
Kullaným Kýlavuzu

Kullanmadan önce el cihazýný 24 saat þarj edin.



TR Karþýlama Modu
CD 235 telefonunuzu kullanmadan önce ülke ayarlarýnýn cihazýn kullanýldýðý ülkeye uyarlanmasý gerekir. 
Pilleri takýn (bkz. sayfa 8). Bir kaç dakikalýk þarj süresinden sonra ekranda karþýlama penceresi belirir 
ve çeþitli dillerde animasyonlu karþýlama mesajý gösterilir.

1. Animasyonu durdurmak için el cihazýnda herhangi bir tuþa basýn.

2. YUKARI / AÞAÐI  ok iþareti tuþlarýyla ülke seçim listesinde gezinin ve istediðiniz ülkeyi 

seçin.

3. Ýstenilen ülkeyi onaylamak için  OK tuþuna basýn.
Kýsa bir süre sonra onay sesi duyulur.

Telefonunuz artýk kullanýma hazýrdýr.

CD 235 telefonunuzun konfigürasyonunu ileride yeniden yapmak istiyorsanýz bkz. sayfa 26.

Not:  Eðer BACK tuþuna basýlýrsa tekrar ülke seçim penceresi görünür.

DÝKKAT!  El cihazý henüz baz üniteye kayýtlý deðilse sadece ekran dili güncelleþtirilir.
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Kendi Güvenliðiniz Ýçin
CD 235 telefonunuzu kurmadan ve baðlantýlarýný yapmadan önce aþaðýdaki bilgileri dikkatle okuyun.

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 kopabilir.

Telefon Baðlantýsý
> Sadece teslimat kapsamýndaki telefon baðlantý kablosunu kullanýn. Aksi takdirde muhtemelen çevir sesi 

alamazsýnýz.
> Eðer geniþ bantlý bir DSL Ýnternet baðlantýsý kullanýyorsanýz, evinizde kullanýlan hattýn soketi için mutlaka 

bir DSL filtresinin baðlanmýþ olmasýna dikkat edin. Modem ve telefonun doðru filtre slotlarýna baðlanmýþ 
olduklarýný kontrol edin (her biri için ayrý ayrý).

Yardýma mý Ýhtiyacýnýz Var?
Hata giderme ile ilgili daha fazla bilgi ve SSS:

Online yardým: www.p4c.philips.com

Sorunlar ve Çözümler: bkz. sayfa 36

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 ambalâjýnda telefon baðlantý kablosunun yaný sýra ayrý bir telefon hattý adaptörü de 
bulunabilir. Bu durumda, telefon kablosunu prize takmadan önce telefon hattý adaptörünü 
telefon kablosuna baðlayýn.

Not:  Çoklu el cihazý paketlerinde ek olarak bir veya birden fazla el cihazýyla birlikte elektrik kablolu 
þarj yuvalarý ve ilâveten þarj edilebilir piller bulunmaktadýr.

Ambalâj Ýçeriði

235

CD 235 el cihazý CD 235 baz ünite

Kullaným kýlavuzu Özet kullaným kýlavuzu Garanti kitapçýðý

Þarj adaptörü Telefon kablosu *

2 adet AAA pil

Pil yuvasý kapaðý
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El Cihazý ve Baz Ünite
CD 235 El Cihazý
1 Kulaklýk
2 Ekran, semboller için bkz. sayfa 7
3 Menü & OK Tuþu

Menülere ulaþmak için kullanýlýr.
Menü seçmeye yarar.
Fonksiyonu onaylamak için kullanýlýr.

4 Tekrar Arama, Sessiz & Back Tuþu
Arayana ait veriler arasýnda gezinmeye yarar (isim / numara 
veya tarih / saat).
Tekrar arama listesini açar.
Son aranan numarayý tekrar arar.
Görüþme esnasýnda el cihazýnýn mikrofonunu açar / kapatýr.
Veri girme modunda son karakteri veya rakamý silmeye 
yarar.

5 Arama Listesi & Yukarý Tuþu
Arama listesini açar.
Seçenekli listelerde yukarý gitmeye yarar.
Zil ve kulaklýk sesini yükseltir.

6 Telefon Defteri & Aþaðý Tuþu
Telefon defterini açar.
Seçenekli listelerde aþaðý gitmeye yarar.
Zil ve kulaklýk sesini kýsar.

7 Kapatma & Çýkma Tuþu
Görüþmeyi bitirmeye yarar.
Menüleri kapatýr.

8 Görüþme & Tekrar Arama Tuþu
Hat almaya ve çaðrý kabul etmeye yarar.
Telefon defteri modu, tekrar arama listesi ve arama kaydý 
içinde seçili bir numarayý aramak için kullanýlýr.
Tekrar arama fonksiyonunu etkinleþtirir.

9 # Ýþareti, Zili Kapatma & Fasýla Tuþu
# iþaretini girmek için kullanýlýr.
Numara çevrilirken durak iþaretini (P) girmeye yarar.
Zil sesini açar / kapatýr.

10 Yýldýz Ýþareti & Tuþ Kilidi
Tuþ kilidini açar / kapatýr.

11 Dahili Çaðrý ve Konferans Tuþu
Dahili görüþmeler yapmaya yarar.
Üçlü konferans kurmak için kullanýlýr.

12 Mikrofon
13 Hoparlör Tuþu *

Hoparlörü açar / kapatýr.
* Dikkat! Eller serbest görüþme fonksiyonu aktive 
edildiðinde kulaklýk sesi aniden yükselebilir. Bu nedenle 
el cihazýný kulaðýnýzdan uzak tutun.

CD 235 Baz ünite
1 Çaðrý Tuþu (El Cihazlarýný Arama)

El cihazlarýný kaydetmek için kullanýlýr.
El cihazlarýný bulmaya yarar.

Tüm diðer tuþlar telesekreter kumanda tuþlarýdýr. 
Ayrýntýlý bilgi için bkz. Bölüm "Telesekreter", sayfa 30.
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Telefon ilk kez çalýþtýrýldýðýnda, ekranda semboller belirmeden önce gerekirse pillerin 
birkaç dakika þarj edilmeleri þarttýr.

Ekranda telefonunuzun kullanýmý hakkýnda bilgileri görebilirsiniz. Ekranýn baþlýk satýrýnda 
aþaðýdaki semboller görüntülenebilir.

Pillerin aktüel þarj durumunu gösterir. Þarj iþlemi esnasýnda pil sembolündeki çubuklar 
hareket eder.

Hat meþgul. Telefon çaldýðýnda bu sembol yanýp söner.

Kayýtlý yeni mesaj(lar) var.

Arama listesindeki yeni kayýtlar veya arama listesi kayýtlarý kontrol ediliyor.

Telefon defterine ulaþýldý.

Alarm kuruldu.

Hoparlör açýk.

Zil sesi kapalý.

El cihazý baz üniteye kayýtlý.

Seçimi veya fonksiyonu onaylar.

Daha fazla menü opsiyonlarý yukarýda yer almaktadýr.

Daha fazla menü opsiyonlarý aþaðýda yer almaktadýr.

Bir önceki ekrana döner.
Karakter veya harfleri teker teker siler.

Sað tarafta daha fazla rakam var.

El Cihazýnýn Ekranýndaki Semboller



TR Telefonun Kurulmasý

Baz Ünitenin Kurulmasý
Baz üniteyi telefon ve elektrik prizlerine kablolarýn yeteceði þekilde yakýn 
yerleþtirmelisiniz.
1. Elektrik kablosunun bir ucunu baz ünitenin arka tarafýndaki yuvaya, 

diðer ucunu ise prize takýn.

2. Telefon baðlantý kablosunun bir ucunu baz ünitenin arka tarafýndaki 
yuvaya, diðer ucunu ise telefon prizine takýn.

3. Þayet multi paket el cihazý satýn aldýysanýz, her ilâve el cihazýnýn 
kendi þarj ünitesi ve elektrik kablosu vardýr. Elektrik kablosunun bir 
ucunu þarj blokunun alt tarafýndaki yuvaya, diðer ucunu ise prize 
baðlayýn.

El Cihazýna Pillerin Yerleþtirilmesi ve 
Deðiþtirilmesi
1. 2 adet þarj edilebilir NiMH AAA pilleri (teslimat kapsamýndadýr) 

polariteye dikkat ederek el cihazýnýn arka tarafýndaki pil yuvasýna 
yerleþtirin.

2. Pil yuvasý kapaðýný takýn ve tam oturana kadar yerine sürün.

3. Ýlk kullaným öncesi pillerin yakl. 24 saat boyunca þarj edilmeleri için 
el cihazýný baz üniteye veya þarj yuvasýna koyun. Þarj edilirken el 
cihazý ýsýnabilir. Bu durum tamamen normaldir.
El cihazý ilk defa çalýþtýrýlýrken ekranda sembollerin belirmesi birkaç 
dakika sürebilir.

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

1 2

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

Dikkat!  Sadece teslimat kapsamýndaki telefon baðlantý 
kablosunu kullanýn. Aksi takdirde muhtemelen çevir sesi 
alamazsýnýz.
Elektrik kablosunun ve telefon kablosunun doðru yuvaya 
takýlmasýna dikkat edin. Hatalý baðlanmalarý halinde cihaz hasar 
görebilir.

Dikkat:  Þarj esnasýnda baz ünite daima elektrik þebekesine baðlý 
olmalýdýr. Sadece þarj edilebilir piller kullanýn.
8



TRPil Kapasitesi ve Menzil

Pillerin Þarjý
Pil uyarý sesi (görüþme esnasýnda) pillerin þarj edilmeleri gerektiðini bildirir. Görüþme, uyarý sesinden kýsa 
bir süre sonra otomatik olarak kesilebilir.

Ekranda beliren  boþ pil sembolü, pillerin þarj edilmeleri gerektiðine iþaret eder. Pilleri þarj etmek için 
el cihazýný baz üniteye veya þarj yuvasýna koyun. Pillerin çok zayýf olduðu hallerde el cihazý otomatik olarak 
dinlenme moduna geçer ve ekranda BAT ZAYIF ibaresi belirir.

Pillerin evsel atýklarla birlikte imha edilmeleri yasaktýr.

Pil Kapasitesi ve Menzil
En iyi pil ömrüne 3 kez komple þarj / deþarj iþleminden sonra eriþilir. Telefonun eriþim menzili aþýldýðýnda 
hatta cýzýrtý sesleri duyarsýnýz baz üniteye yaklaþmalýsýnýz. Optimum menzili elde edebilmek için baz üniteyi 
baþka elektrikli cihazlardan uzak tutun.

GAP standartý ile, DECTTM ve GAP özelliðine sahip tüm el cihazý ve baz ünitelerin ürün markasýna baðýmlý 
olmaksýzýn söz konusu standartýn asgari þartlarýna uygun olmalarý saðlanýr. CD 235 el cihazýnýz ve baz 
üniteniz GAP þartlarýna uygun olup, el cihazý kaydý, hat alma, çaðrý kabulü ve numara çevirme gibi 
fonksiyonlarýn düzenli þekilde çalýþtýklarý garanti edilir. Baz ünitede baþka bir marka (CD 235 olmayan) bir 
el cihazý iþlettiðinizde geniþletilmiþ fonksiyonlarýn çalýþmamasý söz konusu olabilir.
CD 235 el cihazýnýzý GAP standardýna uygun baþka marka bir baz ünite üzerinden tanýtmak ve kullanmak 
için önce üreticinin dokümantasyonunda verilen talimatlarý, sonra da bu rehberde sayfa 25’de belirtilen 
prosedürü takip etmeniz gerekir.
Baþka marka bir el cihazýný CD 235 baz ünite üzerinden tanýtmak için ise önce baz üniteyi tanýtma moduna 
geçirmeniz (sayfa 25), daha sonra da üretici dokümantasyonunda verilen talimatlarý takip etmeniz gerekir.

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

Not:  Tüm piller ve kullaným ömrü kýsýtlý olan aþýnýr parçalar garanti kapsamý dýþýndadýr.

Toplam görüþme 
süresi (Pil ömrü)

Bekleme modunda pil 
ömrü

Kapalý mekânlarda 
menzil Açýk havada menzil

yakl. 10 saat yakl. 120 saat yakl. 50 metre yakl. 300 metre

GAP Standartýnýn Þartlarý
9



TR El Cihazýnýn Kaydý

Ekranda MEVCUT DEGIL ibaresi belirdiðinde veya baþka bir baz üniteye kaydetmek istediðinizde el 
cihazýnýn kaydý yapýlmalýdýr. CD 235 baz üniteye en fazla 4 el cihazý kaydedilebilir. Her bir el cihazýný 4 ayrý 
baz üniteye kaydedebilirsiniz.
El cihazýný kaydetmek için:

1.  tuþuna basýn.
El cihazýnýn ekranýnda MEVCUT DEGIL ibaresi belirdiðinde 5. adýmla devam edin.

2. GELISMIS seçimini yapýn ve  tuþuna basýn.

3. TANITMA seçimini yapýn ve  tuþuna basýn.

4. PÝN kodunu girmeden önce, kayýt sesini duyana kadar baz ünitedeki ÇAÐRI tuþunu  yakl. 4 

saniye boyunca basýlý tutun. Baz ünite artýk kayýt modundadýr. (Baz ünite dolu olup, baþka el cihazý 
kaydedecek kapasiteye sahip deðilse, kayýt sesi yerine uyarý sesi duyulur. Kayýtlý bir el cihazýnýn 
kaydýný silmek için bkz. "El Cihazý Kaydýnýn Silinmesi", sayfa 25.)

5. PÝN kodunu girin (standart ayar: 0000) ve  tuþuna basýn.

6. 1, 2, 3 veya 4 rakam tuþlarýyla bir baz ünite seçin. Yanýp sönen rakam seçilen baz ünitenin 
kapasitesinin dolu olduðunu gösterir.

Kayýt iþlemi baþarýyla tamamlandýðýnda onay sesi duyulur. Kayýt baþarýsýz olduysa yukarýdaki adýmlarý takip 
edin ve tekrar deneyin.

Bekleme modunda menüye girmek için  tuþuna basýn.

Menü listesinde ileri-geri gezinmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþlarýna basýn.

Seçiminizi onaylamak için (TAMAM) tuþuna basýn.

Menüden çýkmak için veya bir önceki menü basamaðýna geri dönmek için 

(Geri) tuþuna basýn.

Menülerin Kullanýmý
10
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Telefonunuz, menülere ayrýlmýþ olan çok sayýda fonksiyon ve özelliklerle donatýlmýþtýr.

* Ülkelere göre deðiþen fonksiyonlar. Bu menüler bazý ülkelerde yoktur.

TLF DFTR

YAZ

SIL

HEP SIL

EKLE

SAAT/ALARM

ALARM AYARLA

ALARM TONU

ZAMAN

ACIK / KAPALI

MELODI

SAAT AYARLA

SES

KISISEL AYAR

EC ADI

EL CHZ TONU MELODI MELODI 1 - 10

SES SEVIYE 1 - 5 / KAPALI

TUS TONU ACIK / KAPALI

OTOM YANITLA ACIK / KAPALI

Dil listesiDIL

ARK ISIK ACIK / KAPALI

GELISMIS TEKR AR ZAM

TON / PULSE

ULKE *

TEKR ARAMA 1 / 2

ARM MODU *

BABY CALL ACIK / KAPALI

BAZ UNT SEC OTOMATIK / BAZ 1

PIN DEGISTIR

HS SIL

RESET

TANITMA PIN BAZ 1 / 2 / 3 / 4

EL CIHAZI 1 / 2 / 3 / 4

PIN GIR

PIN

ULKE 1 - 8

TELESEKRETER

KOD DEGISTIR

DIL *

GECIKTIRME

KOD GIR

DIL SEC

TASARRUFCU / CALMA  2 - 7

Menüler
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Telefon defterine kaydetmek istediðiniz isimleri, arzu edilen harf ekranda belirene kadar ilgili tuþa basarak 
harf harf girebilirsiniz.

Harfleri teker teker silmek için  fonksiyon göstergesinin hemen altýndaki  tuþuna basýn.

“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

CD 235 telefonunuz hazýr modunda çeþitli bilgileri gösterir:

• Pillerin aktüel þarj durumu  ve menzil ,

• el cihazýnýn adý ve saat,

• mevcut olmasý halinde yeni çaðrýlar ,

• mevcut olmasý halinde yeni sesli mesajlar  ve

• fonksiyonun aktive edilmiþ olmasý halinde alarm .

Tuþlar Ýçerdiði karakterler
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 - / \ o

Hazýr Modu

Metin veya Numara Girme



TRTelefon Görüþmeleri

Telefon Etmek
1.  tuþuna basýn ve çevir sesini bekleyin.
2. Numarayý girin. Numara ekranda gösterilir ve çevrilir.

Görüþme Süresi
Aktüel görüþmenin süresi telefonun ekranýnda gösterilir. Ýlk bir saat içerisinde gösterge dakika ve saniye 
(DD-SS), görüþme bir saati geçdikten sonra ise saat ve dakika (SS-DD) olarak gösterilir.

Numarayý Önceden Girme
Bu fonksiyonla numarayý çevrilmeden önce ekranda görebilir ve deðiþtirebilirsiniz.
1. Çevirmek istediðiniz numarayý girin. 

Numara ekranda gösterilir. En fazla 20 haneli bir numara girebilirsiniz.

2.  tuþuna basýn.

Son Aranan Numaranýn Tekrar Aranmasý
Otomatik tekrar arama fonksiyonuyla aranan son numarayý tekrar çevirebilirsiniz.

1.  tuþuna basýn.

2.  tuþuna basýn.

Tekrar Arama Listesinden Arama
Telefonunuz en son aranan 5 numarayý kaydeder. Her numaranýn ilk 20 hanesi kaydedilir.

En son aranan 5 numaradan birisinin tekrar aranmasý:

1.  tuþuna basýn. Aranan son numara gösterilir.

2. Ýstediðiniz numaraya ulaþana kadar YUKARI / AÞAÐI  tuþlarýyla gezinin.

Hem isim hem de numara mevcutsa, bu iki bilgi arasýnda gidip gelmek için  tuþuna basýn.

3.  tuþuna basýn.

Not:  Görüþme esnasýnda baz üniteden fazla uzaklaþtýðýnýzda telefonunuz ikaz sesi verir ve ekranda 

 yanýp söner. Baz üniteye yaklaþýn, aksi takdirde görüþme kopabilir.

Not:  Görüþme esnasýnda pillerin þarjý zayýfladýðýnda telefonunuz bir ikaz sesi verir. Bu durumda el 
cihazýný en kýsa zamanda þarj edin. Piller tamamen boþaldýðýnda görüþme kesilir. El cihazýnýn baz 
üniteye veya þarj yuvasýna yerleþtirilmesi aktüel görüþmeyi bitirir.

Not:  Yanlýþ rakamlarý silmek için  tuþuna basýn.
Çevirme fasýlasý için # tuþunu basýlý tutun. Ekranda P belirir.
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Telefon Rehberinden Numara Çevirmek

1. AÞAÐI  ok iþareti tuþuna basarak rehbere ulaþýn.

2. YUKARI / AÞAÐI  tuþlarýyla istenilen kaydý seçin.

3.  tuþuna basýn.

Görüþmeyi Bitirme

 tuþuna basýn veya el cihazýný baz üniteye veya þarj yuvasýna koyun.

Gelen Çaðrýyý Kabul Etme

Çaðrý geldiðinde telefonunuz çalar ve ekranda  sembolü yanýp söner.

Çaðrýyý kabul etmek için  tuþuna basýn.

Eller serbest Görüþme
Eller serbest görüþme modunda telefonu elinize almadan görüþmenizi rahat bir þekilde yapabilirsiniz. Sizinle 
ayný odada bulunan kiþiler de bu þekilde görüþmeye katýlabilirler.

Hoparlörü açmak için görüþme esnasýnda  tuþuna basýn.

Not:  Ýstenilen kayda doðrudan doðruya ulaþmak amacýyla ismin ilk harfni girmek için rakam tuþlarýný 
da kullanabilirsiniz. Örneðin “A“ harfiyle baþlayan kayýtlarý arýyorsanýz 2 rakam tuþuna basýn.

Numara 12 haneden uzun ise, diðer haneleri görmek için  tuþuna basýn.  tuþuna tekrar 
basarak ilk 12 haneyi tekrar görebilirsiniz.

Not:  Arayanýn numarasý iletiliyorsa (sözleþmeye baðlýdýr)  sembolü yanýp söner ve arayana ait 

bilgiler ekranda gösterilir. Telefon çaldýðý sürece  tuþuna basarak gelen çaðrýnýn zil sesini 
kapatabilirsiniz.

Not:   sembolü hoparlörün açýk olduðunu gösterir.
14
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Görüþme Esnasýnda
Kulaklýk ve Hoparlör Sesinin Ayarý
Görüþme esnasýnda arayan kiþinin sesini yükseltebilir veya kýsabilirsiniz. Üç ayrý ses ayarý mümkündür.

Kulaklýk veya hoparlör sesini ayarlamak için YUKARI / AÞAÐI  tuþlarýna basýn.

Mikrofonun Kapatýlmasý
Görüþme esnasýnda telefonda görüþtüðünüz kiþi sizi duymadan bir baþkasýyla özel olarak konuþabilirsiniz.

Görüþme esnasýnda mikrofonu açmak / kapatmak için  tuþuna basýn.

SESSIZ ibaresi mikrofonun kapalý olduðunu gösterir.

Hat Aldýktan Sonra Numara Çevirme
Hat aldýktan sonra da telefon rehberinden numara seçebilir ve zincirleme arama fonksiyonunu limitsiz 
kullanabilirsiniz.

1. AÞAÐI  tuþunu 2 saniye basýlý tutun.

2. YUKARI / AÞAÐI  tuþlarýyla telefon rehberi kayýtlarýnda gezinin veya istenilen kayda doðrudan 

ulaþmak için rakam tuþlarýyla ismin ilk harfini girin.

3.  tuþuna basýn.

Ýkinci Görüþme / Çaðrý Fonksiyonu
Ýkinci görüþme fonksiyonunu ikinci bir numarayý çevirmek veya gelen ikinci çaðrýyý kabul etmek için 
kullanabilirsiniz. Bu hizmetlerden faydalanmak için lütfen servis sunucunuza danýþýn.

Ýkinci Numarayý Çevirme

1. Aktüel görüþmeyi bekletmek için  tuþuna basýn. Çevir sesi duyulur.
2. Aramak istediðiniz ikinci numarayý girin. Numara çevrilir.

3. Ýkinci baðlantý kurulduktan sonra  tuþuna basarak iki görüþme arasýnda gidip gelebilirsiniz.

Dikkat!  Eller serbest görüþme modunun aktive edilmesi kulaklýk sesini aniden yükseltebilir. Bu 
nedenle el cihazýný kulaðýnýza çok yakýn mesafede tutmayýn.

Not:  Zincirleme arama modundan çýkmak için AÞAÐI  tuþunu tekrar yakl. 2 saniye boyunca 

basýlý tutun.
15
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Ýkinci Çaðrýnýn Kabulü
Görüþme esnasýnda baþka bir çaðrý alýrsanýz, aktüel görüþmeyi bitirmeden gelen çaðrýyý kabul edebilirsiniz. 
Gelen ikinci çaðrý yoklama sesiyle duyurulur.

1. Aktüel görüþmeyi bekletmek için  tuþuna basýn ve arayan diðer kiþiyle görüþün.
Arayan numaranýn gösterilmesi hizmetinden faydalanýyorsanýz arayan ikinci kiþinin numarasý ekranda 
gösterilir.

2.  tuþuna basarak iki görüþme arasýnda gidip gelebilirsiniz.
16
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Muhatap olduðunuz kiþileri telefon defterinize kaydedebilirsiniz. Birden fazla el cihazý kullanýyorsanýz, her el 
cihazýnýn kendi telefon defteri vardýr.

Telefon Defterine Eriþim
Telefon defterine en fazla 50 kayýt girilebilir. Her kayýt için isime en fazla 12 karakter, numaraya ise en fazla 
20 karakter ayrýlmýþtýr.

1. Telefon defterine ulaþmak için AÞAÐI  tuþuna basýn.

2. YUKARI / AÞAÐI  tuþlarýyla kayýtlarda gezinin.

VEYA
Ýstenilen kayda doðrudan ulaþmak amacýyla ismin ilk harfini girmek için rakam tuþlarýný kullanýn.

Telefon Defterine Yeni Bir Kayýt Ekleme

1.  tuþuna basýn.
2. TLF DFTR seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. EKLE seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
4. Rakam tuþlarýný kullanarak ismi girin.

5. Girdiðiniz ismi OK ile onaylayýn.

6. Telefon numarasýný girin.
7. Numarayý kaydetmek için OK tuþuna basýn.

Telefon Defteri Kayýtlarýný Düzeltme

1.  tuþuna basýn.
2. TLF DFTR seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. YAZ seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.

4. Deðiþtirmek istediðiniz kaydý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþlarýný kullanýn veya istediðiniz 

kayda doðrudan ulaþmak amacýyla ismin ilk harfini girmek için rakam tuþlarýný kullanýn.
5. Kaydý seçmek için OK tuþuna basýn ve ismi deðiþtirin.
6. Deðiþtirilen ismi OK ile onaylayýn ve numarayý deðiþtirin.
7. Deðiþtirilen numarayý OK ile onaylayýn.

Not:  Boþluk girmek için bir defa  tuþuna, yanlýþ bir karakteri silmek için  tuþuna basýn.

Not:  Defterde kayýtlý bir isim tekrar kaydedilemez. Ýsmi deðiþtirin ve tekrar deneyin.

Not:  Baþka kayýtlar için 3. adýmdan 7. adýma kadar tekrarlayýn.

Not:  Baþka kayýtlarý deðiþtirmek için 3. adýmdan 7. adýma kadar tekrarlayýn.
17
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Telefon Defteri Kaydýnýn Silinmesi

1.  tuþuna basýn.
2. TLF DFTR seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. SIL seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
4. Silmek istediðiniz kaydý seçin.
5. Kaydý seçmek için OK tuþuna basýn.
6. OK ile onaylayýn.

Telefon Defterindeki Tüm Kayýtlarýn Silinmesi
Kayýtlarý teker teker silmek yerine bu opsiyonla telefon defterindeki tüm kayýtlarý birden silebilirsiniz.

1.  tuþuna basýn.
2. TLF DFTR seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. HEP SIL seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
4. Onaylamak için tekrar OK tuþuna basýn.

Not:  Baþka kayýtlarý silmek için 3. adýmdan 6. adýma kadar tekrarlayýn.

Dikkat:  Silinen kayýtlara ulaþmak mümkün deðildir.
18
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Arama Listesi / Arayan Numaranýn Gösterilmesi
Servis sunucunuzda arayan numaranýn gösterilmesi hizmetine kayýtlý iseniz, telefonunuz gelen son 20 
çaðrýya iliþkin verileri otomatik olarak kaydeder. Her kayýtta isim için en fazla 12, telefon numarasý için de 
en fazla 20 hane kullanýlýr.

Þayet birden fazla el cihazý kullanýyorsanýz, her el cihazýnýn kendi arama listesi vardýr.

Ekran Görüntüsü

Arayan kiþinin ismi aktarýlýrsa, isminin ilk 12 karakteri ile çaðrýnýn tarih ve saati ekranda gösterilir. Þayet 
arayanýn ismi mevcut deðilse telefon numarasýnýn ilk 12 hanesi ile çaðrýnýn tarih ve saati gösterilir.

Telefon Rehberi Kayýtlarýna Uygunluk

Arayan kiþinin numarasý telefon rehberinde kayýtlý ise, aktarýlan isim yerine telefon rehberinde kayýtlý olan 
isim gösterilir.

Arama Listesine Eriþim

1. Arama listesine eriþmek için YUKARI  ok iþareti tuþuna basýn. Arama listesine en son 

kaydedilen arayanýn ismi (veya numarasý) ile çaðrýnýn tarih ve saati ekranda gösterilir. Kayýt ilk defa 
ekranda gösteriliyorsa saatin önünde yýldýz sembolü belirir.

2. Numarayý görmek için  tuþuna basýn.

3. Ýsmi tekrar görmek için  tuþuna yeniden basýn.

4. Çýkmak için  tuþuna basýn veya el cihazýný baz üniteye veya þarj yuvasýna koyun.

Arama Listesinden Numaranýn Aranmasý

Arama listesi kayýtlarýnda gezinirken, kaydýn geçerli bir telefon numarasý içeriyor olmasý halinde  
tuþuna basarak arayan kiþiyi geri arayabilirsiniz.

Arama Listesi Kaydýnýn Rehbere Kaydedilmesi
Telefon rehberinize henüz kaydetmemiþ olduðunuz örn. ailenize veya arkadaþlarýnýza ait telefon numaralarýný 
arama listesi kayýtlarýndan rehbere aktarabilirsiniz.

1. Kaydetmek istediðiniz arama listesi kaydý ekranda belirdiðinde  tuþuna basýn.
2. KAYDET seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. Arayanýn ismi gerektiðinde deðiþtirilebilir. Þayet isim aktarýlmadýysa ismi girebilirsiniz.
4. Ýsmi kaydetmek için OK tuþuna basýn.
5. Gerekirse numarayý deðiþtirin ve OK tuþuna basýn.

Not:  Ekranda isim, numara veya tarih / saat gösterilirken, AÞAÐI  tuþuna basýldýðýnda bir 

sonraki eski kayýt, YUKARI tuþuna basýldýðýnda ise bir sonraki yeni kayýt gösterilir.

Not:  Arama listesi kaydý rehbere aktarýlmýþtýr. Kayýt arama listesinden silinmez, ancak girilen yeni isim 
gösterilir.
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Arama Listesinden Kayýt Silinmesi

1. Silmek istediðiniz arama listesi kaydý ekranda belirdiðinde  tuþuna basýn.
2. SIL seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. OK ile onaylayýn.

Tüm Arama Listesi Bilgilerinin Silinmesi
Kayýtlarý teker teker silmek yerine bu opsiyonla komple arama listesini birden silebilirsiniz.

1. Ekranda herhangi bir arama listesi kaydý gösterilirken  tuþuna basýn.
2. HEP SIL seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. OK ile onaylayýn.

Tekrar Arama Listesine Eriþim
Telefonunuz en son aranan 5 numarayý, her numara baþýna en fazla 20 hane olmak üzere kaydeder. Birden 
fazla el cihazý kullanýlýyorsa, her el cihazýnýn kendi arama listesi vardýr.

1.  tuþuna basýn. Son aranan numara gösterilir.

2.  ile aranan son 5 numara arasýnda gezinin.

3. Seçilen kaydýn ayrýntýlarýný görmek için defalarca BACK tuþuna veya  tuþuna basýn.

4. Çýkmak için  tuþuna basýn veya el cihazýný baz üniteye veya þarj yuvasýna koyun.

Tekrar Arama Listesinden Numara Çevrilmesi

1.  tuþuna basýn ve kaydý seçmek için  tuþuyla gezinin.

2.  tuþuna basýn.

Tekrar Arama Listesinden Rehbere Numara Kaydedilmesi

1. Kaydetmek istediðiniz numara ekranda belirdiðinde  tuþuna basýn.
2. KAYDET seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. Kayýt için bir isim girin ve hafýzaya almak için OK tuþuna basýn.
4. Gerekirse numarayý deðiþtirebilir ve OK ile onaylayabilirsiniz.

Tekrar Arama Listesi

Not:  Numara telefon rehberine kaydedilmiþtir. Bu kayýt tekrar arama listesinden silinmez, ancak 
girilen yeni isim gösterilir.
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Tekrar Arama Listesinden Numara Silinmesi

1. Silmek istediðiniz kayýt ekranda belirdiðinde  tuþuna basýn.
2. SIL seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. OK ile onaylayýn.

Tekrar Arama Listesindeki Tüm Numaralarýn Silinmesi
Bu opsiyonla her bir numarayý teker teker silmek yerine komple aranan numaralar listesini birden 
silebilirsiniz.

1. Ekranda aranan numaralardan herhangi biri gösterildiðinde  tuþuna basýn.
2. HEP SIL seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. OK ile onaylayýn.

Saat Ayarý
Hazýr modunda saat ekranda gösterilir.

1.  tuþuna basýn.
2. SAAT/ALARM seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. ZAMAN seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
4. SAAT AYARLA seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn. Aktüel ayar ekranda gösterilir.
5. Rakam tuþlarýyla saati ayarlayýn ve OK ile onaylayýn.

Alarm Ayarý

1.  tuþuna basýn.
2. SAAT/ALARM seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. ALARM AYARLA seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn. Aktüel ayar ekranda gösterilir.
4. ACIK veya KAPALI seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn. ACIK seçimini yaptýysanýz 5. adýmla devam 

edin.
5. Rakam tuþlarýyla alarm saatini girin ve OK ile onaylayýn.

Alarm süresi yakl. 1 dakikadýr. Alarmý kapamak için  tuþuna basýn.

Alarm Melodisinin Seçimi

1.  tuþuna basýn.
2. SAAT/ALARM seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. ALARM TONU seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
4. MELODI seçimini yapýn ve OK ile onaylayýn. Aktüel melodi ekranda gösterilir.
5. Ýstenilen melodiyi seçin ve OK ile onaylayýn.

Saat ve Alarm Ayarlarý
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Alarm Ses Seviyesinin Ayarý

1.  tuþuna basýn.
2. SAAT/ALARM seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. ALARM TONU seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
4. SES seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn. Aktüel ses seviyesi ekranda gösterilir.

5. YUKARI / AÞAÐI  ok iþaretleriyle ses seviyesini yükseltebilir veya kýsabilirsiniz. Ardýndan 

onaylamak için OK tuþuna basýn.

Telefonunuzun fonksiyonlarý fabrika çýkýþý ön ayarlýdýr. Bu ayarlarý deðiþtirebilir ve kiþisel gereksinimlerinize 
göre ayarlayabilirsiniz.

Telefonunuzu kiþiselleþtirmek için çeþitli menü fonksiyonlarý vardýr. Her zaman için BACK tuþuna basarak 

aktüel menüden çýkabilir veya herhangi bir fonksiyonun onayýný iptal edebilirsiniz.  tuþuna basarsanýz 
programlama iþlemi komple iptal edilir ve telefon hazýr moduna geri döner.

Telefon Ekranýnýn Kiþiselleþtirilmesi
Telefonunuza Bir Ýsim Verin
Telefonunuza baþka bir isim verebilirsiniz. Birden fazla el cihazý kullanýyorsanýz her el cihazýna ayrý ayrý isim 
verebilirsiniz.

El cihazýnýn adý en fazla 10 karakterden ve A-Z arasý harfler, 0-9 arasý rakamlar ve boþluk kombine edilerek 
oluþturulabilir.

1.  tuþuna basýn.
2. KISISEL AYAR seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. EC ADI seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn. El cihazýnýn aktüel adý ekranda gösterilir.
4. El cihazýnýn adýný deðiþtirin ve OK ile onaylayýn.

El Cihazý Ekran Dilinin Ayarlanmasý *
Telefonunuz standart olarak birkaç dille donatýlmýþtýr. Telefonunuzun ekran dilini deðiþtirdiðinizde menüler 
ve ekran mesajlarý seçilen dilde belirir. Bu ayar, telesekreter için standart anons dilini etkilemez.

1.  tuþuna basýn.
2. KISISEL AYAR seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. DIL seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn Aktüel dil ekranda gösterilir.
4. Ýstenilen dili seçin ve OK ile onaylayýn.

Fon Iþýðýnýn Açýlmasý / Kapatýlmasý
Ekran ve tuþ fon ýþýðý telefon kullanýldýðýnda otomatik olarak açýlýr.

1.  tuþuna basýn.
2. KISISEL AYAR seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.

Telefonunuzu Kiþiselleþtirin

* Menü her ülkede yoktur
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3. ARK ISIK seçimini yapýn ve OK  tuþuna basýn. Aktüel ayar ekranda gösterilir.
4. ACIK veya KAPALI seçimini yapýn ve OK ile onaylayýn.

Otomatik Cevaplama
Bu fonksiyon aktive edildiðinde el cihazýný baz üniteden veya þarj yuvasýndan alýr almaz gelen çaðrý otomatik 
olarak kabul edilir. GÖRÜÞME tuþuna basmanýz gerekmez.

1.  tuþuna basýn.
2. KISISEL AYAR seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. OTOM YANITLA seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn. Aktüel ayar ekranda gösterilir.
4. ACIK veya KAPALI seçimini yapýn ve OK ile onaylayýn.

El Cihazý Seslerinin Kiþiselleþtirilmesi
Her el cihazýnda farklý zil melodisi veya zil seviyesi ayarlayabilirsiniz.

El Cihazý Zil Melodisinin Seçilmesi

1.  tuþuna basýn.
2. KISISEL AYAR seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. EL CHZ TONU seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
4. MELODI seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn. Aktüel melodi ekranda gösterilir ve dinletilir.
5. Ýstenilen melodiyi seçin ve OK ile onaylayýn.

El Cihazý Zil Seviyesinin Seçilmesi

1.  tuþuna basýn.
2. KISISEL AYAR seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. EL CHZ TONU seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
4. SES seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn. Aktüel zil seviyesi ekranda gösterilir ve duyulur.

5. YUKARI / AÞAÐI  tuþlarýyla zil seviyesini yükseltebilir veya kýsabilirsiniz.

6. OK ile onaylayýn.

El Cihazý Zilinin Kapatýlmasý

KAPALI ayarý (bkz. sayfa 27) seçildiðinde zil sesi kapatýlýr. Ekranda  sembolü belirir ve zil sesinin kapalý 
olduðunu gösterir.

Bu ayarda telefonunuz çaðrý geldiðinde çalmaz.

Tuþ Sesinin Açýlmasý / Kapatýlmasý
Telefonunuz herhangi bir tuþa basýldýðýný duyulan tuþ sesiyle onaylar.

1.  tuþuna basýn.
2. KISISEL AYAR seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. EL CHZ TONU seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
4. TUS TONU seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn. Aktüel ayar ekranda gösterilir.
5. ACIK veya KAPALI seçimini yapýn ve OK ile onaylayýn.
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Tekrar Arama Zamaný *
Bu opsiyon servis sunucunun hizmetlerinden faydalanmak için gereklidir. CD 235 telefonunuzda fabrika 
çýkýþý ayarlý olan tekrar arama zamaný ülkeniz þebekesine uyarlanmýþ olup, deðiþtirilmesine gerek yoktur.

1.  tuþuna basýn.
2. GELISMIS seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. TEKR AR ZAM seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn. Aktüel ayar ekranda gösterilir.
4. Ýstenilen tekrar arama zamanýný seçin ve OK ile onaylayýn.

Arama Modu *
CD 235 telefonunuzda ayarlanmýþ olan arama modu, fabrika çýkýþý ülkenize uyarlanmýþ olup, bu ayarý 
deðiþtirmenize gerek yoktur.

1.  tuþuna basýn.
2. GELISMIS seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. ARM MODU seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn. Aktüel ayar ekranda gösterilir.
4. TON veya PULSE seçimini yapýn ve OK ile onaylayýn.

Pulse Arama Modundan Geçici Olarak Tone Moduna Geçme

Arama modu olarak Pulse ayarlandý ise,  tuþunu basýlý tutarak geçici olarak Tone arama moduna 
geçebilirsiniz. Ekranda d gösterilir. Ardýndan basacaðýnýz tüm rakam tuþlarý, telefonu kapatana kadar Tone 
modunda çalýþýr.

Baby call (Sabit Numara)
Sabit numara (Baby call) fonksiyonu, el cihazýnda herhangi bir tuþa basýldýðýnda önceden programlanmýþ 

olan numaranýn aranmasýný saðlar (  tuþu hariç).

Baby call fonksiyonunun açýlmasý,

1.  tuþuna basýn.
2. GELISMIS seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. BABY CALL seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn. Aktüel ayar ekranda gösterilir.
4. ACIK seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
5. Numarayý girin veya mevcut numarayý deðiþtirin ve OK ile onaylayýn.

Hazýr moduna geri döndüðünüzde ekranda BABY CALL ibaresi belirir.

Baby call fonksiyonunun kapatýlmasý,

1.  tuþuna basýn.
2. KAPALI seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.

Not:  Bu bölümde tarif olunan geliþmiþ fonksiyonlarýn iþleyebilmesi için el cihazýnýn baz üniteye kayýtlý 
olmasý gerekir.

* Ülkeye göre deðiþir

* Ülkeye göre deðiþir, menü her ülkede yoktur
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El Cihazýnýn Kaydý
Her baz üniteye en fazla 4 el cihazý kaydedilebilir. Her el cihazý 4 ayrý baz üniteye kaydedilebilir.

El cihazýnýn kaydýný yanlýþlýkla sildiðinizde tekrar kayýt edebilirsiniz. Ýlâve el cihazlarýnýn kullaným öncesi baz 
üniteye kaydedilmeleri gerekir.

1.  tuþuna basýn.
El cihazýnda MEVCUT DEGIL ibaresi belirdiðinde 5. maddeyle devam edin.

2. GELISMIS seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. TANITMA seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.

4. PÝN kodunu girmeden önce, onay sesi duyulana kadar baz ünitedeki  çaðrý tuþunu yakl. 4 
saniye basýlý tutun.

5. Baz ünitenin PÝN kodunu girin (standart ayar 0000) ve OK tuþuna basýn.
6. Rakam tuþlarýyla bir baz ünite seçin. Yanýp sönen rakam baz ünitenin kullanýmda olduðunu gösterir.

Kayýt baþarýlý olduðunda onay sesi duyulur. Ekranda el cihazýnýn adý, el cihazýnýn numarasý ve saat gösterilir.

Kayýt iþlemi baþarýlý olmadýysa,

- el cihazý yeniden eski baz ünitesine baðlanýr veya
- el cihazý asýl baz ünitesine baðlantýyý kaybettiðinde ekranda HAT ARYR ibaresi belirir veya
- el cihazý ilk defa kaydediliyorsa ekranda MEVCUT DEGIL ibaresi belirir.

Adýmlarý uygulayarak tekrar deneyin.

Baz Ünitenin Seçimi
El cihazýnýz birden fazla baz üniteye kayýtlý ise, el cihazýnýn kullanacaðý baz üniteyi seçebilirsiniz. Ýster tercih 
ettiðiniz bir baz üniteyi ayarlayabilir, isterseniz el cihazýnýn otomatik olarak ulaþýlabilir bir baz üniteyi 
aramasýný saðlayabilirsiniz (otomatik baz arama).

1.  tuþuna basýn.
2. GELISMIS seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. BAZ UNT SEC seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn. Aktüel ayar ekranda gösterilir.
4. El cihazý için bir baz ünite seçin ve OK tuþuna basýn.

El Cihazý Kaydýnýn Silinmesi
El cihazýyla ayný baz üniteye kayýtlý baþka bir el cihazýnýn kaydýný silebiirsiniz. El cihazýnýn kendi kaydýný 
silmesi mümkün deðildir.

1.  tuþuna basýn.
2. GELISMIS seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. HS SIL seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
4. Kaydýný silmek istdiðiniz el cihazýný seçin ve OK tuþuna basýn.
5. Baz ünitenin PÝN kodunu girin (standart ayar 0000) ve OK ile onaylayýn.

Not:  Philips marka olmayan el cihazlarýný CD 235 baz üniteye kaydetmek istiyorsanýz, bunlarýn GAP 
özelliðine sahip olmalarý gerekir. Aksi takdirde fonksiyon aksaklýklarý belirebilir (bkz. sayfa 9).

Not:  Baz ünite kapasitesine ulaþmýþsa baþka el cihazý kayýt edilemez. Bir ikaz sesi duyulur. Kayýtlý 
bir el cihazýnýn kaydýný silmek için bkz. "El Cihazý Kaydýnýn Silinmesi", sayfa 25.

Not:  Arýzalý bir el cihazýný tamire götürmeden önce baz ünitedeki kaydýný silin. En az bir el cihazýnýn 
baz üniteye kayýtlý kalmasý gerekir.
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Baz Ünite PÝN Kodunun Deðiþtirilmesi
El cihazlarýnýn kaydýný yapmak / silmek ve telefon ayarlarýný sýfýrlamak (Reset) için PÝN kodu (Personal 
Identification Number) gereklidir.

Fabrika çýkýþý “0000” PÝN kodu olarak ayarlýdýr. Bu kodu deðiþtirebilir ve kendi kodunuzu girebilirsiniz. PÝN 
kodu en fazla 8 rakamlý bir sayýdan oluþabilir.

1.  tuþuna basýn.
2. GELISMIS seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. PIN DEGISTIR seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
4. Baz ünitenin aktüel PÝN kodunu girin ve OK tuþuna basýn.
5. Baz ünitenin yeni PÝN kodunu girin ve OK  tuþuna basýn.
6. Baz ünitenin yeni PÝN kodunu tekrar girin ve OK ile onaylayýn.

Reset / Standart Ayarlara Dönüþ

Telefonunuz için ekran, ses ve diðer ayarlarý tekrar standart deðerlere alabilirsiniz. Bkz. Bölüm "Standart 
Ayarlar", sayfa 35.

1.  tuþuna basýn.
2. GELISMIS seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. RESET seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
4. Baz ünite PÝN kodunu girin ve OK ile onaylayýn.

Ülke Seçimi *
Ýstenilen ülke seçildiðinde telefonunuz otomatik olarak o ülke için geçerli olan þebeke ayarlarýna alýnýr ve 
ilgili ekran dili aktive edilir.

1.  tuþuna basýn.
2. GELISMIS seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. ULKE seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
4. Ýstenilen ülkeyi seçin ve OK ile onaylayýn.

Not:  Yeni PÝN kodu doðru olarak tekrarlanmadýðýnda ikaz sesi duyulur. 3. adýmdan baþlayarak 7. 
adýma kadar tekrarlayýn ve yeniden deneyin.

Dikkat:  Standart ayarlara dönüþ (Reset) yapýldýðýnda kayýtlý olan telesekreter mesajlarý ve kiþisel 
ayarlarýnýz silinir. Telefon rehberi ve arama listesi kayýtlarý ise saklý kalýr.

* Ülkeye göre deðiþir
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Tuþ Kilidi
Tuþlara yanlýþlýkla basýlmasýný önlemek için tuþ takýmýný kilitleyebilirsiniz.

Tuþ takýmý kilitli olsa dahi  tuþuna basarak gelen çaðrýlarý kabul edebilirsiniz. Görüþme esnasýnda tuþ 
kilidi otomatik olarak kaldýrýlýr ve tüm tuþlar aktifdir. Görüþme sona erer ermez tuþ takýmý otomatik olarak 
tekrar kilitlenir.

Tuþ kilidinin aktive / deaktive edilmesi,

Tuþ kilidini aktive / deaktive etmek için  tuþunu basýlý tutun.

Tuþ takýmý kilitlendiðinde ekranda KILITLI ibaresi belirir.

Zil Sesinin Hýzlý Þekilde Açýlmasý / Kapatýlmasý
El cihazýnýn zil sesini tuþa basarak hýzlý bir þekilde açýp kapatabilirsiniz.

 tuþunu basýlý tutun.

Yeni Mesajýn Duyurulmasý
Servis sunucunuzda sesli mesajlar için bir mesaj kutusu açtýrdýysanýz, yeni bir sesli mesaj geldiðinde 

ekranda  sembolü belirir. Tüm yeni mesajlarý dinledikten sonra  sembolü otomatik olarak kaybolur.

Bekleme modunda  tuþunu basýlý tutarak ekrandaki mesaj sembolünü kendiniz de silebilirsiniz.

Çaðrý / El Cihazlarýný Arama
Bu fonksiyonla kaybolan el cihazlarýný bulabilirsiniz.

Baz ünitede  tuþuna basýn.

Baz üniteye kayýtlý tüm el cihazlarý yakl. 30 saniye boyunca çalmaya baþlar ve ekranda CAGRI ibaresi belirir.

Ýlk Zil Sesinin Kapatýlmasý
Servis sunucunuzda “Arayan numaranýn gösterilmesi“ hizmetini açtýrdýysanýz, arayan numara gösterilmeden 
önceki ilk zil sesi otomatik olarak kesilir. Cihaz ayarlarý sýfýrlandýktan sonra (Reset) ilk zil sesinin kapatýlmasý 
fonksiyonu deaktive edilir. Telefonunuz, gelen ilk çaðrýdan sonra “Arayan numaranýn gösterilmesi“ 
hizmetinin etkin olup olmadýðýný tespit eder. Bu hizmet etkin ise, bundan böyle gelen tüm çaðrýlarda ilk zil 
sesi otomatik olarak kesilir.

Not:  Ekranda beliren  iþareti zil sesinin kapalý olduðunu gösterir. Bu ayarda telefonunuz çaðrý 
geldiðinde çalmaz. Gelen çaðrýyý bildirmek için sadece telefon ekranýnýn ýþýðý yanar.

Not:  Herhangi bir el cihazýnda herhangi bir tuþa basarak veya baz ünitedeki  tuþuna tekrar 
basarak arama fonksiyonunu sona erdirebilirsiniz.

Not:  Ýlk zil sesinin kesilmesi fonksiyonu aktive edildiðinde, arayan numaranýn gösterilmesi hizmetine 
artýk abone olmasanýz dahi bu fonksiyon saklý kalýr. Arayan numaranýn gösterilmesi hizmetinden artýk 
faydalanmak istemiyorsanýz, ilk zil sesinin kesilmesini önlemek için baz ünitenin sýfýrlanmasý (Reset) 
gerekir. Bu amaçla baz ünitenin elektrik fiþini çekin ve tekrar takýn.

Ek Fonksiyonlar
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Ev Ýçinde Dahili Çaðrý
Dahili çaðrý fonksiyonunu kullanarak ev içinde ücretsiz dahili görüþmeler yapabilirsiniz.

Dahili çaðrý yapmak için:

1.  tuþuna basýn.
2. YUKARI / AÞAÐI tuþlarýyla aramak istediðiniz el cihazýný seçin ve OK tuþuna basýn.

3. Dahili görüþmeyi bitirmek için  tuþuna basýn veya el cihazýný þarj yuvasýna koyun.

Dahili Görüþmeyi Hazýrlama
Bu fonksiyonla aramak istediðiniz el cihazýnýn numarasýný çevirmeden önce ekranda görebilir ve gerekirse 
düzeltebilirsiniz.
1. Aramak istediðiniz el cihazýnýn numarasýný girin.

2.  tuþuna basýn.

Dahili görüþme esnasýnda dýþardan bir çaðrý geldiðinde, hizmete abone olmanýz halinde arayanýn numarasý 
ekranda belirir. Harici görüþmeyi kabul etmek için:

1. Dahili görüþmeyi bitirmek için  tuþuna basýn.

2. Harici görüþmeyi kabul etmek için  tuþuna basýn.

Görüþme Esnasýnda Dahili Çaðrý
Harici görüþmenizi bekleterek dahili bir görüþme yapmanýz mümkündür.

Harici görüþme esnasýnda dahili bir çaðrý yapmak için:

1.  tuþuna basýn.
2. YUKARI / AÞAÐI tuþlarýyla aramak istediðiniz el cihazýný seçin ve OK tuþuna basýn.
3. Çaðrýnýz aranan el cihazýnda kabul edilene kadar bekleyin.

Çaðrýnýz aranan el cihazýnda kabul edildikten sonra  tuþuna her bastýðýnýzda harici ile dahili görüþme 
arasýnda gidip gelebilirsiniz.

Not:  Bu bölümde tarif olunan fonksiyonlar için en az 2 el cihazý gereklidir.

Not:  Aramak istediðiniz el cihazýnýn numarasýný girmeniz de mümkündür. El cihazýyla o an görüþme 
yapýlýyorsa meþgul sesi duyulur.

Not:  Aradýðýnýz el cihazý cevap vermezse, dahili çaðrýyý bitirmek ve harici görüþmeye devam etmek 

için tekrar  tuþuna basýn.
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Harici Görüþmenin Aktarýlmasý
Harici görüþme esnasýnda:

1.  tuþuna basýn.
2. Ýstenilen el cihazýnýn numarasýný girin ve OK tuþuna basýn.
3. Çaðrýnýz aranan el cihazýndan kabul edilene kadar bekleyin.

4. Çaðrý diðer el cihazýndan kabul edildikten sonra  tuþuna basýn veya el cihazýný þarj yuvasýna 
koyun.
Harici çaðrý aktarýlmýþtýr.

Üçlü Konferans
Harici görüþme esnasýnda bir baþka el cihazýný da görüþmeye dahil edebilirsiniz.

Harici görüþme esnasýnda:

1.  tuþuna basýn.
2. YUKARI / AÞAÐI tuþlarýyla aramak istediðiniz el cihazýný seçin ve OK tuþuna basýn.
3. Çaðrýnýz aranan el cihazýnda kabul edilene kadar bekleyin.

4. Çaðrý diðer el cihazýndan kabul edildikten sonra  tuþunu basýlý tutun.
Üçlü konferans kurulmuþtur.

Konferans görüþmesi esnasýnda:

1. Harici görüþmeyi bekletmek için  tuþuna basýn. Þimdi diðer el cihazýndaki kiþiyle özel 
görüþebilirsiniz.

2. Üçlü konferansý tekrar kurmak için  tuþunu basýlý tutun.

Not:  Çaðrý diðer el cihazý tarafýndan kabul edilmeden önce görüþmeye son verirseniz harici baðlantý 
kesilir. Konferans esnasýnda el cihazlarýndan biri görüþmeyi bitirirse, kalan diðer el cihazý harici 
görüþmeye devam edebilir.
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Ekran
Telesekreter bir ekranla donatýlmýþtýr. Aþaðýdaki tabloda ekran göstergeleri ve anlamlarý yer almaktadýr.

Telesekreterin Açýlmasý / Kapatýlmasý

Telesekreteri açmak / kapatmak için:

Hazýr modunda  tuþuna basýn. Ekranda OnOnOnOn (Acýk) veya OFOFOFOF (Kapalý) görülür. Telesekreterin açýldýðý 
tek bir bip sesiyle, kapandýðý ise iki bip sesiyle onaylanýr.

Telesekreter açýldýðýnda gelen çaðrýlarý ayarlanmýþ olan zil sesi sayýsýna göre devralýr (Zil sesi sayýsýný 
deðiþtirmek için bkz. Bölüm "Telesekreter Ýçin Zil Sesi Sayýsý", sayfa 33). Telesekreter, çaðrýyý devraldýktan 
sonra arayana anonsu dinletir ve ardýndan arayanýn mesajýný kaydeder.

Sesi kýs
Sesi yükselt

Anons kaydý

Sil

Teleskereter 
AÇIK / KAPALI

7 segmentli 
ekran

Bir sonraki 
mesaj / Kayýt 
dinleme

Çaðrý tuþu

Stop / Dinlet

Bir önceki mesaj / 
Mesaj alarmý

Mikrofon

Ekran Anlamý Ekran Anlamý

FU Hafýza dolu. Yeni mesaj 
kaydedilemez.

-A Telesekreter þu an harici bir 
telefonla uzaktan dinleniyor.

-- Telesekreter meþgul. OG Anons

On ACIK OF KAPALI

dL Sil

Not:  Telesekreterin açýlmasý veya kapatýlmasý, örn. numara çevirme veya gelen çaðrýlarý kabul etme 
gibi normal telefon kullanýmýný etkilemez.
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Telesekreter açýldýðýnda ekran da aktifleþir.

Telesekreter hafýzasý dolduðunda yeni mesajlar kaydedilemez. Telesekreter aþaðýda belirtilen anonsu 
dinletir ve ardýndan baðlantýyý keser.

“Bu bir telesekreter anonsudur. Lütfen daha sonra tekrar arayýn.”

Anonslar (OGM)
Telesekreter, çaðrýyý devraldýktan sonra arayanlara anonsu dinletir. Telesekreter standart bir anonsla 
donatýlmýþtýr. Ýsterseniz kendi özel anonsunuzu da kaydedebilirsiniz.

Standart anons þöyledir: “Bu bir telesekreter anonsudur. Lütfen sinyal sesinden sonra mesajýnýzý býrakýn.”

Kendi kiþisel anonsunuzu kaydettiyseniz, telesekreteriniz özel anonsunuzu kullanýr. Özel anonsunuzu 
silerseniz telesekreter arayanlara otomatik olarak standart anonsu dinletir.

Standart Anons Ýçin Dil Ayarý *
Telesekreterin standart anonsu için dil ayarý el cihazýyla yapýlýr.

1.  tuþuna basýn.
2. TELESEKRETER seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. DIL seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn. Aktüel dil ekranda gösterilir.
4. Ýstediðiniz dili seçin ve OK ile onaylayýn.

Anons Kaydý
Maksimum kayýt süresi 40 saniyedir. Yeni bir anonsu kaydetmeden önce olasý mevcut eski anonsun 
silinmesi gerekmez. Yeni anons otomatik olarak eski anonsun üzerine kaydedilir.

Anons kaydý için:

1.  tuþunu yakl. 2 saniye basýlý tutun ve sinyal sesini bekleyin. Kayýt esnasýnda ekranda OGOGOGOG ibaresi 
yanýp söner.

2. Sinyal sesinden sonra baz ünitenin mikrofonuna anonsunuzu konuþun.

3. Kaydý bitirmek için  tuþuna basýn veya 40 saniye sonra kayýt kendiliðinden bitene kadar 
bekleyin.

Kaydedilen anons kontrol amacýyla otomatik olarak dinletilir.

Aktüel Anonsun Dinlenmesi

1.  tuþuna basýn.

2. Anonsu durdurmak için  tuþuna basýn veya anons biter bitmez kendiliðinden durmasýný 
bekleyin.

Not:  Telesekreter ancak hafýzada yeterince yer olduðunda yeni mesajlar kaydedebilir.
Yakl. 60 mesajdan sonra veya kaydedilen mesajlarýn mevcut hafýza kapasitesini komple iþgal etmesi 
halinde hafýza dolmuþtur.

* Ülkeye göre deðiþir

Not:  Kaydedilen anonsu beðenmediyseniz, dinledikten sonra silerek standart anonsun tekrar aktive 
edilmesini saðlayýn veya eski anonsun üzerine yeni bir anons kaydedin.
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Anonsun Silinmesi

Anonsu dinlerken  tuþuna basýn.

Telesekreter Mesajlarý (ICM)
Telesekreter en fazla 60 mesaj kaydedebilir. Her bir mesajýn maksimum kayýt süresi yakl. 3 dakikadýr. Gelen 
çaðrý kayýtlý bir el cihazýndan veya baþka bir telefondan devralýndýðýnda kayýt sona erer. Henüz dinlenmemiþ 
olan mesajlarýn sayýsý ekranda yanýp sönerek gösterilir. Mesajlarýn hepsi dinlendikten sonra ekran artýk yanýp 
sönmez.

Mesajlarýn Dinlenmesi
Kaydedilen telesekreter mesajlarý sýrasýyla dinletilir. Her yeni mesajdan önce bir sinyal sesi duyulur.

Yeni mesajlar varsa, ilk önce yeni mesajlar dinletilir. Ancak yeni mesajlarýn tümü dinlendikten sonra eski 
mesajlar dinlenebilir.

 tuþuna basýn. Yeni mesajlar arasýnda en eski olaný dinletilir.

Mesaj dinletilirken aþaðýda belirtilen fonksiyonlarý kullanabilirsiniz:

• Aktüel mesajý atlamak ve bir sonraki mesajý dinlemek için  tuþuna basýn.

• Aktüel mesajý tekrar dinlemek için  tuþuna basýn.

• Bir önceki mesajý dinlemek için  tuþuna iki kez basýn.

• Mesaj dinletimini durdurmak için  tuþuna basýn.

Mesajlarýn Teker Teker Silinmesi

Silmek için mesajý dinlerken  tuþuna basýn.

Tüm Mesajlarýn Silinmesi

1.  tuþunu yakl. 2 saniye basýlý tutun. Ekranda dLdLdLdL (Sil) ibaresi yanýp söner.

2. Eski ve yeni mesajlarý komple silmek için tekrar  tuþuna basýn
VEYA

silme iþlemini durdurmak için  tuþuna basýn.

Not:  Standart anonsu silmek mümkün deðildir.

Not:  Silinen mesajlara ulaþmak mümkün deðildir. SIL tuþuna basar basmaz komple mesaj silinir.

Not:  Silinen mesajlara ulaþmak mümkün deðildir.
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Telesekreter Fonksiyonlarý
Kayýt Esnasýnda Dinleme
Telesekreterin hoparlörü kayýt esnasýnda açýlýr. Bu suretle çaðrýyý almadan önce arayaný duyma olanaðýnýz 
vardýr.

Kayýt esnasýnda dinleme fonksiyonunu açmak veya kapatmak için hazýr modunda  tuþuna basýn. 
Baz ünitenin ekranýnda OnOnOnOn (Acýk) veya OFOFOFOF (Kapalý) ibaresi belirir. Dinleme fonksiyonu açýldýðýnda bir sinyal 
sesi, kapatýldýðýnda ise iki sinyal sesi duyulur.

Yeni Mesaj Alarmý
Yeni mesajlarýn kaydedildiði belirli aralýklarla verilen sinyal sesiyle duyurulur.

Yeni mesaj alarmýný açmak veya kapatmak için hazýr modunda  tuþuna basýn. Baz ünitenin ekranýnda 
OnOnOnOn (Acýk) veya OFOFOFOF (Kapalý) ibaresi belirir. Yeni mesaj alarmý açýldýðýnda bir bip sesi, kapatýldýðýnda ise iki 
bip sesi duyulur.

Ses Ayarý
Kayýt esnasýnda dinleme ve mesaj dinleme fonksiyonlarý için hoparlörün ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. 
Ayarý dinleme esnasýnda da yapabilirsiniz.

Sesi kýsmak veya yükseltmek için  tuþuna basýn.

Telesekreter Ýçin Zil Sesi Sayýsý
Telesekreter devreye girene kadar telefonun kaç defa çalacaðýný ayarlayabilirsiniz. Bu fonksiyon ancak 
telesekreterin açýk olmasý halinde etkilidir.

Zil sesi sayýsýný 2 ile 7 arasý ayarlayabilir veya “TASARRUFCU“ opsiyonunu kullanabilirsiniz.

Tasarruf fonksiyonu ayarlandýðýnda, telesekreter uzaktan dinlemede yeni mesaj yoksa 4 kez, yeni mesaj 
mevcutsa 2 kez çalar.

Zil sesi sayýsýný deðiþtirmek için:

1. El cihazýnda  tuþuna basýn.
2. TELESEKRETER seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn.
3. GECIKTIRME seçimini yapýn ve OK tuþuna basýn. Aktüel ayar ekranda gösterilir.
4. Ýstenilen ayarý seçin ve OK  ile onaylayýn.
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Telesekreter Uzaktan Dinleme Kodu
Telesekreteri uzaktan dinlemek için üç rakamlý bir PÝN kodu gereklidir.

Uzaktan dinleme kodu fabrika çýkýþý “000“ olarak ayarlanmýþtýr. Bu ayarý deðiþtirebilir ve kendi kiþisel 
kodunuzu girebilirsiniz.

Uzaktan dinleme kodunu deðiþtirmek için (standart ayar 000):

1. El cihazýnda  tuþuna basýn.
2. TELESEKRETER seçimini yapýn ve OK ile onaylayýn.
3. KOD DEGISTIR seçimini yapýn ve OK ile onaylayýn.
4. Aktüel uzaktan dinleme kodunu girin ve OK tuþuna basýn.
5. Yeni uzakan dinleme kodunu girin ve OK tuþuna basýn.
6. Yeni uzaktan dinleme kodunu tekrar girin ve OK ile onaylayýn.

Uzaktan Dinleme
Telesekreterinizi tone arama modunu destekleyen harici bir telefonla uzaktan dinleyebilirsiniz.

Telesekreteri uzaktan dinlemek için:
1. Harici bir hattan telesekreterinizi arayýn.

2. Telesekreter çaðrý devralýp anonsu dinletmeye baþladýðýnda  tuþuna basýn.
3. Uzaktan dinleme kodunu tuþlayýn.

Girilen kod doðru: Doðru kod girildiðinde uzaktan dinleme fonksiyonu etkinleþir.
Girilen kod yanlýþ: Doðru kodu girmek için üç denemeniz vardýr. Ardýndan baðlantý kesilir.

4. Ýstenilen uzaktan dinleme fonksiyonunu baþlatmak için harici telefonda ilgili tuþa basýn (aþaðýdaki 
tabloya bkz.).

Not:  Uzaktan dinleme kodu, el cihazlarýný kaydetmek / kaydýný silmek için gerekli koddan farklýdýr.

Not:  Telesekreter kapalý ise, 10. zil sesinden sonra bip sesi duyulur.  tuþuna basýn ve 3. adýmla 
devam edin.

Not:  Uzaktan dinleme esnasýnda hangi fonksiyonu baþlattýðýnýzdan emin olmadýðýnýz hallerde aktüel 

fonksiyonu durdurmak için  tuþuna iki kez basýn ve tekrar baþtan baþlayýn.
8 saniye içerisinde herhangi bir tuþa daha basýlmazsa baðlantý kesilir.

5
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Uzaktan Dinleme Fonksiyonlarý

Tuþlar Uzaktan Dinleme Fonksiyonlarý Tuþlar Mesaj Dinleme Esnasýnda

Mesajlarý dinle
Bir önceki mesajý dinle (tuþa mesajýn 
dinletildiði ilk saniye içerisinde 
basýlmalýdýr)

Anonsu dinle Aktüel mesajý tekrar dinle

Anons kaydet Bir sonraki mesajý dinle

Durdur Mesaj dinletimini durdur

Telesekreteri aç / kapat Aktüel mesajý sil

Tüm eski ve yeni mesajlarý silmek 
için basýn ve 5 saniye içerisinde 
tekrar basýn.

2 1

6 2

9 3

5 5

8 0

0

Standart Ayarlar

El cihazý adý: PHILIPS Telesekreter: ACIK

Saat: 00:00 Standart anons dili: Almanca

Zil melodisi: Melodi 1 Mesaj hafýzasý: Boþ

Zil sesi seviyesi: Seviye 3 Zil sesi sayýsý: Tasarrufcu

Alarm: KAPALI Uzaktan dinleme kodu: 000

Alarm melodisi: Melodi 2 Baz ünite hoparlör sesi: Seviye 3

Alarm sesi seviyesi: Seviye 3 Kayýt esnasýnda dinleme: ACIK

Tuþ sesi: ACIK Mesaj alarmý: KAPALI

Fon ýþýðý: ACIK

Tekrar arama süresi: 250 ms

Arama modu: Ton

Otomatik yanýt: KAPALI

Menü dili: Almanca

Kulaklýk sesi: Orta

Tuþ kilidi: KAPALI

Sesli mesaj duyurusu: KAPALI

Baz ünite PÝN kodu: 0000
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Yukarýda tarif olunan yöntemlerle sorunun çözülmediði hallerde hem baz ünitenin hem de el cihazýnýn 
elektrik kablosunu prizden çýkarýn. Yaklaþýk 15 dakika bekledikten sonra tekrar deneyin.

Sorun Çözüm

Telefon çalýþmýyor. • Elektrik kablosunun ve telefon kablosunun doðru takýlý 
olduklarýný kontrol edin.

• Pillerin þarj edilmiþ ve doðru takýlmýþ olduklarýný kontrol edin.
• Elektrik kesildiðinde telefon çalýþmaz.

Telefon çalmýyor. • Elektrik kablosunun ve telefon kablosunun doðru takýlý 
olduklarýný kontrol edin.

• El cihazýyla baz üniteye biraz daha yaklaþýn.
• El cihazýnda zil sesinin açýk olduðundan emin olun.

Çevir sesi gelmiyor. • Telefon kablosunun doðru takýlý olduðunu kontrol edin.
• El cihazýnýn tam þarjlý olduðundan emin olun.
• El cihazýyla baz üniteye biraz daha yaklaþýn.

Arayan numara gösterilmiyor. • Servis sunucunuzun arayan numaranýn gösterilmesi 
hizmetini sunduðundan emin olun.

• Gelen çaðrýlarda telefonun en az bir kez çalmasýný bekleyin.

Görüþme esnasýnda baþka bir çaðrý 
alýnamýyor (çaðrý bekletme).

• Servis sunucunuza danýþýn ve doðru olan tekrar arama 
süresini ayarlayýn.

Piller þarj edildikten kýsa bir süre 
sonra pil zayýf sembolü tekrar yanýp 
sönüyor.

• Yeni piller takýn (sadece þarj edilebilir piller kullanýn).

El cihazý kaydedilemiyor. • OK tuþuna basýlmadan önce ÇAÐRI tuþunun yakl. 4 saniye 
basýlý tutulmasýna dikkat edin.

• Her baz üniteye en fazla 4 el cihazý kaydedilebilir. Kayýtlý bir 
el cihazýnýn kaydýný silmek için bkz. Bölüm "El Cihazý 
Kaydýnýn Silinmesi", sayfa 25.

Telesekreter yeni mesajlar 
kaydetmiyor.

• Telesekreterin elektrik adaptörüne baðlý olduðunu ve 
adaptörün prize takýlý olduðunu kontrol edin.

• Telesekreter hafýzasýnýn dolu olup olmadýðýný kontrol edin. 
Dolu ise bazý eski mesajlarý silin.

• Elektrik baðlantýsýný kesmeyi ve yakl. 15 dakika sonra tekrar 
açmayý deneyin.

Uzaktan dinleme fonksiyonu 
çalýþmýyor.

• Doðru uzaktan dinleme kodunu girmeye özen gösterin.
• Tone arama modunu destekleyen bir telefon kullanýn.

Sorunlar ve Çözümler
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Güvenlik Uyarýsý
Elektrik kesildiðinde bu cihaz donatýmý acil çaðrý için kullanýlamaz. Acil durumlarda örn. cep telefonu gibi 
alternatif cihazlar kullanýn.

Uygunluk
Philips þirketi, iþbu beyanname ile CD 235 cihazlarýnýn 1999/5/AB sayýlý direktifin temel standartlarýna ve 
diðer ilgili koþullarýna uygun olduðunu beyan eder. Bu ürün yalnýzca ambalâj üzerinde belirtilmiþ ülkelerdeki 
analog telefon þebekesine baðlanabilir.

Uygunluk beyanýný www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Güvenlik Uyarýlarý
El cihazýný sývýlardan uzak tutun. El cihazýnýn ve baz ünitenin 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 malzemelerini, eskiyen pilleri ve artýk kullanýlamaz durumda olan telefonlarý imha ederken mutlaka 
yerel yönetmelikleri ve geri dönüþüm olanaklarýný 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.

Bu iþareti taþýyan ambalâj malzemeleri geri dönüþüm (recycling) tesislerine teslim edilebilir.

DÝKKAT!  Þarjý mümkün olmayan pilleri kesinlikle kullanmayýn. Cihaz sadece PHILIPS, AAA, 1.2V 
650mAh tip þarj edilebilir pillerle iþletilmelidir. Baz ünite için SUNSTRONG, MODEL VD090050I, el 
cihazý þarj yuvasý içinse sadece VD090015D elektrik kablosu kullanýlmaldýr.
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