
 

Telesekreterde kayıtlı mesajları dinleme (sadece telesekreterli telefonlar için)
Telesekreteri açmak için ana ünite üzerinde o tuşuna basın (LED yanar).

Telesekreteri kapatmak için o tuşuna tekrar basın (LED söner).

Telefon mesajlarını dinlemek için ana ünitede p tuşuna basın (ilk olarak son mesaj 

dinletilir).

Geçerli mesajı atlayıp sonraki mesajı dinlemek için s tuşuna basın.

Önceki mesaja geri dönmek için R tuşuna basın (geçerli mesaj başladıktan sonra 

1 saniye içinde basılırsa).

Geçerli mesajı tekrar dinlemek için R tuşuna basın (geçerli mesaj başladıktan sonra 

1 saniye içinde basılırsa). 

Mesaj dinlerken sesi ayarlamak için -+ tuşuna basın.

Geçerli mesajı silmek için f tuşuna basın.

Telesekreter fonksiyonları ile ilgili detaylar için yeni telefonunuzun Kullanıcı Kılavuzunuza bakın.

Telefon defterinden arama yapma
1. Boş moddayken d tuşuna basın. 
2. Bir telefon defteri kaydına gitmek için : tuşuna basın.

3. r tuşuna basın. 

Arama başlatılır.

Sorun Giderme
Daha fazla bilgi için lütfen telefonunuzla birlikte verilen Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Philips’e Hoşgeldiniz!
Ürününüzü kaydetmek ve destek için
www.philips.com/welcome

Yardıma ihtiyacınız mı var?
Kullanıcı Kılavuzu
Yeni telefonunuzla birlikte verilen Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Çevrimiçi yardım
www.philips.com/support

Sorun Çözümü

• Arama tonu duyulmuyor! • Bağlantıları kontrol edin
• Pili şarj etme
• Verilen hat kablosunu kullanın

• Arayan beni net 
duymuyor!

• Ana üniteye yaklaşın
• Baz istasyonunu elektrikli cihazların en az bir metre 

uzağına taşıyın

• El cihazı ekranında 
ARIYOR... görüntülenir 

ve  simgesi yanıp söner!

• Ana üniteye yaklaşın
• Ünitenizi sıfırlayın ve el cihazı kaydını yeniden 

başlatın

• Arayanın numarası 
görüntülenmiyor!

• Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin
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Hızlı  Başlama Kılavuzu
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Bağlan

Yükle

Eğlen



Eğlen3
Arama yapma
Numarayı tuşlayın (maksimum 24 rakam) ve r tuşuna basın.

VEYA

Çevir sesi için r tuşuna basın ve telefon numarasını tuşlayın (maksimum 24 rakam).

Arama cevaplama
Telefon çaldığında, r tuşuna basın.

Aramayı bitirme
Aramayı sona erdirmek için, e tuşuna basın.

Konuşma sesini ayarlama
Arama sırasında : tuşuna basarak SES 1, SES 2 veya SES  3 seçin.

Telefon rehberine yeni bir kişi ekleme
1. Boş modda m tuşuna basın, : ile TELF.DEFTERİ üzerine gelin ve <

TAMAM'a basın, <TAMAM'a basarak YENİ GİRİŞ'e girin.
2. Ekranda İSİM GİRİN görüntülenir.

3. Kişinin ismini girin (maksimum 12 karakter) ve <TAMAM tuşuna basın.

4. Numarayı girin (maksimum 24 hane) ve <TAMAM tuşuna basın.

Bir onay tonu duyulur.

Telefon defterine erişim
1. Boş moddayken d tuşuna basın ve : ile telefon defterine göz atın.
2. Detayları görüntülemek için, <TAMAM'a basın.

Zil melodisini ayarlama
1. Boş modda m tuşuna basın, : ile KİŞİSEL AYR üzerine gelin ve <

TAMAM'a basın, : ile EL CİH. TONU  üzerine gelin ve <TAMAM'a basın,
: ile ZİL SAYISI üzerine gelin ve <TAMAM'a basın.

2. : ile istediğiniz melodinin üstüne giderek melodiyi dinleyin. 

3. Zil melodisini ayarlamak için <TAMAM'a basın. 

Onaylandığını belirten  bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Kutuda neler var

El cihazı

Yeni temel telefonunuz 
için braket ile ana ünite  

VEYA

Güç kaynağı2 AAA şarj edilebilir 
NiMH pil

Pil kapağı 

Garanti BelgesiKullanıcı 

* Kutu içinde telefon kablosundan ayrı olarak temin edilen hat adaptörünü bulabilirsiniz. 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 Her zaman telefonunuzla birlikte verilmiş olan kabloları ve pilleri kullanın.

Hızlı  Başlama Kılavuzu

Telefon kablosu*

yeni telesekreterli 
telefonunuz

Bağlan
Ana üniteyi bağlama

Kur
Şarj edilebilir pilleri takın ve şarj edin

1
1. Ana üniteyi telefon hattı ve elektrik prizine yakın merkezi bir yere yerleştirin.

2. Hat kablosunu ve akım kablosunu baz istasyonunun arkasındaki ilgili yuvalara takın.
3. Hat kablosu ve güç kablosunun diğer ucunu ilgili prizlere takın.

2

Telefonunuzu yapılandırın (gerekliyse)
Telefonunuz bir kaç dakika şarj olduktan sonra, yaşadığınız ülkeye bağlı olarak Merhaba 
ekranı belirebilir. Merhaba ekranı belirirse:

1. Ülke listesini görüntülemek için <TAMAM tuţuna basýn. 
2. : ile ülkenizin üzerine gidin.
3. Seçiminizi onaylamak için <TAMAM'a basın.
Telefonunuz kullanılmaya hazırdır.

 Pilleri takın   El cihazını 24 saat süreyle şarj edin
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