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Önemli güvenlik talimatları
• Sadece teknik verilerde listelenen güç kaynağını kullanın.
• Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
• Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi 

bulunmaktadır.

• Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın. (Çevrimiçi kullanım 
kılavuzuna başvurun)

• Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

1 Bağlanın
Baz istasyonunun bağlanması

1 Güç adaptörünün 
uçlarını aşağıdakiler 
arasına bağlayın:
• baz istasyonunun 

arkasındaki DC giriş 
jakı;

• duvardaki priz.
2 Hat kablosunun uçlarını 

aşağıdakilere bağlayın:
• baz istasyonunun 

arkasındaki telefon 
soketi;

• duvardaki telefon 
soketi.

Sadece birden fazla el cihazı bulunan model için:
3 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın:

• baz istasyonunun arkasındaki DC giriş jakı;
• duvardaki priz.

Arama sırasında Bekleme modunda Menüde
MENU/OK Seçenekler menüsüne girer Seçenekler menüsüne girer Seçimi onaylama
REDIAL/C Yeniden arama listesine girer Yeniden arama listesine girer İşlemi iptal eder

Ses seviyesini artırma Telefon defterine girer Yukarı gezinme

Ses seviyesini azaltma Arama kaydına girer Aşağı gezinme

Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar
Aramayı sonlandırır El cihazını açar/kapatır (basılı tutun) Menüden/işlemden çıkar

Mikrofonun sesini açar/kapatır.
Yeniden arama tuşu*
*şebekeye bağlıdır

 / Hoparlör ses seviyesini 
ayarlayın.
• Mesajları dinlerken, 

mesajı baştan 
dinlemek için bu tuşa 
basın.

• Bir önceki mesajı 
dinlemek için 
geçerli mesajın ilk 
saniyesinde bu tuşa 
basın. 

• Geçerli mesajları silin.
• Tüm mesajları silin (basılı 

tutun).
Sonraki mesaja atla. 
Telesekreteri açın/kapatın.
Kayıtlı mesajları dinlemeyi 
başlatın/durdurun
• El cihazları bulun. 
• Başka el cihazları 

kaydedin (basılı tutun).

 
 
El cihazı ve baz arasındaki bağlantıyı gösterir. Gösterilen çubuk 
sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur. 

Arama kaydında bir gelen aramayı gösterir.
Yeniden arama listesinde bir giden aramayı gösterir.
Yeni bir cevaplanmayan arama varsa yanıp söner. Arama kaydında 
cevapsız aramaları ararken sürekli yanar.
Gelen arama cevaplanırken yanıp söner. Bir arama sırasında 
sürekli yanar.
Zil kapalı.

Telesekreter: Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. 
Telesekreter kapalıysa sürekli yanar.
Servis sağlayıcınıza ait bir telesekreter servisi kullanıyorsanız, yeni 
mesaj geldiğinde bu simge yanıp söner. 
Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli 
yanar.
Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.
* Bu, şebekeye bağlıdır.
Bir listede yukarı/aşağı gezinirken veya ses düzeyini artırırken/
azaltırken gösterilir.
Sağ tarafta görüntülenmeyen basamaklar var. Okumak için 
REDIAL/C tuşuna basın.

 /

Hoparlör

MENU/OK
REDIAL/C

Kulaklık

Mikrofon



2 Başlarken
Telefonunuzu yapılandırın Telefonunuzu şarj edin

8 saat şarj edin

1 Piller el cihazına önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil 
kapağındaki pil bandını çıkarın.

2 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir 
(ülkeye bağlı).

3 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
4 Tarih ve saat ayarını yapın.

• Zaman, 12 saatlik formattaysa /  tuşuna basarak [AM] 
veya [pM] seçimini yapın.

Şarj etmek için el cihazını baz istasyonunun üzerine yerleştirin. 
El cihazı baz istasyonuna doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın 
yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.

 » El cihazı şarj olmaya başlar.

Not
• İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.

Pil seviyesini kontrol edin
Simge Açıklamalar

El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, 
çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil 
düzeyi arasında).
El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına takıldığında, şarj 
tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner

Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil 
seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.



3 Keyfini çıkarın
Arama
• Bir arama yapmak için  tuşuna basın ve numarayı çevirin.
• Bir aramayı yanıtlamak için telefon çaldığında  tuşuna basın.
• Bir aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyi
Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  veya  tuşuna basın.

Telefon Defteri
Kayıt ekleme
1 Önce MENU/OK tuşuna basın ve ardından [TELF.

DEFTERİ] > [YENİ EKLE] öğesini seçin ve tekrar 
MENU/OK tuşuna basarak onaylayın.

2 Adı girin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
3 Numarayı girin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna 

basın.
Telefon defterinden arama yapılması
1 Telefon defteri listesine erişmek için  tuşuna basın veya sırasıyla 

MENU/OK > [TELF.DEFTERİ] > [GÖRÜN.] tuşlarına 
basın.

2 Bir kişi seçin.
3 Arama yapmak için  tuşuna basın.
Doğrudan erişim hafızası
2 adet doğrudan erişim tuşu bulunmaktadır (1 ve 2 Tuşları). Kayıtlı 
telefon numarasını otomatik olarak aramak için, bekleme modunda 
tuşu basılı tutun.
Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak 1 ve 2 tuşları sırasıyla [1_
SESLİMESAJ] (telesekreter) ve [2_BİLGİ SVS] (servis 
sağlayıcınızın bilgi servisi) için önceden ayarlanmıştır (şebekeye 
bağlıdır).

Arama kaydı
1  tuşuna basın ve bir kayıt seçin.
Arama yapmak için
2  tuşuna basın.
Daha fazla bilgi görmek için
2 MENU/OK tuşuna basın.
3 [GÖRÜN.] öğesini seçin.
Arama kaydını telefon defterine kaydetmek için
2 MENU/OK tuşuna basın.
3 [NUM. KAYDET] öğesini seçin.
4 Onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
5 Bir ad girin.
6 Onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
7 Kaydetmek için MENU/OK tuşuna basın.
Arama kaydını silmek için
2 MENU/OK tuşuna basın.
3 [SIL] veya [TÜMÜNÜ SIL] öğesini seçin.
4 Onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.

Yeniden arama listesi
1 Bir kayıt seçmek için REDIAL/C tuşuna basın.
Arama yapmak için
2  tuşuna basın.
Arama kaydını telefon defterine kaydetmek için
2 MENU/OK tuşuna basın.
3 [NUM. KAYDET] öğesini seçin.
4 Onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
5 Bir ad girin.
6 Onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
7 Kaydetmek için MENU/OK tuşuna basın.
Arama kaydını silmek için
2 MENU/OK tuşuna basın.
3 [SIL] veya [TÜMÜNÜ SIL] öğesini seçin.
4 Onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.

Bir telesekreter mesajı kaydedin  
(sadece CD195 için)
1 Önce MENU/OK > [TELESEKRETER] > [MESAJ] 

tuşlarına basın, ardından MENU/OK tuşuna basarak onaylayın.
2 Önce [SADEcE cEVAp] veya [AYRICA KYDT] öğesini 

seçin ve MENU/OK tuşuna basarak onaylayın.
3 [YENİ KAYDET] öğesini seçin ve MENU/OK tuşuna 

basarak onaylayın.
4 Sinyal sesinden sonra mikrofona yaklaşarak kayda başlayın.
5 Kayıt işlemini durdurmak için MENU/OK tuşuna basın.

 » Yeni kaydedilen telesekreter mesajını el cihazından 
dinleyebilirsiniz.

El cihazlarının kaydedilmesi
Baz istasyonuna ek el cihazları kaydedebilirsiniz. Baz istasyonuna en 
fazla 4 el cihazı kaydedilebilir.
1 El cihazında MENU/OK tuşuna basın.
2 Önce [SERVİSLER] > [FİHRİST] öğelerini seçin ve 

onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
3 Sistem PIN kodunu (0000) girin. 
4 PIN kodunu onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
5 Baz istasyonundaki  tuşuna basın ve 5 saniye basılı tutun.

 » Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. 

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi
Telefon ayarlarlınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.
1 MENU/OK tuşuna basın.
2 Önce [SERVİSLER] > [SIFIRLA] öğelerini seçin ve 

onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
 » El cihazı bir onay isteği görüntüler.

3 Onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
 » Tüm ayarlar sıfırlanır.



Teknik veriler
Pil
• CORUN: 

2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir 600mAh pil
• GPI: 

2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir 600mAh pil
• BYD: 

2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir 600mAh pil
• SANIK: 

2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir 600mAh pil
Adaptör
Baz istasyonu ve şarj cihazı: 
• Salom: SSW-1920EU-2: 

Giriş: 100-240V 50/60Hz 0,2A;  Çıkış: 6V 500mA
• Tenpao: S003PV0600050: 

Giriş: 100-240V 50/60Hz 0,2A;  Çıkış: 6V 500mA

Not
• DSL girişiminden kaynaklanan parazit ve arayan numarayı 

gösterme sorunlarını önlemek için bir DSL (dijital abone 
hattı) kurabilirsiniz.

• İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, bu CD190/195 
ürününün 1999/5/EC yönergesinin esas şartlarına ve ilgili 
diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk 
Bildirimi’ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

http://www.p4c.philips.com


Sıkça sorulan sorular
Ekranda sinyal çubuğu görünmüyor.
• El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaştırın.
• El cihazında [KAYDI SIL] mesajı gösteriliyorsa, sinyal çubuğu 

görüntülenene kadar el cihazını baz istasyonunda bırakın.
Ek el cihazlarını baz istasyonuna kaydedemezsem ne 
yapmalıyım?
Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını 
kaldırın ve yeniden deneyin.
Çevir sesi yok
• Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
• El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaştırın.
Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?
Telesekreter servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından 
yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.
Ekran yok
• Pillerin dolu olduğundan emin olun.
• Güç ve telefon bağlantılarının yapıldığından emin olun.

Şarj cihazındaki el cihazı şarj olmuyor.
• Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
• El cihazının yuvaya düzgün yerleştirildiğinden emin olun. Şarj 

edilirken pil simgesi hareketli.
• Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. El cihazı 

şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine 
oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.

• Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve 
kontakları nemli bir bezle temizleyin.

• Piller arızalıdır. Satıcınızdan yenilerini sipariş edin.
Kötü ses (hışırtı, eko, vb.)
• El cihazı neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna 

yaklaştırın.
• Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden 

oluyordur. Baz istasyonunu cihazlardan uzaklaştırın.
• Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz istasyonunu bunlardan 

uzaklaştırın.
El cihazı çalmıyor.
El cihazı zil sesinin açık olduğundan emin olun.
Arayan kimliği görüntülenmiyor
• Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
• Arayan kimliği gizli veya yok.

Philips’e Hoş Geldiniz
Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Yardım mı gerekiyor?
Kullanım kılavuzu / Online yardım
www.philips.com/support Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp 

arabası  şaretli etiket yapıştırılması, söz 
konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa 
Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.
Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın 
tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz. Ticari 
markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. 
şirketi ilgili sahiplerinin malıdır.
Tüm hakları saklıdır.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
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