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Kutuda neler var

Baz istasyonu
VEYA

El cihazı Pil kapağı

Telesekreterli baz 
istasyonu

2 AAA yeniden şarj 
edilebilir piller

Güç beslemesi Telefon kablosu*

Kullanıcı elkitabı Garanti Hızlı başlangıç kılavuzu

*Kutunun içinde, telefon kablosundan ayrı olarak temin edilen telefon adaptörünü 
bulabilirsiniz. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce 
hat adaptörünü hat kablosuna takmanız gerekir.

Çoklu el cihazı paketlerinde güç besleme birimleri ve ilave şarj edilebilir pillerle 
birlikte bir veya daha fazla ilave el cihazı, pil kapakları ve şarj cihazları 
bulacaksınız.

UYARI: Her zaman telefonunuzla birlikte verilen telefon kablosunu, güç 
beslemesini ve pilleri kullanın.



1 Bağlantı
Baz istasyonuna bağlama

2 Kurulum
Yeniden şarj edilebilir pilleri takın ve şarj edin

1. Baz istasyonunu, telefon hattı soketi ve elektrik prizinin yakınında merkezi bir 
yere yerleştirin.

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

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

 Pilleri takın  El cihazını 24 saat şarj edinA B

Telefonunuzun konfigürasyonunu gerçekleştirin (varsa)
1. Ülke seçiminizi görüntülemek için o tuşuna basın.
2. n tuşunu aşağı ve yukarı kaydırarak ülkenizi bulun.
3. Seçiminizi onaylamak için o'e basın.

(Seçilen ülke için varsayılan hat ayarları ve menü dili otomatik olarak 
yapılandırılırken BEKLİYOR görüntülenir.)

4. Ürün TARİH SAAT  seçenek menüsüne gider. Güncel tarihi (GG/AA) girin ve 
onaylamak için o'e basın.

5. Saati (SS-DD) girin ve onaylamak için o'e basın.



3 Keyfini cıkarın

Arama yapma
Numarayı tuşlayın (en fazla 24 rakam) ve onaylamak için t veya l tuşuna 
basın.
VEYA
Hat almak için t veya l’na basın ve numarayı tuşlayın.

Aramayı cevaplama
Telefon çaldığında t veya lna basın.

Aramayı sonlandırma
Bir görüşmeyi sonlandırmak için h tuşuna basın.

Kulaklık veya hoparlör sesini ayarlama
Bir arama sırasında, n tuşuna basarak SEVİYE 1 ile SEVİYE 5 arasında seçim 
yapın.

Zil melodisini ayarlama
El cihazınızda 10 zil melodisi vardır.
1. Boş modda iken m tuşuna basın, n tuşunu kaydırarak KİŞİSEL SET'e gidin 

ve o tuşuna basın.
2. n tuşunu kaydırarak EL CİH. TONU'na gidin ve o'e basın, sonra n tuşunu 

kaydırarak ZİL SAYISI'na gidip o'e basın.
3. Melodiyi çalmak için n tuşunu istediğiniz melodiye kaydırın.
4. Zil melodisini seçmek için o'e basın.

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

Telefon defterine yeni kişi ekleme
1. Boş modda iken m tuşuna basın, n tuşunu kaydırarak TELF.DEFTERİ'ne 

gidin ve o tuşuna basın, YENI GİRİŞ'e gitmek için o tuşuna basın.
2. Ekranda İSİM GİRİN gösterilir.
3. Kişinin adını girin (en fazla 12 karakter) ve o tuşuna basın.
4. Ekranda NUMARA GİRİN görüntülenir.
5. Numarayı girin (en fazla 24 karakter) ve o tuşuna basın.

Bir onay sesi duyulur.

Telefon defterine erişim
1. Boş modda iken d tuşuna basın ve telefon defterine gözatmak için n tuşuyla 

gezinin.
2. Ayrıntıları görüntülemek için o tuşuna basın. Kayıt 12 rakamdan daha 

fazlaysa, kalan rakamları görüntülemek için c tuşuna basın.



Telefon rehberinden arama yapma
1. Boş modda d tuşuna basınız.
2. n tuşunu kullanarak bir telefon rehberi kaydı seçiniz.
3. t'ye basınız.

• Arama başlatır.

Telesekreterde kayıtlı mesajların dinlenmesi (sadece CD255/SE255 için)
Telesekreteri açmak için baz istasyonunuzun e tuşuna basın (LED yanar). 
Giden mesaj dinlenir.
Telefon mesajlarını dinlemek için baz istasyonundaki p tuşuna basın (ilk 
kaydedilen ilk dinletilir).
Dinlenen mesajı atlayıp bir sonraki mesajı dinlemek için f tuşuna basın.
Bir önceki mesaja geri dönmek için b tuşuna basın (dinlenen mesaj sırasında 
1 saniye içinde basılırsa).
Dinlenen mesajı yeniden dinlemek için b tuşuna basın (dinlenen mesajın 
ardından 1 saniye içinde basılırsa). 
Mesaj dinlenirken hoparlörün ses seviyesini ayarlamak için -+ tuşuna basın.
Dinlenen mesajı silmek için x tuşuna basın.
Tüm eski mesajları silmek için x’na basın. 
Telesekreteri kapatmak e tuşuna basın (LED söner).
Teleksekreter fonksiyonları ile ilgili daha detaylı bilgi için Kullanıcı El Kitabınıza 
bakınız.
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www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz

Yardıma mı ihtiyacınız var?
Kullanıcı Kılavuzu
Telefonunuzla birlikte gelen Kullanıcı El Kitabına başvurunuz.
Online Destek
www.philips.com/support

Sorun Giderme
Daha fazla bilgi için lütfen telefonunuzla birlikte gelen Kullanıcı El Kitabına 
başvurunuz.

Sorun
• Çevir sesi yok!

Çözüm
• Güç gelmiyor: Bağlantıları kontrol edin.
• Piller boşalmış: Pilleri şarj edin.
• Baz istasyonuna yaklaşın.
• Yanlış hat kablosu kullanılmış: Verilen hat 

kablosunu kullanın.
• Hat adaptörü gerekebilir: Varsa, hat adaptörünü 

hat kablosuna takın.

• Arayan beni net 
duymuyor!

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

metre uzağına taşıyın.

• El cihazında ARIYOR  
gösteriliyor ve  
simgesi yanıp sönüyor!

• Baz istasyonuna yaklaşın.
• Baz istasyonunuzun açık olduğundan emin olun.
• Cihazınızı sıfırlayın ve el cihazı kaydını yeniden 

başlatın.

• Arayan numara 
görüntülenmiyor!

• Servis etkin değil: Şebeke operatörünüzle 
aboneliğinizi kontol edin.

3111 285 41471 (TR)
UCZZ10927EZ(1)
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