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Hızlı başlangıç kılavuzu
Telesekretere kaydedilen yeni mesajları dinleyin (sadece CD145 için geçerlidir)
Telesekreteri açmak için baz istasyonundaki   tuşuna basın, LED açılır   tuşuna 
tekrar basarak telesekreteri kapatın, LED kapanır

Bas istasyonundaki  tuşuna basın, en eski yeni mesaj oynatılmaya başlayacaktır tuşuna basın, en eski yeni mesaj oynatılmaya başlayacaktır

 tuşuna basarak mevcut mesajı atlayın ve sonraki mesajı oynatın

Mevcut mesaj oynatılırken bir saniye içinde  tuşuna basarak önceki mesaja gidin

Mevcut mesaj oynatılırken bir saniye sonra  tuşuna basarak mevcut mesajı 
yeniden oynatın

Mesaj oynatılırken hoparlör sesini artırmak için  tuşuna veya azaltmak için 
tuşuna basın

Mevcut mesajı silmek için  tuşuna basın

Telesekreter işlevi hakkında ayrıntılı bilgi için CD145 kullanıcı elkitabına bakınız

Sorun Giderme
Ayrıntılı bilgi için CD140 veya CD145 ile birlikte verilen kullanıcı elkitabına 
bakınız.

Sorun Çözümü  
• Çevirme sesi yok • Bağlantıları kontrol edin
  • Pilleri en az 24 saat şarj edin
  • Verilen hat kablosunu kullanın
• Kötü ses kalitesi • Baz istasyonuna yaklaşın
  • Baz istasyonunu en az bir metre  
   elektrik cihazlardan uzaklaştırın
• 
   elektrik cihazlardan uzaklaştırın

 simgesi yanıp söner • El cihazını baz istasyonuna kaydedin
  • Baz istasyonuna yaklaşın
• El cihazının LCD'sinde hiçbir  • Baz istasyonu güç beslemesinin 
 şey görünmez  bağlayarak ve bağlantıyı keserek tekrar 
   deneyin ve el cihazını kaydetmek için 
   prosedürü yerine getirin
  • Verilen iki yeniden şarj edilebilir 
   pilin pil yuvasına yerleştirildiğinden 
   emin olun
  • Verilen pillerin 
   şarj edildiğinden emin olun
• Arayan Hattın Kimliği • Aboneliğinizi şebeke operatörünüzde 
 (CLI) servis çalışmıyor  kontrol edin 

Yardıma ihtiyacınız mı var?
Kullanıcı Elkitabı
CD140 veya CD145 ile birlikte verilen Kullanıcı elkitabına bakınız.

Çevrimiçi yardım
www.philips.com/support

Ülke ayar tablosu
Kod Ülke * Varsayılan 

giden 
mesaj 
dil

* Giden 
mesaj 
Mevcut 
Diller

01 Almanya Almanca 1 – Almanca
2 – Türkçe02 Avusturya Almanca

03 Türkiye Türkçe
04 İngiltere İngilizce 1 – İngilizce
05 İrlanda İngilizce
06 Fransa Fransızca 1 – Fransızca

2 – İtalyanca
3 – Portekizce
4 – Yunanca
5 – İspanyolca

07 İtalya İtalyanca
08 Portekiz Portekizce
09 Yunanistan Yunanca
10 İspanya İspanyolca
11-1 İsviçre Almanca 1 – Fransızca

2 – Almanca
3 – İtalyanca
4 – İngilizce

11-2 İsviçre Fransızca
11-3 İsviçre İtalyanca
12 Fransa Fransızca
13 Hollanda Hollandaca 1 – Hollandaca

2 – Fransızca
3 – Almanca
4 – İngilizce

14-1 Belçika Hollandaca
14-2 Belçika Fransızca

Kod Ülke * Varsayılan 
giden 
mesaj 
dil

* Giden 
mesaj 
Mevcut 
Diller

15 İsveç İsveççe 1 – İsveççe
2 – Norveççe
3 – Fince
4 – Dance

16 Norveç Norveççe
17 Finlandiya Fince
18 Danimarka Dance
21 Romanya Romence 1 – Romence

2 – Lehçe
3 – Çekçe
4 – Macarca
5 – İngilizce

22 Polonya Lehçe
23 Çekçe Çekçe
24 Macaristan Macarca
25 Slovakya Çekçe
26 Slovenya İngilizce

27 Hırvatistan İngilizce
28 Bulgaristan İngilizce
29 Sırbistan İngilizce
30 Singapur İngilizce 1 – İngilizce

2 – Bahasa dili31 Endonezya İngilizce
32 Malezya İngilizce
35 Avusturya İngilizce
36 Yeni Zelenda İngilizce
39 Brezilya Brezilyaca 1 – Brezilyaca

2 – İspanyolca40 Meksika İspanyolca

* Bu sadece CD145 için geçerlidir.  Giden mesajların dillerini değiştirmek hakkında daha fazla bilgi için 
CD145 kullanıcı elkitabının Bölüm 5.6.5'ine bakınız. 3111 285 32511



Telefon defterine bir numara yükleme

1.  tuşuna basın

2.  tuşuna basın ve bellek numarası 0 belirsin

3. 0'dan 19'a kadar olan başka bir bellek numarası seçmek için  tuşuna 
sürekli basın

4. Telefon numarasını girin.  Numarayı yanlış girerseniz, silmek için  tuşuna 
basın bir hane

5. Numarayı kaydetmek için  tuşuna basın

Zil melodisi ayarlama

1.  tuşuna basın

2.  tuşuna basın ve mevcut zil melodisi çalsın

3. İstediğiniz zil melodinizi seçmek için   hane tuşlarından birine  
aracılığıyla basın

4. Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

Kulaklık sesini ayarlama

1. Basın 

2.  tuşuna basın ve mevcut kulaklık ses düzeyi görünsün

3. İstediğiniz kulaklık ses düzeyini seçmek için  (düşük), düşük), düşük  (orta) veya 
(yüksek)'e basınyüksek)'e basınyüksek

4. Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

Arama yapma

 tuşuna basın ve numarayı çevirin

VEYA

Numarayı çevirin ve  tuşuna basın
Aramayı cevaplama

Telefon çaldığında,  tuşuna basın.
Aramayı sonlandırma

 tuşuna basın

3 Kullanım

1 2

Kutuda neler var

CD140/CD145 El 
cihazı

CD145 
Baz istasyonu

Baz istasyonu için 
güç kaynağı 

ünitesi

Telefon 
kablosu

2 x AAA Yeniden 
şarj edilebilir piller

CD140 veya 
CD145 Kullanım 

elkitabı

Hızlı başlangıç 
kılavuzu

Garanti

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir.  Hat adaptörünü kutuda bulabi-
lirsiniz. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü 
takmanız gerekir.

Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefon, güç kaynak birimleriyle 
beraber şarj cihazları ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.

 UYARI Daima telefonunuz ile birlikte verilen kabloları ve pilleri kullanın.

CD140

1 Bağlantı
Baz istasyonunu bağlama

1. Güç kablosunun fi şini baz istasyonunun altındaki sokete takın

2. Telefon kablosunun fi şini baz istasyonunun altındaki sokete takın

3. Telefon kablosunun diğer ucunu gerekirse telefon adaptörü ile birlikte telefonun hat 
soketine ve güç kablosunun diğer ucunu elektrik soketine takın

2 Kurulum
Yeniden şarj edilebilir pilleri takın ve şarj edin

Telefonunuzu yapılandırma

1.  tuşuna basın ve kullanılabilir ülke kodu yanıp söner.

2. İstediğiniz ülke koduna gitmek için  tuşuna sürekli basın. (Bkz. sonraki sayfa.)

3.  tuşuna basın ve telefonunuz seçilen ülke koduna göre yapılandırılır.

Pilleri takın El cihazını 24 saat şarj edin

Bağlantı Bağlantı 
güç güç 
kaynağıkaynağı

Telefon 
kablo-
sunun sunun 
bağlantı bağlantı 
yeri yeri 
hat 
soketisoketi

CD140 
Baz istasyonu 

VEYA 3


