
Kutuda neler var

El cihazı Pil kapağı 

CD240 
VEYA

Telefon CD240 Bağlanma
Baz istasyonunu bağlama1

1. Merkezi bir yerdeki baz istasyonunu telefon hattı soketinin ve elektrik soketinin yanına
yerleştirin.
Merhaba

Hızlı başlangıç kılavuzu
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Güç beslemesi2 adet AAA şarj 

edilebilir pil
Telefon 
kablosu*

CD245
Için baz istasyonu

Kurulum
Yeniden şarj edilebilir pilleri takın ve şarj edin

2. Hat kablosunu ve güç kablosunu baz istasyonunun arkasındaki ilgili konektörlere
bağlayın.

3. Hat kablosunun ve güç kablosunun diğer ucunu ilgili soketlere takın.

2
  Pilleri takın     El cihazını 24 saat şarj edin
Bağlanma

Kurulum

Kullanım
GarantiKullanıcı 
elkitabı

*Telefon kablosundan ayrı olarak gönderilen telefon adaptöründe kutuyu bulabilirsiniz. 
Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız 
gerekir.

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

UYARI Daima telefonunuz ile birlikte verilen kabloları ve pilleri kullanın.

Hızlı Başlangıç 
Kılavuzu Telefonunuzu yapılandırın (gerekirse)

Telefonunuzu birkaç dakika şarj ettikten sonra, yaşadığınız ülkeye bağlı olarak Hoşgeldiniz 
ekranı belirebilir. Hoşgeldiniz ekranı belirirse:
1. Ülkelerin listesini göstermek için m tuşuna basın. 
2. Kaydır : ülkenize gidin.
3. Seçiminizi naylamak için mOK tuşuna basın.
Tarih ve zaman ayarı
1. Boş modda m'e basın : SAAT/ALARM'a gidin ve mOK'e basın, mOK'e

basarak TARİH&ZAMAN'ı girin.
2. Son kaydedilen tarih gösterilecektir. Güncel tarihi (GG/AA) girin ve mOK'e basın.
3. Son kaydedilen saat gösterilecektir. Güncel saati (SS:DD) girin ve onaylamak için

mOK'e basın.
Bir doğrulama asesi duyulur ve telefonunuz artık kullanıma hazırdır.



Kullanım3
Arama yapma
Numarayı çevirin (maksimum 24 hane) ve r tuşuna basın.
VEYA
Hat almak için v tuşuna basın ve numarayı çevirin (maksimum 24 hane).
Aramayı cevaplama
Telefon çaldığında r tuşuna basın.
Aramayı sonlandırma
Bir görüşmeyi sonlandırmak için e tuşuna basın.

Kulaklık sesi ayarlama
Bir arama sırasında, : tuşuna basın DÜŞÜK'ten YÜKSEK'i seçin.

Telefon defterine yeni bir kişi ekleme
1. Boş modda m tuşuna basın: TELF.DEFTERİ'ne gidin ve mOK'e basın,

mOK'e basarak NUM. EKLE'ye girin.
2. Ekranda AD GİR gösterilir.
3. Kişinin adını girin (maksimum 12 karakter) ve mOK'e basın.
4. Numarayı girin (maksimum 24 hane) ve mOK'e basın.

Bir onay sesi duyulur.

Telefon defterine erişim
1. Boş modda d tuşuna basın ve : telefon defterine gözatmak için kaydırın. 
2. Ayrıntıları görüntülemek için, p tuşuna basın.

Zil melodisi ayarlama
1. Boş modda m tuşuna basın : KİŞİSEL AYAR'a gidin ve mOK'e basın,

mOK'e basarak EL CHZ. TONU'na girin: ZİL MELODİSİ'ne gidin ve
mOK'e basın.

2. Kayın: melodi dinlemek için istediğiniz melodiye gidin. 
3. Zil melodisini ayarlamak için mOK'e basın. 

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

 

Telefonu Açma/Kapama
Boş moddayken telefonu kapatmak için e tuşunu 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.

Tuş takımını kilitleme/kilidi açma
Tuş takımını boş modda iken kilitlemek ve kilidini açmak için * tuşuna basın ve 1 
saniye basılı tutun.

Çağrılama
1. Baz istasyonunda p tuşuna basın. Kayıtlı tüm el cihazları çalmaya başlar.
2. Alındığında, çağrıyı sonlandırmak için el cihazındaki herhangi bir tuşa basın.

3111 285 33411

Sıkça sorulan sorular
Daha fazla bilgi için, lütfen telefonunuz ile birlikte gönderilen Kullanıcı Elkitabına 
bakınız.

Yardıma ihtiyacınız mı var?
Kullanıcı Elkitabı
CD240/245 ile birlikte gelen Kullanıcı Elkitabına bakınız.

Çevrimiçi yardım
www.philips.com/support 

Sorun Çözümü

• Arama sesi yok! • Bağlantıları kontrol edin
• Pilleri şarj edin
• Verilen hat kablosunu kullanın

• Arayan beni net 
duymuyor!

• Baz istasyonuna yaklaşın
• Baz istasyonunu elektrikli cihazların en az bir metre 

uzağına taşıyın

• ARIYOR... el cihazında 

gösterilir ve  simgesi 
yanıp söner!

• Baz istasyonuna yaklaşın
• Cihazınızı sıfırlayın ve el cihazı kaydını yeniden 

başlatın

• Arayan numarası 
gösterilmez!

• Şebeke operatörü sözleşmenizi kontol edin

Telesekretere kaydedilen mesajları dinleyin (sadece CD245 için)
Telesekreteri açmak için baz istasyonunda o tuşuna basın (LED yanar).

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

Telefon mesajlarını dinlemek için baz istasyonundaki > tuşuna basın (kaydedilen ilk 

mesaj ilk dinlenir).

Mevcut mesajı atlamak ve sonraki mesajı dinlemek için r tuşuna basın.

Önceki mesaja gitmek için l tuşuna basın (mevcut mesaj dinlenirken 1 saniye içinde 

basılırsa).

Mevcut mesajı yeniden dinlemek için l tuşuna basın (mevcut mesaj dinlendikten sonraki 

1 saniye içinde basılırsa). 

Mesaj dinlenirken hoparlör sesini ayarlamak için v tuşuna basın.

Mevcut mesajı silmek için x tuşuna basın.

Telesekreterin işlevi hakkındaki ayrıntılar için CD245 Kullanıcı Elkitabınıza bakınız.
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