevcuttur.  hoparlörün AÇIK olduðunu 
gösterir.

Dikkat:  Eller serbest (Handsfree) konuþma fonksiyonu aktifleþtirildiðinde 
kulaklýktaki sesin gücü aniden çok yüksek bir seviyeye çýkabilir. El cihazýný 
kulaðýnýzýn çok yakýnýnda tutmamaya dikkat ediniz.
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Tekrar arama listesi, aranan son 5 numarayý içerir.

Tekrar arama listesine giriþ / çýkýþ

1.  tuþuna basýn.

2. Tekrar arama listesinde dolaþmak için .

3. Çýkýþ için  tuþuna basýn.

Tekrar arama listesinden bir numaraya telefon etmek

1.  tuþuna basýn.

2. Tekrar arama listesinde dolaþmak için .

3.  tuþuna basýn.

Tekrar arama listesinden bir numarayý telefon defterine 
kaydetmek

1. Bir kaydý seçmek için  tuþuna basýn ve  tuþu ile kaydýrýn.

2.  tuþuna basýn, NO KAYDET gösterilir.

3.  tuþuna basýn, AD GÝR gösterilir.

4. Ýsim giriniz  ve  tuþuna basýn, KAYDEDÝLDÝ gösterilir.

Not:  Bir harfi seçmek için  tuþunu kullanýnýz. Metin veya Numara Girme 
bkz. Sayfa 14.
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Tekrar arama listesinden bir numarayý düzeltmek

1. Bir kaydý seçmek için  tuþuna basýn ve  tuþu ile kaydýrýn.

2. NUM. DÜZELT 'e gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþunu basýn.

3.  tuþuna basýn, numarayý  düzeltin ve  tuþuna basýn.

Tekrar arama listesinden bir numarayý silmek

1. Bir kaydý seçmek için  tuþuna basýn ve  tuþu ile kaydýrýn.

2. NUM. SÝL 'e gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþunu basýn.

3.  tuþuna basýn, SÝL? gösterilir, onaylamak için  tuþuna basýn. Uzun bir 
onaylama sesi duyacaksýnýz.

Tekrar arama listesindeki numaralarýn tümünü silmek

1. LÝSTEYÝ SÝL 'e gitmek için  tuþuna basýn, sonra  tuþuna ve  

tuþunu aþaðýya basýn.

2.  tuþuna basýn, SÝL? gösterilir, onaylamak için  tuþuna basýn. Uzun bir 
onaylama sesi duyacaksýnýz.
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El cihazýnýn telefon defteri içine 30 isim ve telefon numarasýnýn kaydedilmesi 
mümkündür. Ýsimler alfabetik sýralamaya göre kaydedilir.

Yeni bir kayýt yapmak

1. Bekleme modunda,  tuþuna basýn, TELF. DEFTERÝ gösterilir.

2.  tuþuna basýn, NUM. EKLE gösterilir.

3.  tuþuna basýn, AD GÝR gösterilir.

4. Ýsim giriniz  ve  tuþuna basýn, NO GÝR gösterilir.

5. Numara giriniz  ve onaylamak için  tuþuna basýn.

Telefon listesinde bir isim veya numarayý deðiþtirmek

1. Bekleme modunda,  tuþuna basýn, TELF. DEFTERÝ gösterilir.

2. NUM. DÜZELT 'e gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþunu basýn.

3.  tuþuna basýn, bir kaydý seçmek için  ve ismi göstermek için  

tuþuna basýn.

4. Yeni isim giriniz  ve numarayý göstermek için  tuþuna basýn.

5. Yeni numarayý giriniz  ve onaylamak için  tuþuna basýn.

Not:  Bir harfi seçmek için  tuþunu kullanýnýz. Boþ yer için  tuþuna 
basýnýz. Metin veya Numara Girme bkz. Sayfa 14.

Not:  Bekleme moduna dönmek için  veya  tuþuna basýnýz. Kaydý, 
tekrar arama listesinden veya arama kaydýndan da alabilirsiniz (Anlaþmaya 
baðýmlý).



TR Telefon defteri
20

Telefon defteri listesinin gösterilmesi

1. Bekleme modunda, aþaðýya  tuþuna basýn ve liste içinde yukarýya / aþaðýya 

gitmek için  tuþuna basýn,

VEYA
aranan ismin baþlangýç harfini girebilirsiniz (örneðin ’’D’’ için 3 veya ’’E’’ için 33). 
Listede bu harfle baþlayan ilk isime gidilir.

2. Detaylarýn gösterilmesi için:  tuþuna basýnýz.

Telefon defteri içinde dolaþýrken bir numarayý 
düzeltmek

1. Bekleme modunda, aþaðýya  tuþuna basýn ve bir kaydý seçmek için  tuþu 

ile kaydýrýn.

2. NUM. DÜZELT 'e gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþunu basýn.

3. Aktüel ismi görmek için  tuþuna basýnýz ve yeni ismi giriniz .

4. Aktüel numarayý görmek için  tuþuna basýnýz ve yeni numarayý giriniz, yeni 

numarayý giriniz  ve onaylamak için  tuþuna basýn.

Telefon defteri içinde dolaþýrken bir numarayý silmek

1. Bekleme modunda, aþaðýya  tuþuna basýn ve bir kaydý seçmek için  tuþu 

ile kaydýrýn.

2. NUM. SÝL 'e gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþunu basýn.

3.  tuþuna basýn, SÝL? gösterilir, onaylamak için  tuþuna basýn. Uzun bir 
onaylama sesi duyacaksýnýz.
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Telefon defteri listesi içinde dolaþýrken tüm telefon 
defterini silmek

1. Bekleme modunda, aþaðýya  tuþuna basýn ve  tuþuna basýn.

2. LÝSTEYÝ SÝL 'e gitmek için aþaðýya  tuþunu basýn.

3.  tuþuna basýn, SÝL? gösterilir, onaylamak için  tuþuna basýn. Uzun bir 
onaylama sesi duyacaksýnýz.

Bekleme modundayken bir telefon defteri kaydýný 
silmek

1. Bekleme modunda,  tuþuna basýn, TELF. DEFTERÝ gösterilir.

2. NUM. SÝL 'e gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþunu basýn.

3. Listeyi görmek için  tuþuna basýn ve bir kaydý seçmek için  tuþu ile 

gezinin.

4.  tuþuna basýn, SÝL? gösterilir, onaylamak için  tuþuna basýn. Uzun bir 
onaylama sesi duyacaksýnýz.

Bekleme modundayken tüm telefon defterini silmek

1. Bekleme modunda,  tuþuna basýn, TELF. DEFTERÝ gösterilir.

2. LÝSTEYÝ SÝL 'e gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþunu basýn.

3.  tuþuna basýn, SÝL? gösterilir, onaylamak için  tuþuna basýn. Uzun bir 
onaylama sesi duyacaksýnýz.
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Bu özellik, eðer þebeke operatörünüzden arayan kiþiyi tanýma servisini talep ettiyseniz 
kullanýma açýktýr.
Arama kaydý gelen en son 20 harici aramayý kaydeder:
- Telefon þebekesi enformasyon servisi (þebeke operatörünüz ile yaptýðýnýz anlaþmaya 

göre).

Arama kaydýna giriþ / çýkýþ

1. Yukarýya  tuþuna basýn ve bir kaydý seçmek için  tuþu ile gezinin.

2. Detaylarýn gösterilmesi için:  tuþuna basýnýz.

3. Arama kaydý'ndan çýkmak için  tuþuna basýn.

Arama kaydýný okumak
Ekranda þunlar görülebilir:
• arayan kiþinin numarasý *
• arayan kiþinin ismi (eðer telefon defteri içinde varsa) *
• tanýnmayan bir arama ise BÝLÝNMEYEN ARAMA **
*   Þebeke operatörünüz ile yaptýðýnýz anlaþmaya göre.
**  Listelen-memiþ numaralar, gizlenen tanýmlama.

 tuþuna basarak gelen aramanýn telefon numarasýný, zamanýný ve tarihini 
görüntüleyebilirsiniz. Saat ve tarih þebekeye baðlýdýr.

Arama kaydýndan bir numarayý aramak

1. Yukarýya  tuþuna basýn ve bir kaydý seçmek için  tuþu ile gezinin.

2.  tuþuna basýn.
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Arama kaydýndan bir numarayý telefon defterine 
kaydetmek

1. Yukarýya  tuþuna basýn ve bir kaydý seçmek için  tuþu ile gezinin.

2.  tuþuna basýn, NO KAYDET gösterilir.

3.  tuþuna basýn, AD GÝR gösterilir.

4. Ýsim giriniz  ve  tuþuna basýn, KAYDEDÝLDÝ gösterilir.

Arama kaydýndan bir kaydý silmek

1. Yukarýya  tuþuna basýn ve bir kaydý seçmek için  tuþu ile gezinin.

2. NUM. SÝL 'e gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþunu basýn.

3.  tuþuna basýn, SÝL? gösterilir, onaylamak için  tuþuna basýn.

Tüm arama kaydý bilgilerini silmek

1. Yukarýya  tuþuna basýn ve  tuþuna basýn.

2. LÝSTEYÝ SÝL 'e gitmek için aþaðýya  tuþunu basýn.

3. Onaylamak için  tuþuna basýn.
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Bu fonksiyonun kullanýlabilmesi için birden fazla el cihazý gereklidir. Böylece ücretsiz 
dahili görüþme yapabilir, harici görüþmeleri bir el cihazýndan baþka bir el cihazýna 
aktarabilirsiniz ve konferans opsiyonundan yararlanabilirsiniz.

Dahili arama

1.  tuþuna basýn.

2. El cihazý numarasýný giriniz  (ayný baz üniteye maksimum 5 el cihazýnýn 
tanýtýlmasý  mümkündür [el cihazý numarasý 1'den 5'e kadar])
VEYA

tüm el cihazlarýný aramak için  tuþuna basýn.

3. Bir dahili aramayýyanýtlamak için  tuþuna ve bitirmek için  tuþuna 
basýn.

Aramanýn belirli bir el cihazýna aktarýlmasý
Harici bir aramayý görüþme esnasýnda belirli bir el cihazýna aktarmak mümkündür:

1.  tuþuna uzun süre basýnýz ve el cihazý numarasýný giriniz .

2.  tuþuna basýn.

Dahili ve harici arama arasýnda gidip gelmek

1.  tuþuna uzun süre basýnýz ve el cihazý numarasýný giriniz .

2. Dahili / Harici arama arasýnda gidip gelmek için  tuþuna uzun süre basýnýz.

Dahili arama opsiyonlarý üzerinden konferans 
görüþmesi

1.  tuþuna uzun süre basýnýz ve el cihazý numarasýný giriniz .

2.  tuþuna uzun süre basýnýz, KONFERANS gösterilir. Böylece her 3 
konuþmacý birbiri ile konuþabilir.

Not:  Ýnterkom & arama aktarma, yalnýzca ayný baz üniteye kayýtlý el cihazlarý 
arasýnda mümkündür.

Not:  Eðer el cihazý Philips CD 135 ürün serisinden deðilse bu fonksiyon 
muhtemelen mevcut deðildir.

Ýnterkom



TRDiðer Fonksiyonlar
25

Çaðrý
Bu fonksiyon yardýmýyla el cihazýný(cihazlarýný) arayabilirsiniz.

Baz ünite üzerindeki  tuþuna basýnýz. Tanýtýlan el cihazlarýnýn tümü çalar. El cihazýný 
bulduðunuzda çaðrý fonksiyonunu durdurmak için el cihazýnda herhangi bir tuþ basýnýz.

Numarayý tamamlama
Örneðin telefon defterinize dahili numara olmaksýzýn yalnýzca bir þirketin ana numarasýný 
kaydettiyseniz, bu fonksiyon sayesinde aramak istediðiniz bir kiþinin dahili hattýný 
ekleyebilir ve bu numarayý çevirebilirsiniz:

1. Hat almak için  ve telefon defteri listesini açmak için  tuþuna basýn.

2. Bir kaydý seçmek için  tuþuna basýn ve ilk bölümü çevirmek için  
tuþuna basýn.

3. Dahili hattý giriniz , her numara çevrilirken yanýp söner.

Saat ve alarm ayarlarý
Tarihi ve zamaný ayarlamak

1. SAAT/ALARM 'e gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþunu basýn.

2.  tuþuna basýn, TARÝH&ZAMAN gösterilir.

3.  tuþuna basýn ve tarihi giriniz .

4.  tuþuna basýn, zamaný giriniz  ve onaylamak için  tuþuna basýn.

5. Tarihi ve saati göstermek için  tuþuna uzun süre basýnýz.

Not:  Eðer telefonunuz bir ISDN baðlantýsýna baðlý ise, tarih ve zaman her 
baðlantý kurulduktan sonra güncelleþtirilir. Lütfen ISDN sisteminizin tarih ve 
saat ayarlarýný kontrol ediniz.
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Alarm ayarlarýný ayarlamak veya deðiþtirmek

1. SAAT/ALARM 'e gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþunu basýn.

2. ALARM AYARLA ’ya gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþunu basýn.

3.  tuþuna basýn, uygun ayarý seçmek için  tuþu ile gezinin (KAPALI veya 
1 KEZ veya GÜNDE 1 KEZ).

4. Onaylamak için  tuþuna basýn.
1 KEZ veya GÜNDE 1 KEZ 'i seçerseniz:

Zamaný giriniz  ve onaylamak için  tuþuna basýn.

Alarm 1 dakikaya kadar çalar ve bekleme modunda  gösterilir.

Alarm tonunu ayarlamak

1. SAAT/ALARM 'e gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþunu basýn.

2. ALARM TONU 'na gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþunu basýn

3.  tuþuna basýn, uygun ayarý seçmek için  tuþu ile gezinin (MELODÝ 1 
veya MELODÝ 2 veya MELODÝ 3).

4. Onaylamak için  tuþuna basýn.

Not:  Alarm çaldýðýnda, alarmý durdurmak için herhangi bir tuþa basýnýz.
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El cihazý zilinin sesini ayarlama veya sessiz mod 
(Zil KAPALI)

1. KÝÞÝSEL AYAR 'a gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþunu basýn.

2.  tuþuna basýn, EL CHZ. TONU gösterilir,  tuþuna basýn, ZÝL SESÝ 
gösterilir.

3.  tuþuna basýn, uygun ayarý seçmek için  tuþu ile gezinin (YÜKSEK 
veya ORTA veya DÜÞÜK veya ZÝL KAPALI). Aktüel zil melodisi çalar.

4. Onaylamak için  tuþuna basýn.

El cihazý zil melodisini ayarlamak

1. KÝÞÝSEL AYAR 'a gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþunu basýn.

2.  tuþuna basýn, EL CHZ. TONU gösterilir, ZÝL MELODÝSÝ 'ne gitmek için 

 tuþuna ve aþaðýya  tuþuna basýn.

3. Mevcut melodileri 1 - 10 seçmek için  tuþuna basýn ve  tuþu ile 
gezinin. Aktüel zil melodisi çalar.

4. Onaylamak için  tuþuna basýn.

Dikkat:  Eðer gelen bir arama esnasýnda el cihazýnýn zili çalýþýyorsa, el cihazýný 
kulaðýnýza çok yakýn mesafede tutmayýnýz, aksi takdirde zil sesi tonu iþitme 
fonksiyonuna zarar verebilir.
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Tuþ sesini aktif etmek / deaktif etmek

1. KÝÞÝSEL AYAR 'a gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþunu basýn.

2.  tuþuna basýn, EL CHZ. TONU gösterilir, TUÞ SESÝ 'ne gitmek için  

tuþuna ve aþaðýya  tuþuna basýn.

3.  tuþuna basýn, AKTÝF veya KAPALI' yý seçmek için  tuþu ile gezinin ve 

onaylamak için  tuþuna basýn.

El cihazýnýn adýný deðiþtirmek
Standart isim: PHILIPS. El cihazý adý için 10 karakter girebilirsiniz.

1. KÝÞÝSEL AYAR 'a gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþunu basýn.

2. EL CHZ. ADI 'na gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþunu basýn.

3.  tuþuna basýn, ismi giriniz  ve onaylamak için  tuþuna basýn.

Otomatik yanýtlama modunu aktif etme / deaktif 
etme
ON ise, el cihazý þarj yuvasýndan  alýndýðý zaman hat alýnýr.

1. KÝÞÝSEL AYAR 'a gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþunu basýn.

2. OTOM. YANIT 'a gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþunu basýn.

3.  tuþuna basýn, AKTÝF veya KAPALI' yý seçmek için  tuþu ile gezinin ve 

onaylamak için  tuþuna basýn.
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Ekran dilini deðiþtirmek

1. KÝÞÝSEL AYAR 'a gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþunu basýn.

2. DÝL 'e gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþunu basýn.

3.  tuþuna basýn, dilinizi seçmek için  tuþu ile gezinin ve onaylamak için 

 tuþuna basýn.

Tekrar arama zamanýný deðiþtirmek
Þebeke servisleri kullanýldýðýnda bu opsiyon faydalýdýr. CD 135 cihazýnýz içinde ön 
ayarlanmýþ olan tekrar arama süresi (flash süresi) ülkenizdeki þebeke için en uygun olan 
süredir ve bu süreyi deðiþtirmeniz gerekli deðildir.

1. GELÝÞMÝÞ AYR 'a gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþuna basýn.

2.  tuþuna basýn, FLASH SÜRESÝ gösterilir.

3.  tuþuna basýn, KISA veya UZUN 'u seçmek için  tuþu ile gezinin ve 

onaylamak için  tuþuna basýn.

Çeviri modunu deðiþtirmek
CD 135 cihazýnýz içinde ön ayarlanmýþ olan çeviri modu ülkenizdeki þebeke için en 
uygun olan çeviri modudur ve bu modu deðiþtirmeniz gerekli deðildir.

1. GELÝÞMÝÞ AYR 'a gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþuna basýn.

2. ARAMA MODU 'na gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþuna basýn.

3.  tuþuna basýn, TON veya PULSE' ý seçmek için  tuþu ile gezinin ve 

onaylamak için  tuþuna basýn.

Geliþmiþ Ayarlar
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Arama engelini ayarlama veya deðiþtirme
Bu menü ile, belirli alan kodlarýný engelleyerek telefonunuzdan yalnýzca belli numaralarýn 
aranmasýný saðlayabilirsiniz. Telefon numaralarýný engellemek (ön ek) için 4 farklý hafýza 
yerini kullanabilirsiniz.

1. GELÝÞMÝÞ AYR 'a gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþuna basýn.

2. ARAMA ENGELÝ 'ne gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþuna basýn.

3.  tuþuna basýn, PIN kodunu girin  (PIN kodu standart ayarý 0000'dýr).

4.  tuþuna basýn, ENG. NUMARA 'ya gitmek için aþaðýya  tuþuna ve 

 tuþuna basýn.

5. Engellenen numara hafýza yerini 1, 2, 3 veya 4 'ü seçmek için  tuþu ile 

gezinin ve  tuþuna basýn.

6. Numarayý giriniz  (engelleme için maksimum deðer 4 hanedir) ve onaylamak 

için  tuþuna basýn.

Arama engelini aktif etme / deaktif etme

1. GELÝÞMÝÞ AYR 'a gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþuna basýn.

2. ARAMA ENGELÝ 'ne gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþuna basýn.

3.  tuþuna basýn ve PIN kodunu giriniz  (PIN kodu standart ayarý 0000 
'dýr).

4.  tuþuna basýn, AKTÝF veya KAPALI' yý seçmek için  tuþu ile gezinin ve 

onaylamak için  tuþuna basýn.

Not:  Örneðin uluslararasý aramalarý engellemek için 00 'ý giriniz.
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Ön ekin ayarlanmasý veya deaktif konuma 
getirilmesi
Bu fonksiyon, en ucuz þebeke operatörüne ait ön numarayý kullanmanýz için 
telefonunuzu ayarlamanýza imkan saðlar. Ön ekin maksimum uzunluðu 5 rakamdýr. Eðer 
bir ön ek ayarlanmýþsa, bu numara, aranan her numaranýn baþýna otomatik olarak 
eklenecektir.

1. GELÝÞMÝÞ AYR 'a gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþuna basýn.

2. Ön ek 'e gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþuna basýn.

3. Ön ekin ayarlanmasý: Ön ek numarasýný girin  (maks. 5 rakam) ve 

onaylamak için  tuþuna basýn.
VEYA

Ön ekin deaktif konuma getirilmesi: Aktüel ön eki silmek için,  tuþuna 

ekranda “- - - - -” (boþ ön ek) görününceye kadar basýn ve onaylamak için  
tuþuna basýn.

Bir SOS (Acil durum) numarasýný ayarlamak veya 
deðiþtirmek
SOS numarasý özelliði sayesinde, aramayý engelleme fonksiyonu aktif olduðu halde 
çevrilmesi mümkün olan 3 adet SOS numarasýný girmek mümkündür. SOS numarasýnýn 
maksimum uzunluðu 4 hanedir. SOS numarasýnýn modifiye edilmesi için PIN kodu 
gereklidir:

1. GELÝÞMÝÞ AYR 'a gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþuna basýn.

2. ACÝL NO 'ya gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþuna basýn.

3.  tuþuna basýn, PIN kodunu girin  (PIN kodu standart ayarý 0000'dýr).

4.  tuþuna basýn, SOS numara hafýza yerini 1, 2 veya 3 'ü seçmek için  

tuþu ile gezinin ve  tuþuna basýn.

5. SOS numarasýný girin  (maks. 4 rakam) ve onaylamak için  tuþuna 
basýn.
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El cihazýný tanýtma
Baz istasyona maks. 5 adet el cihazý kaydedebilirsiniz.
Eðer el cihazýnýzý yanlýþlýkla sistemden çýkardýysanýz bunu tekrar sisteme 
kaydedebilirsiniz. Ek el cihazlarýnýn kullanýmdan önce baz istasyona kaydedilmeleri 
þarttýr.

El cihazýný kaydetmek için ilkönce baz istasyondaki çaðrý tuþunu  yakl. 5 saniye 
boyunca basýlý tutunuz. Baz istasyonu bekleme modunda olmalýdýr. Sonra aþaðýdaki 
iþlemleri el cihazý üzerinde bir dakika içinde gerçekleþtiriniz:

1. GELÝÞMÝÞ AYR 'a gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþuna basýn.

2. KAYIT 'a gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþuna basýn.

3.  tuþuna basýn, PIN kodunu giriniz  (PIN kodu standart ayarý 0000 'dýr) 

ve onaylamak için  tuþuna basýn.
Kaydetme iþlemi baþarýyla gerçekleþtiðinde uzun bir onay tonu duyulur ve baz istasyonu 
el cihazýna otomatik olarak bir numara (1 ile 5 arasýnda) tayin eder.

Bir el cihazýnýn kaydýný silmek

1. GELÝÞMÝÞ AYR 'a gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþuna basýn.

2. KAYDI SÝL 'e gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþuna basýn.

3.  tuþuna basýn, PIN kodunu giriniz  (PIN kodu standart ayarý 0000 'dýr) 

ve  tuþuna basýn.

4. El cihazý numarasýný seçmek için  tuþu ile gezinin ve  tuþuna basýn. 

Ekranda KAYT SÝLÝNDÝ görünür.

Dikkat:  Eðer CD 135 baz ünitesi üzerinden Philips’e ait olmayan bir el cihazýný 
da kullanmak istiyorsanýz, bu cihazýn GAP ile uyumlu olmasýna dikkat ediniz. 
Aksi takdirde gerektiði þekilde çalýþmayacaktýr (bkz. Sayfa 12).

Not:  Eðer el cihazýnýzýn servisini kendiniz yapýyorsanýz, onu tamir merkezine 
götürmeden önce tanýtýmýný iptal etmeyi unutmayýnýz.
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PIN kodunu deðiþtirmek
PIN kodu ''0000'' olarak ayarlanmýþ durumdadýr. Bu kodun kiþiselleþtirilmesi tavsiye 
edilir. PIN kodu için maksimum uzunluk 8 hanedir.

1. GELÝÞMÝÞ AYR 'a gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþuna basýn.

2. PIN 'e gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþuna basýn.

3.  tuþuna basýn, aktüel PIN kodunu girin  ve  tuþuna basýn.

4. Yeni PIN kodunu girin  ve onaylamak için  tuþuna basýn.

Standart ayarlara resetleme (baz istasyon ve el 
cihazý)
Telefonunuzu istediðiniz zaman reset ederek standart ayarlarýný (bkz. Sayfa 34) 
ayarlayabilirsiniz. Bir reset yapýldýðýnda tüm kiþisel ayarlarýn ve arama kaydý içindeki 
bilgilerin silineceðini, ancak telefon defterinizdeki bilgilerde herhangi bir deðiþiklik 
olmayacaðýný lütfen dikkate alýn.

1. GELÝÞMÝÞ AYR 'a gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþuna basýn.

2. CHZ SIFIRLA 'ya gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþuna basýn.

3.  tuþuna basýn, ONAY? gösterilir. Onaylamak için  tuþuna basýn.

Ülke Seçimi
CD 135 cihazýnýzýn konfigürasyonunu tekrar yapmanýz gerekiyorsa bu özelliði kullanýn.

1. GELÝÞMÝÞ AYR 'a gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþuna basýn.

2. ÜLKE SEÇÝMÝ 'ne gitmek için  tuþuna ve aþaðýya  tuþuna basýn.

3.  tuþu ile çeþitli ülkeler arasýnda gezinin ve sizin için uygun olan ülkeyi seçmek 

için  tuþuna basýn.

4. ONAY? gösterilir, onaylamak için  tuþuna basýn.
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Standart ayarlar (RESET yapýldýktan sonra)
El cihazý zil sesi: ORTA

El cihazý zil melodisi: MELODÝ 1

El cihazý kulaklýk sesi: SES 2

El cihazý hoparlör ses gücü: SES 3

El cihazý tuþ sesi: AÇIK

Pil þarjý düþük sesi: AÇIK

Menü dili (El cihazý): Ülkeye baðlý

Otom.yanýt: KAPALI

El cihazý adý: PHILIPS

Zaman / Tarih (El cihazý): 00:00        01-01

Çeviri modu: Ülkeye baðlý

Flaþ zamaný: Ülkeye baðlý

PIN kodu: 0000

Alarm: KAPALI

Alarm tonu: MELODÝ 1

Arama engeli: Boþ

SOS numarasý: Boþ

Tekrar arama listesi: Boþ

Telefon defteri belleði: Deðiþtirilmedi

Arama kaydý: Boþ

Ön ek: Boþ

Telesekreter: Cevap & Kayýt modu AÇIK

Karþýlama mesajý dili: Ülkeye baðlý

Kiþisel anons: Boþ

Telesekreter hafýzasý: Boþ (silinmiþ eski ve yeni mesajlar)
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CD 135, etkin durumdayken yanýtlanmayan aramalarý kaydeden bir telesekreterle 
donatýlmýþtýr. Maksimum kayýt süresi, anons metinleri ve memo dahil 15 dakikadýr.
Telesekretere eriþim el cihazý ile gerçekleþir. Bu el cihazýnda telesekreter 
fonksiyonlarýna (standart el cihazý I) eriþim imkaný saðlayan tuþ takýmý bulunur. Ayrýca, 
telesekreter seçeneklerini ayarlamak için bir menü mevcuttur.

Telesekreter kontrol tuþlarý

Teleksekreteri AÇIK konuma getirme
Telesekreteri AÇIK konuma getirmek için el cihazý üzerinde  tuþuna sonra  
tuþuna basýn.
Telesekreter modunda, el cihazý ekranýnda solda þu görüntülenir: Telesekreter aktif 

konumda ise .
Eðer telesekreter AÇIK ise, telefon ayara baðlý olarak belirli bir sayýda çaldýktan sonra 
görüþmeyi kabul eder (bkz. Sayfa 38). Telesekreter, aramayý cevapladýktan sonra 
mesajýnýzý çalar ve sonra arayan kiþinin mesajýný kaydeder.

TUÞ FONKSÝYON
Yeni mesajý(mesajlarý) çal / Telesekreter modunu aktif veya 
deaktif konuma getir. Aþaðýdaki telesekreter fonksiyonlarýndan 
birini kullanmadan önce daima bu tuþa basýn:

Önceki mesaja geri gitme.

Tüm kayýtlý mesajlarý (yeni ve eski) çal veya aktüel mesajý tekrar 
çalma.

Bir sonraki mesaja gitme.

Yeni bir karþýlama mesajý kaydetmek için bip sesinden sonra uzun 
süre basýn.

Aktüel anonsu çalma.

Aktüel mesajý silme.

Telesekreteri AÇIK konuma getirme.

Mesajýn çalýnmasýný veya karþýlama mesajý kaydýný durdurma.

Telesekreteri KAPALI konuma getirme.

Bip sesinden sonra el cihazý ile bir not kaydetme. Kayýt iþleminden 
sonra yeni bir mesaj olarak sayýlýr.
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Telesekreteri KAPALI konuma getirme
Telesekreteri KAPALI konuma getirmek için el cihazý üzerinde  tuþuna sonra 

 tuþuna basýn.
Telesekreter modunda, el cihazý ekranýnda solda þu görüntülenir: Telesekreter deaktif 

konumda ise .

Kaydedilmiþ mesajlar
Yeni mesajý (mesajlarý) dinleme

Eðer telesekreterde yeni mesaj kaydedilmiþse, el cihazý ekranýnda  simgesi yanýp 
söner ve baz istasyondaki LED mesajlar çalýnýncaya kadar yanýp söner.

1.  tuþuna basýn, el cihazýndaki hoparlör otomatik olarak aktifleþtirilmiþtir ve 

ekranda  simgesinin altýnda yeni mesaj sayýsý örn. 03 gösterilir ve son 
mesajýn kaydedildiði saat örn. 16:25 gösterilir.

2. Sonra en yeni mesaj otomatik olarak hoparlörden dinletilir. Mesaj dinletilirken, el 
cihazýnýn ekranýnda tarih ve saat dönüþümlü olarak gösterilir.

Tüm mesajlar çalýndýktan sonra  simgesinin yanýp sönmesi biter ve telesekreterde 
silinmemiþ eski mesajlarýn bulunduðunu gösterir. Mesaj sayacý, telesekreterdeki eski 
mesajlarýn sayýsýný ve en son mesajýn kaydedildiði saati gösterir.

Mesaj çalýnýrken hoparlör ses seviyesini ayarlama

 tuþuna basýn (5 ayrý hoparlör ses seviyesi mevcuttur).

Not:  Mesajlar daima kronolojik sýralamaya göre çalýnýr, ilkönce en eski 
mesajlar çalýnýr ve sonra yeni mesajlar.

Mesaj, hoparlör yerine receiver üzerinde de çalýnabilir. :  tuþuna basýn.

Not:  Eðer telesekreter hafýzasý dolmuþsa baz istasyonu LED'i çok hýzlý yanýp 
söner, CD 135 ''Sadece Cevap'' moduna geçer ve hiç bir yeni mesaj 
kaydedilemez. Yeni mesajlara yer açmak için eski mesajlarý silin (bkz. 
Sayfa 37).
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Mesaj çalýnýrken aþaðýdaki fonksiyonlar kullanýma 
açýktýr:

Aktüel mesajý silme
1. Telesekreter moduna girmek için  tuþuna basýn.

2. Mesajýn çalýnmasýný baþlatmak için  tuþuna basýn.

3. Aktüel mesajý silmek için  tuþuna basýn. Mesajýn silindiðini onaylayan bir bip 
sesi duyulur ve bir sonraki mesaj çalýnýr.
Baþka mesajlarý silmek için 3 nolu iþlemi tekrarlayýn.

Telesekreter ayarlarý
Telesekreter ayarlarýný deðiþtirmek için, el cihazý üzerinden telesekreter menüsünü 
kullanýn.

TUÞ FONKSÝYON

Önceki mesaja geri gitme.

Kayýtlý olan tüm mesajlarý (yeni ve eski ve memo) veya aktüel mesajý 
tekrar çal.

Mesajý dinlerken bir sonraki mesaja atla.

Aktüel mesajý silme.

Çalan mesaj durdurulur.

Not:  Silinmiþ olan mesajlarýn tekrar geri getirilmesi mümkün deðildir.



TR Telesekreter
38

Cevaplama modunu seçmek için
Telesekreter standart olarak ''Cevap & Kayýt'' moduna ayarlanmýþtýr (arayan kiþiler 
mesaj býrakabilir), bu, ''Sadece Cevap'' ayarýna (arayan kiþiler hiç bir mesaj býrakamaz) 
deðiþtirilebilir.

1. TELESEKRETER 'e eriþmek için  tuþuna ve Aþaðý  tuþuna basýn.

2.  tuþuna basýn, SADECE CEVAP gösterilir.

3. Ýlgili ayarý seçmek için (AKTÝF veya AKTÝF DÐL)  tuþuna basýn ve  

tuþu ile gezinin.

4. Onaylamak için  tuþuna basýn.

Telesekreterin devreye girmesi için telefon zilinin 
çalma sayýsýný ayarlama
Telesekreterin devreye girmesi ve anonsa baþlamasý için telefonun kaç kez çalacaðýný 
ayarlayabilirsiniz (3, 5 (standart ayar) veya 7).

1. TELESEKRETER 'e eriþmek için  tuþuna ve Aþaðý  tuþuna basýn.

2.  tuþuna basýn, SADECE CEVAP gösterilir, ZÝL SAYISI 'na eriþmek için 

Aþaðý  tuþuna basýn.

3. Mevcut ayarlardan birini seçmek için  tuþuna basýn ve  tuþu ile gezinin 

(3, 5 veya 7).

4. Onaylamak için  tuþuna basýn.

Not:  SADECE CEVAP / AKTÝF seçildiðinde, ilgili karþýlama mesajý otomatik 
olarak ayarlanýr, yani '' Bu bir telesekreterdir, lütfen daha sonra tekrar arayýn''.
SADECE CEVAP /AKTÝF DÐL seçildiðinde, ilgili karþýlama mesajý otomatik 
olarak ayarlanýr, yani ''Bu bir telesekreterdir, lütfen sinyal sesinden sonra 
mesajýnýzý býrakýnýz''.
Standart karþýlama mesajýnin dili, Karþýlama modunda seçilmiþ olan ülkeye 
baðýmlýdýr, bkz. Sayfa 2.
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Uzaktan kumanda fonksiyonunu etkin / kapalý yapmak
Telesekreterin uzaktan kumanda fonksiyonu ilk kullanýmda kapalý konumdadýr. Bu 
fonksiyonu aktifleþtirebilir ve telesekreterinize herhangi bir telefondan eriþerek mesajlarý 
kontrol edebilirsiniz.

1. TELESEKRETER 'e eriþmek için  tuþuna ve Aþaðý  tuþuna basýn.

2.  tuþuna basýn, SADECE CEVAP gösterilir, UZAKT.DÝNLE 'ye eriþmek için 

Aþaðý  tuþuna basýn.

3. Mevcut olan ayarlardan birini (AKTÝF DÐL veya AKTÝF) seçmek için  

tuþuna basýn sonra  tuþu ile gezinin.

4. Onaylamak için  tuþuna basýn.

Dinleme fonksiyonunu aktifleþtirme / deaktif konuma 
getirme
Gelen aramanýn el cihazý hoparlöründe dinlenmesini aktifleþtirebilir (standart ayar) veya 
deaktif konuma getirebilirsiniz. Böylece, arayan kiþiyi mesaj býrakýrken dinleyip 
dinlemeyeceðinize veya gelen aramayý cevaplayýp cevaplamayacaðýnýza karar 
verirsiniz.

1. TELESEKRETER 'e eriþmek için  tuþuna ve Aþaðý  tuþuna basýn.

2.  tuþuna basýn, SADECE CEVAP gösterilir, DÝNLE 'ye eriþmek için Aþaðý 

 tuþuna basýn.

3. Mevcut olan ayarlardan birini (AÇIK veya KAPALI) seçmek için  tuþuna 

basýn sonra  tuþu ile gezinin.

4. Onaylamak için  tuþuna basýn.

Not:  Telesekreterinize uzaktan eriþmek için bkz. Sayfa 41.
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Kiþisel karþýlama mesajý
Bir adet karþýlama mesajý kaydedebilirsiniz. Kiþisel karþýlama mesajý standart anonsun 
yerini alýr. Yalnýzca kiþisel karþýlama mesajýni sildiðiniz zaman standart anons otomatik 
olarak aktif olur. Yeni bir karþýlama mesajýni kaydetmeden önce mevcut karþýlama 
mesajýni silmeniz gerekli deðildir. Yeni bir karþýlama mesajý kaydedildiðinde, bu metin, 
otomatik olarak mevcut (eski) anonsun üzerine kaydedilir.

Kiþisel karþýlama mesajý kaydetme

1. Telesekreter moduna girmek için el cihazýnda  tuþuna basýn.

2. Bip sesi duyuncaya kadar  tuþuna uzun süre basýn.
Bip sesi duyduktan sonra el cihazýnýn mikrofonuna konuþun.

3. Kayýt iþlemini durdurmak için  veya  veya  tuþuna basýn.

Kiþisel karþýlama mesajýni veya standart anonsu 
dinleme
Cevaplama modu ayarýna baðlý olarak ''Cevap & Kayýt'' veya ''Sadece Cevap'' (bkz. 
Sayfa 38) ilgili standart karþýlama mesajý çalacaktýr. Eðer bir kiþisel anons 
kaydettiyseniz, yalnýzca bu karþýlama mesajý çalýnacaktýr.

1. Telesekreter moduna girmek için el cihazý üzerinde  tuþuna basýn.

2. Karþýlama mesajý çalmaya baþlayýncaya kadar  tuþuna basýn.

Not:  Eðer standart karþýlama mesajýni ayarlamak istiyorsanýz, 1 ve 2 nolu 

iþlemi tekrarlayýn ve kayýt iþlemini durdurmak için 1 saniye içinde  tuþuna 
basýn. Telesekreter, standart anonsu tekrar aktifleþtirecektir.

Not:  Eðer kaydettiðiniz kiþisel anonstan memnun deðilseniz, Sayfa 40'de 
"Kiþisel karþýlama mesajý kaydetme" bölümündeki iþlemleri tekrarlayýn ve eski 
karþýlama mesajýnýn üzerine yeni bir anons kaydedin.
Eðer standart anonsu tekrar aktifleþtirmek istiyorsanýz reset iþlemi için 
Sayfa 33'de "Standart ayarlara resetleme (baz istasyon ve el cihazý)" bölümüne 
bakýn.
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Not (Memo) kaydetme ve dinleme
Not (Memo) fonksiyonu ile, telesekreterinizin üzerine ailenize hitap eden bir yerel mesajý 
býrakabilirsiniz. Notlar telesekreterin hafýzasýnda kayýtlýdýr ve kaydetme kapasitesine 
etkili olur.

Not kaydetme

1. Telesekreter moduna girmek için el cihazý üzerinde  tuþuna basýn.

2.  tuþuna basýn, el cihazý ekranýnda RECORD MEMO (NOT KAYDET) 
gösterilir.
Bip sesinden sonra el cihazýnýn mikrofonuna konuþun.

3. Kayýt iþlemini durdurmak için  veya  tuþuna basýn.

Baz istasyondaki LED ve el cihazý simgesi  yanýp sönerek yeni bir mesajýn 
olduðunu gösterir.

Not dinleme

1.  tuþuna basýn, el cihazýndaki hoparlör otomatik olarak aktifleþtirilmiþtir ve 

ekranda  simgesinin altýnda yeni mesaj sayýsý örn. 03 gösterilir ve son 
mesajýn kaydedildiði saat örn. 16:25 gösterilir.

2. Sonra en yeni mesaj otomatik olarak hoparlörden dinletilir. Mesaj dinletilirken, el 
cihazýnýn ekranýnda tarih ve saat dönüþümlü olarak gösterilir.

Tüm mesajlar çalýndýktan sonra  simgesinin yanýp sönmesi biter ve telesekreterde 
silinmemiþ eski mesajlarýn bulunduðunu gösterir. Mesaj sayacý, telesekreterdeki eski 
mesajlarýn sayýsýný ve en son mesajýn kaydedildiði saati gösterir.

Telesekreterinizin uzaktan kontrolü
Tonlu arama yöntemine sahip bir telefonu kullanarak telesekreterinizi uzaktan kontrol 
edebilirsiniz.

Not:  Mesajlar daima kronolojik sýralamaya göre çalýnýr, ilkönce en eski 
mesajlar çalýnýr ve sonra yeni mesajlar.

Mesaj, hoparlör yerine receiver üzerinde de çalýnabilir. :  tuþuna basýn. 
Eski notlarý silmek için bkz. Sayfa 37 "Aktüel mesajý silme".
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Telesekreterinizi uzaktan kontrol etmek için
1. Baþka bir telefondan kendi telefonunuzu arayýn.

2. Eðer telesekreteriniz AÇIK ise, anons esnasýnda harici telefonun  tuþuna (#) 
basýn;
VEYA
eðer telesekreteriniz KAPALI ise, 10. çalma sesinden sonra bir bip sesi duyulur ve 

bip sesini duyunca  tuþuna (#) basýn.
3. PIN kodunu girin.
4. Eðer yeni mesaj alýnmýþsa, bu mesajlar bip sesinden sonra otomatik olarak 

çalýnýr.

Aþaðýdaki tabloda, telesekreterin uzaktan kumanda edilmesi için kullanýma açýk 
fonksiyonlar sýralanmýþtýr.

TUÞ FONKSÝYON

Önceki mesaja geri gitme.

Tüm kayýtlý mesajlarý (yeni ve eski, notlar dahil) çal veya aktüel 
mesajý tekrar çalma.

Bir sonraki mesaja gitme.

Yeni bir karþýlama mesajý kaydetmek için bip sesinden sonra basýn..

Aktüel anonsu çalma.

Aktüel mesajý silme.

Mesajýn çalýnmasýný veya karþýlama mesajý kaydýný durdurma.

1

2

3

4

5

6

8
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Telefon: Hata Arama ve Giderme

SORUN OLASI NEDEN ÇÖZÜM

El cihazý baz 
istasyondayken “Pil“ 
sembolü hareket etmiyor.

• Ýyi temas etmiyor.

• Temas yerleri kirli.

• Pil dolmuþ.

• El cihazýný hafif hareket 
ettirin.

• Alkollü bir bezle temas 
yerlerini silin.

• Þarj etmek gerekmiyor.

Hat alma sinyali 
duyulmuyor.

• Elektrik baðlantýsýnda 
hata var.

• Batayalarýn þarjý çok 
düþük.

• El cihazýyla baz istasyon 
arasýndaki mesafe fazla 
uzak.

• Yanlýþ kablo.

• Telefon hattý adaptörü 
(eðer gerekli ise) telefon 
kablosuna baðlý deðil.

• Fiþli baðlantýlarý kontrol 
edin. Telefonu 
resetleyiniz: Elektrik fiþini 
prizden çekip yeniden 
takýnýz.

• Pilleri en az 24 saat þarj 
ediniz.

• Baz istasyona yaklaþýn.

• Yalnýzca önerilen 
kablolarý kullanýnýz.

• Telefon hattý adaptörünü 
(eðer gerekli ise) telefon 
kablosuna baðlayýn.

Telefon çalmýyor. • Zil sesi kapalý. • Zil sesini ayarlayýn 
(Sayfa 27)

Ekranda “menzil“ sembolü 
belirmiyor.

• Elektrik baðlantýsýnda 
hata var.

• El cihazýyla baz istasyon 
arasýndaki mesafe fazla 
uzak.

• Fiþli baðlantýlarý kontrol 
edin.

• Baz istasyona yaklaþýn.

“Menzil“ yanýp sönüyor. • El cihazýnýn baz üniteye 
tanýtýmý yapýlmamýþ.

• El cihazýnýn baz üniteye 
tanýtýmýný yapýnýz 
(Sayfa 32).

Hatta rahatsýz edici sesler 
var.

• El cihazýyla baz istasyon 
arasýndaki mesafe fazla 
uzak.

• Baz istasyon elektrikli 
cihazlar, çelik beton 
duvarlar veya metal 
kapýlar yakýnlarýnda 
bulunuyor.

• Baz istasyona mesafeyi 
ve menzili kontrol edin.

• Baz istasyonun yerini 
deðiþtirin (ne kadar 
yüksek olursa o kadar 
iyidir).
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El cihazý ekranýnda 
''ulaþýlamýyor'' mesajý 
görünüyor:
• baz üniteye baþka bir el 

cihazý tanýtýlmak 
istendiðinde,

• bir el cihazý 
kullanýldýðýnda.

• El cihazýnýn kaydý 
baþarýsýz, tekrar deneyin.

• Azami el cihazý sayýsýna 
(5) ulaþýldý.

• Baþka bir el cihazý baz 
istasyonu meþgul ediyor.

• Baz istasyonun elektrik 
fiþini çýkarýn ve tekrar 
takýn.

• Pilleri el cihazýndan 
çýkarýn ve tekrar 
yerleþtirin.

• El cihazý kaydýna iliþkin 
talimatlara uyun 
(Sayfa 32).

• El cihazlarýndan birinin 
kaydýný silin.

• Baz istasyonun hazýr 
olmasýný bekleyin.

Radyo veya televizyondan 
rahatsýz edici sesler 
duyuluyor.

• CD 135 baz istasyonu 
veya elektrik baðlantý 
adaptörü elektrikli diðer 
cihazlara fazla yakýn.

• Baz istasyonu veya 
elektrik baðlantý 
adaptörünü diðer 
cihazlardan mümkün 
oldukça uzaklaþtýrýn.

Numaranýn gösterilmesi 
(CLIP) fonksiyonu 
çalýþmýyor.

• Numaranýn gösterilmesi 
(CLIP) fonksiyonu 
çalýþmýyor.

• Þebeke operatörü 
sözleþmenizi kontrol 
edin.

Telefon defteri verisi 
kaydedilemiyor.

• Telefon defteri dolmuþ. • Hafýzada yer açmak için 
verilerden birini siliniz.

SORUN OLASI NEDEN ÇÖZÜM
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Telesekreter sorun giderme

SORUN OLASI NEDEN ÇÖZÜM

Telesekreter mesaj 
kaydetmiyor.

• Bellek dolu.
• Sadece TS modu aktif.

• Mesajlarý silin.
• Kayýtlý TS modunu 

ayarlayýn (bkz. 
Sayfa 38).

Uzaktan kontrol mümkün 
deðil.

• Uzaktan kontrol 
funksiyonu aktif deðil.

• Uzaktan kumanda 
fonksiyonunu aktif 
konuma getirin (bkz. 
Sayfa 39).

Anons kaydý yapýlamýyor. • Bellek dolu. • Eski mesajlarý silin (bkz. 
Sayfa 37).

Uzaktan kontrol esnasýnda 
CD 135 baðlantýyý kesiyor.

• Fazla beklendi. • Uzaktan kontrol iþlemini 
hýzlandýrýn.

Telesekreter kaydý yarýda 
kesiyor.

• Bellek dolu. • Mesajlarý dinleyin + silin.



46

TR

Güvenlik Uyarýsý
Elektrik kesildiði hallerde bu cihaz donatýmý acil çaðrý için kullanýlamaz. Acil durumlarda 
örn. cep telefonu gibi alternatif cihazlar kullanýn.

Uygunluk
Philips iþbu beyanname ile CD 135 cihazlarýnýn 1999/5/EG sayýlý direktifin temel 
standartlarýna ve diðer ilgili koþullarýna uygun olduðunu beyan eder. Bu ürün yalnýzca 
ambalaj üzerinde belirtilmiþ ülkelerdeki analog telefon þebekesine baðlanabili.
Uyumluluk beyanýný www.p4c.philips.com adresinden bulabilirsiniz.

Güvenlik Uyarýlarý
El cihazýný sývýlardan uzak tutun. El cihazýnýn ve baz istasyonun gövdesini açmayýn. Aksi 
takdirde tehlikeli gerilimlerle temas edebilirsiniz. Þarj kontaklarý ve piller iletken 
cisimlerle temas etmemelidir. Yalnýzca kullanýmý þart koþulan pil tiplerini kullanýn, aksi 
takdirde patlama tehlikesi mevcuttur.

Çevrenin Korunmasý
Ambalâj malzemeleri, eskiyen pilleri ve artýk kullanýlamaz durumda olan telefonlarý imha 
ederken mutlaka yerel yönetmelikleri dikkate alýn.

Philips þirketi, usulüne uygun imha edilmelerini teþvik etmek amacýyla pilleri ve 
cihaz ambalâjlarýný standart sembollerle donatmýþtýr.

Atýklarýn yeniden iþlenmeleri ve geri dönüþümü dalýnda faaliyet gösteren ulusal 
kurumlara mali katkýda bulunulmuþtur.
Ýþaretli ambalâj malzemeleri geri dönüþüm (recycling) tesislerine teslim edilebilir.

Bilgiler
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