
CD4450

TR  Dijital Kablosuz Telefon

Philips’in sunduðu destekten tam olarak yararlanmak için

ürününüzün kaydýný www.philips.com/welcome adresinde yapýn.

Uyari
Yalnýzca þarj edilebilir piller
kullanýlmalýdýr. Her el cihazýný ilk
kullanýmdan önce 24 saat þarj ediniz.

!

www.philips.com/welcome
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1 Önemli Bilgiler

CD4450 telefonunuzu kullanmadan önce
bu kullaným kýlavuzunu okumak için zaman
ayýrýnýz. Kullaným kýlavuzu, telefonunuzla ilgili
önemli bilgi ve uyarýlarý içerir.

1.1 Güvenlik bilgileri
Bu cihaz, elektrik kesildiðinde acil arama 
yapmak için tasarlanmamýþtýr. Acil aramalarýn
yapýlabilmesi için alternatif iletiþim imkanlarýnýn
saðlanmasý þarttýr.
Ürünün standart PIN kodu 0000’dýr. Eðer bu
PIN kodunu deðiþtirirseniz, PIN kodu bilgilerini
kolay eriþebileceðiniz güvenli bir yerde 
muhafaza ediniz. PIN kodunu kaybetmeyiniz.
Hasarý veya yanlýþ fonksiyonu önlemek için:
• Ürünün sývýlarla temas etmesine izin

vermeyiniz.
• Cihazý açmayýn, yüksek voltaja maruz

kalabilirsiniz.
• Telefonu aþýrý sýcaktan etkilenmemesi için

ýsýtma cihazýnýn yanýnda veya güneþte
býrakmayýnýz.

• Telefonunuzu yere düþürmeyiniz veya
telefonunuzun üzerine herhangi bir cismin
düþmesine izin vermeyiniz.

• Telefona zarar verebileceðinden; alkol,
amonyak, benzin veya aþýndýrýcý içeren
temizleme maddeleri kullanmayýnýz.

• Yakýn çevrede bulunan aktif mobil telefonlar
etkileþime sebep olabilir.

• Ürünü patlama tehlikesinin olduðu yerlerde
kullanmayýnýz.

• Küçük metal parçalarýn ürünle temas
etmesine izin vermeyiniz. Bunlar, ses
kalitesini olumsuz etkileyebilir ve ürüne zarar
verebilir.

1.2 Elektrik Beslemesi
• Bu ürün için 220-240 Volt alternatif akým

(AC) gereklidir. Elektrik akýmýnýn kesilmesi
durumunda iletiþim kopabilir.

• Elektrik þebekesi tehlikeli olarak
sýnýflandýrýlmýþtýr. Þarj cihazý ancak elektrik fiþi
çekilerek elektrik beslemesinden ayrýlabilir.
Elektrik prizinin daima kolay eriþilebilir
olmasýný saðlayýnýz.

Uyarý
• Þarj kontaklarýnýn veya pilin metal cisimlerle

temas etmesine izin vermeyiniz.
• Ürünle birlikte teslim edilen pillerin dýþýnda

veya Philips’in önerdiði pillerin dýþýnda
baþka pilleri kesinlikle kullanmayýnýz:
Patlama tehlikesi.

• Daima ürünle birlikte teslim edilen kablolarý
kullanýnýz.

• Eller serbest (Handsfree) konuþma
fonksiyonu aktifleþtirildiðinde kulaklýktaki
sesin gücü aniden çok yüksek bir seviyeye
çýkabilir. El cihazýný kulaðýnýzýn çok yakýnýnda
tutmamaya dikkat ediniz.

1.3 Uygunluk
Philips iþbu beyanname ile cihazlarýnýn
1999/5/EG sayýlý direktifin temel standartlarýna
ve diðer ilgili koþullarýna uygun olduðunu
beyan eder. Uyumluluk beyanýný 
www.p4c.philips.com adresinden bulabilirsiniz.

1.4 Çevrenin Korunmasý
Ambalâj malzemeleri, eskiyen pilleri ve artýk
kullanýlamaz durumda olan telefonlarý imha
ederken mutlaka yerel yönetmelikleri dikkate
alýn.

Philips þirketi, usulüne uygun imha
edilmelerini teþvik etmek amacýyla pilleri
ve cihaz ambalâjlarýný standart
sembollerle donatmýþtýr.

!

http://www.p4c.philips.com


Atýklarýn yeniden iþlenmeleri ve geri
dönüþümü dalýnda faaliyet gösteren
ulusal kurumlara mali katkýda
bulunulmuþtur.
Ýþaretli ambalâj malzemeleri geri
dönüþüm (recycling) tesislerine teslim
edilebilir.
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2 Telefonunuz

Alýþveriþiniz için tebrikler ve Philips’e hoþ geldiniz!

Philips’in sunduðu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzün kaydýný

www.philips.com/welcome adresinde yapýn.

2.1 Ambalaj içeriði

El cihazý

2 adet AAA þarj
edilebilir pil

Garanti belgesiKullaným Kýlavuzu

Þarj ünitesi Besleme ünitesi

+

-+

-

www.philips.com/welcome


Telefonunuz 5

TÜ
R

K
Ç

E

A Olay LED’i
KAPALI: Yeni olay yok
KIRMIZI YANIP SÖNME: Okunmayan olay
(örnek: eðer arayan numarayý gösterme (CLI)
servisini açtýrdýysanýz, cevapsýz arama)

B Menü / Tamam tuþu
Bekleme modunda: Ana menüye girmek için
basýn
Menü modunda: El cihazý ekranýnda direkt
tuþun üst tarafýnda gösterilen fonksiyonu
seçmek için

C Tekrar arama / Sessiz / Sonraki tuþu
Bekleme modunda: Tekrar arama listesine
girmek için basýn
Düzenleme modu/Pre-dial modu: Bir
karakteri/rakamý silmek için kýsaca basýn
Düzenleme modu/Pre-dial modu: Tüm
karakterleri/rakamlarý silmek için uzun süre
basýn
Telefon görüþmesi esnasýnda: Mikrofonu
sessiz konuma getirmek için basýn
Menü modunda: Önceki düzeye geri dönmek
için basýn

D Arama kaydý / Yukarý tuþu
Bekleme modunda: Arama kaydýna girmek
için basýn
Menü modunda: Menü listesinde yukarýya
doðru çýkmak için basýn
Telefon defteri/Arama kaydý/Tekrar arama
inceleme modunda: Yukarýya diðer kayýtlara
gitmek için basýn
Telefon görüþmesi esnasýnda: Kulaklýk ses
seviyesini arttýrmak için basýn
Düzenleme modunda: Önceki karaktere veya
rakama gitmek için basýn

E Telefon defteri / Aþaðý tuþu
Bekleme modunda: Telefon defterine girmek
için basýn
Menü modunda: Menü listesinde aþaðýya
gitmek için basýn
Telefon defteri/Arama kaydý/Tekrar arama
inceleme modunda: Aþaðýya diðer kayýtlara
gitmek için basýn
Telefon görüþmesi esnasýnda: Kulaklýk ses
seviyesini azaltmak için basýn
Düzenleme modunda: Sonraki karaktere veya
rakama gitmek için basýn

2.2 Telefon

2.2.1 El cihazý

A

B

C

D

E
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F Kapatma / Exit tuþu
Bekleme modunda: El cihazýný kapatmak için
5 saniye basýn. El cihazý kapalý ise, açmak için
kýsaca basýn.
Menü modunda: Bekleme moduna dönmek
için uzun basýn, önceki menüye dönmek için
kýsaca basýn.
Telefon görüþmesi esnasýnda: Aramayý
bitirmek için basýn

G Açma / R tuþu
Bekleme modunda: Gelen bir harici veya
dahili aramayý cevaplamak için basýn
Telefon görüþmesi esnasýnda: Operatör
servisleri için R eklemek için basýn

H Alfanumerik tuþ takýmý
I Kare tuþu

Bekleme/Arama modunda: # eklemek için
kýsaca basýn
Bekleme modunda: Zili sessiz konuma
getirmek için uzun basýn
Arama modunda: Bir duraklama eklemek için
uzun basýn
Düzenleme modunda: Büyük harf ile küçük
harf arasýnda seçim yapmak için kýsaca basýn

J Yýldýz tuþu
Bekleme/Arama modunda: * eklemek için
kýsaca basýn
Bekleme modunda: Tuþ kilidini aktifleþtirmek
veya tuþlarý kullanýma açmak için uzun basýn

K Arama aktarma / Ýnterkom / Konferans
Bekleme modunda: Bir interkom aramasýný
baþlatmak için kýsaca basýn
Harici telefon görüþmesi esnasýnda: Bir
interkom aramasýný baþlatmak veya dahili
arama ile harici arama arasýnda gidip gelmek
için kýsaca basýn.
Harici arama ve baþka bir dahili arama ile
birlikte konferans görüþmesini baþlatmak için
uzun basýn

L Hoparlör tuþu
Telefon görüþmesi esnasýnda: Hoparlörü
açmak veya kapatmak için basýn

F

G

H

J

K

L

I
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2.2.2 El cihazý üzerindeki ekran simgeleri

Pil seviyesi göstergesi
Pil tamamen boþaldýðýnda gösterilir
Pil boþalmak üzere olduðunda gösterilir
Pil kýsmen þarj edildiðinde gösterilir
Pil tamamen þarj edildiðinde gösterilir
Þarj esnasýnda Pil simgesi animasyonu gösterilir

Telefon kullanýmdayken gösterilir. Zil çalarken yanýp söner.

Yeni voicemail mesajlarý geldiyse ve henüz okunmadýysa yanýp söner.

Bu özelliði, þebeke operatörünüzün arayan numarayý gösterme (CLI) servisine kayýtlý
iseniz kullanabilirsiniz.
Arama kaydý içinde gezinirken gösterilir. Eðer arayan numarayý gösterme (CLI) servisine
kayýtlý iseniz cevapsýz aramalar geldiðinde yanýp söner.

Telefon defteri içinde gezinirken gösterilir

Çalarsaat açýksa gösterilir

Hoparlör açýksa gösterilir

Zil kapatýlmýþsa gösterilir

Telesekreter açýksa gösterilir. 
Telesekretere yeni mesaj geldiðinde yanýp söner.
(Yalnýzca el cihazýnýzý bir telesekreterli telefona kaydettiðiniz takdirde).

El cihazý kaydedilmiþse ve baz ünitenin kapsama alanýnda ise gösterilir.
El cihazý kapsama alaný dýþýnda ise veya baz ünite arýyorsa yanýp söner.
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3.3 Ek bir el cihazýný kaydetmek
Ek el cihazlarý kullanýlmadan önce baz üniteye
kaydedilmelidir. Bir baz üniteye maksimum
beþ el cihazý kaydedilebilir.
El cihazlarýný kaydedebilmeniz veya kayýtlarýný
silebilmeniz için master PIN kodu gereklidir.

El cihazýndaki ana menüye girmek için 
butonuna basýn

GELÝÞMÝÞ SET’i seçmek için /
tuþuna basýn

KAYIT’ý seçmek için tuþuna ve 
/ tuþuna basýn

Arzu ettiðiniz baz üniteyi seçmek için 
tuþuna ve / tuþuna basýn

Not
Eðer el cihazýnýzý baþka bir baz üniteye
kaydettiyseniz, o baz ünite, ekranýn sað üst
köþesinde bir yýldýzla iþaretlenir. Aksi takdirde,
yýldýzý olmayan bir baz ünite seçmelisiniz.

Ekranda göründüðünde tuþuna basýn
ve 4 rakamlý master PIN numarasýný girin
(standart master PIN numarasý 0000’dýr)

Bip sesi duyuncaya kadar baz ünitedeki
butonuna üç saniyeden fazla süre

boyunca basýn. Baz ünite yeni bir el
cihazýnýn kaydedilmesi için hazýrdýr.

PIN kodunu onaylamak için el cihazýnda
butonuna basýn

Ekranda “BEKLÝYOR --“ görüntülenir

• Kayýt iþleminin baþarýyla gerçekleþtiðini
göstermek için el cihazýnda bir bip sesi
çalar ve ekran bekleme moduna geçer.
Not

Baz bulunduysa ve PIN kodu doðru ise,
kullanýlmayan el cihazý numaralarý otomatik
olarak atanýr.
PIN kodu yanlýþsa, ekranda YANLIÞ PIN
gösterilir ve bununla birlikte bir hata sesi
duyulur, el cihazý bekleme moduna döner.
Belli bir süre içinde baz ünite bulunamazsa, bir
hata sesi ile birlikte BAZ YOK gösterilir ve el
cihazý bekleme moduna döner.

8
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3 CD 4450’nizin
konfigürasyonu

3.1 Þarj edilebilir pillerin
yerleþtirilmesi

CD4450 telefonunuz ile birlikte iki adet þarj
edilebilir pil teslim edilmiþtir. El cihazýný
kullanmadan önce pilleri yerleþtirin ve bunlarý
tam olarak þarj edin.

Pil bölmesi kapaðýný çýkarýn

Pil bölmesi içinde gösterildiði þekilde
yerleþtirin ve pil bölmesi kapaðýný tekrar
yerine takýn

3.2 Menü dilini ayarlamak
El cihazýnýzýn ekraný ülkenize baðlý olarak farklý
dilleri desteklemektedir. Menü dili deðiþtirildikten
sonra tüm menüler seçilen dilde gösterilir. Eðer
yalnýzca bir dil seçeneði mevcutsa, telefonunuz
bazý ülkelerde bu menü dili opsiyona sahip
olmayabilir. Bu ayar, telesekreterin anons diline
uygulanmaz.

Ana menüye girmek için tuþuna basýn

KÝÞÝSEL SET’i seçmek için /
tuþuna basýn

DÝL‘i seçmek için tuþuna ve /
tuþuna basýn

Arzu ettiðiniz dili seçmek için tuþuna
ve / tuþuna basýn

Ayarlarýnýzý kaydetmek için tuþuna basýn

Not
Seçilebilen diller ülkelere göre farklýdýr

5
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4 Kurulum

4.1 El cihazýnýn þarj yuvasýna
yerleþtirilmesi

Pil olarak þarj edilmiþse, telefonunuzla yaklaþýk
12 saat görüþme yapabilirsiniz ve standby
(bekleme) süresi yaklaþýk 150 saattir.

El cihazýnýn þarj yuvasýna yerleþtirilmesi
Piller tamamen þarj edilinceye kadar orada
býrakýn
El cihazý tam olarak þarj edildiðinde 
simgesi gösterilir

3

2

1
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5.3 3’lü konferans görüþmesi yapmak
Konferans görüþmesi fonksiyonu bir harici
aramanýn iki el cihazý tarafýndan paylaþýlmasýný
(interkom olarak) saðlar. Üç taraf görüþmeye
katýlabilir ve herhangi bir að aboneliði gerekli
deðildir.

Bir harici arama esnasýnda:
Dahili aramayý baþlatmak için tuþuna
basýn

• Ýnterkom için mevcut olan el cihazlarý
gösterilir ve harici arama otomatik olarak
hatta tutulur.
Aramak istediðiniz el cihazýný seçmek için

/ tuþuna basýn
Aramak istediðiniz el cihazýný aramak için

tuþuna basýn
• Aramak istediðiniz el cihazý çalar.

Ýnterkomu baþlatmak için aranan el cihazý
üzerinde tuþuna basýn

Not
Aramayý dahili arama ve harici arama arasýnda
deðiþtirmek için tuþuna basabilirsiniz.

Arayan el cihazý üzerinde tuþuna uzun
basýn

• Arayan el cihazý, aranan el cihazý ve harici
arama 3’lü konferans görüþmesi yapar.

Konferans görüþmesi esnasýnda:
Harici aramayý tutmak ve dahili aramaya
geri dönmek için tuþuna basýn

• Harici arama otomatik olarak tutulur.
Konferans görüþmesini tekrar kurmak için

tuþuna basýn ve basýlý tutun

Not
Bir konferans görüþmesi esnasýnda kapatýlan
el cihazý görüþmeden çýkar ve diðer el
cihazýnýn harici aramayla olan baðlantýsý
devam eder.
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5 Ýnterkom

Bu özelliðin kullanýlabilmesi için en az iki adet
kayýtlý el cihazýnýn bulunmasý þarttýr. Bu özellik
sayesinde dahili arama yapabilirsiniz, harici
aramalarý bir el cihazýndan baþka bir el
cihazýna aktarabilirsiniz veya konferans
görüþmeleri yapabilirsiniz.

5.1 Dahili arama yapmak
Bekleme modunda:

tuþuna basýn
• Ýnterkom için mevcut olan el cihazlarý

gösterilir.
Aramak istediðiniz el cihazýný seçmek için

/ tuþuna basýn
Aramayý yapan el cihazý üzerinde 
tuþuna basýn

• Aramak istediðiniz el cihazý çalar.
Aranan el cihazý üzerinde tuþuna basýn

• Ýnterkom baðlantýsý kurulmuþtur.
Not

Eðer aranan el cihazý meþgulse, arayan el
cihazýndan bir meþgul sesi gönderilir.

5.2 Harici bir aramayý baþka bir el
cihazýna aktarmak

Harici arama esnasýnda:
Dahili aramayý baþlatmak için tuþuna
basýn

• Ýnterkom için mevcut olan el cihazlarý
gösterilir ve harici arama otomatik olarak
hatta tutulur.
Aramak istediðiniz el cihazýný seçmek için

/ tuþuna basýn
Aramak istediðiniz el cihazýný aramak için

tuþuna basýn
• Aramak istediðiniz el cihazý çalar.

Ýnterkomu baþlatmak için aranan el cihazý
üzerinde tuþuna basýn

Not
Aramayý dahili arama ve harici arama arasýnda
deðiþtirmek için tuþuna basabilirsiniz.

Arayan el cihazý üzerinde tuþuna basýn
• Arayan el cihazý, harici aramayý aranan el

cihazýna aktarýr.
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6.1.3 Grup melodisini ayarlamak
Bu özellikten yararlanmanýz için arayan numarayý
gösterme servisine abone olmanýz þarttýr.
Bu menü, telefon defterinizde kayýtlý olan ve bir
gruba ait olan bir kiþiden gelen harici arama
durumunda çalýnmasý için bir melodiyi seçme ve
ayarlama imkanýný sunar. Her bir grup için bir zil
melodisi atayabilirsiniz.
Telefon defterinizdeki numaralarý organize
etmeniz için üç telefon defteri grubu (A, B, C
grubu) mevcuttur. Her gruba özel bir melodi
atanmasý mümkündür.

Ana menüye girmek için tuþuna basýn

KÝÞÝSEL SET’i seçmek için /
tuþuna basýn

EL CÝH.TONU‘u seçmek için tuþuna
basýn

GRUP MELODÝSÝ‘ni seçmek için 
tuþuna ve / tuþuna basýn

Melodi atamak istediðiniz gruba (GRUP A,
GRUP B, GRUP C) gitmek için tuþuna
ve / tuþuna basýn

Arzu ettiðiniz grup melodisini seçmek için
tuþuna ve / tuþuna basýn

Not
Telefonunuz, melodi listesini incelerken ilgili
melodiyi çalar.

Ayarlarýnýzý kaydetmek için tuþuna
basýn

6.1.4 Tuþ sesini açmak/kapatmak
Bir tuþa basýldýðýnda tek bir bip sesi duyulur.
Tuþ sesini kapatabilir veya açabilirsiniz. Tuþ
sesi standart olarak AÇIK konumdadýr.

Ana menüye girmek için tuþuna basýn

KÝÞÝSEL SET’i seçmek için /
tuþuna basýn

EL CÝH.TONU‘u seçmek için tuþuna
basýn

TUÞ SESÝ‘ni seçmek için tuþuna ve
/ tuþuna basýn

AÇIK veya KAPALI’yý seçmek için 
tuþuna ve / tuþuna basýn

Ayarlarýnýzý kaydetmek için tuþuna
basýn
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6 Kiþisel ayarlar

6.1 El cihazý tonu

6.1.1 Zil sesi seviyesini ayarlamak
Telefonunuz beþ ses seviyesine sahiptir (bir
çubuktan beþ çubuða kadar) ve ses seviyesini
basamak basamak seçebilirsiniz.

Uyarý
Gelen bir arama esnasýnda el cihazý çaldýðýnda,
zil sesi seviyesi kulaðýnýza zarar verebileceðinden
el cihazýný kulaðýnýza yakýn tutmayýn.

Ana menüye girmek için tuþuna basýn

KÝÞÝSEL SET’i seçmek için /
tuþuna basýn

EL CÝH.TONU‘u seçmek için tuþuna
basýn

ZÝL SESÝ‘ni seçmek için tuþuna basýn

Arzu ettiðiniz ses seviyesini seçmek için
tuþuna ve / tuþuna basýn

Ayarlarýnýzý kaydetmek için tuþuna
basýn

Tavsiye
Zili kapatmak için tuþuna basýn ve basýlý
tutun. görüntülenir.

6.1.2 Zil melodisini ayarlamak
El cihazýnýzda 10 zil melodisi mevcuttur.

Ana menüye girmek için tuþuna basýn

KÝÞÝSEL SET’i seçmek için /
tuþuna basýn

EL CÝH.TONU‘u seçmek için tuþuna
basýn

ZÝL MELODÝSÝ‘ni seçmek için tuþuna
ve / tuþuna basýn

Arzu ettiðiniz zil melodisini seçmek için 
tuþuna ve / tuþuna basýn

Ayarlarýnýzý kaydetmek için tuþuna
basýn
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6.2 Kontrastý ayarlamak
Beþ kontrast seviyesi opsiyonu mevcuttur
(Düzey 1, Düzey 2, Düzey 3, Düzey 4 ve
Düzey 5).

Ana menüye girmek için tuþuna basýn

KÝÞÝSEL SET’i seçmek için /
tuþuna basýn

KONTRAST‘ý seçmek için tuþuna ve
/ tuþuna basýn

Arzu ettiðiniz kontrast düzeyine gitmek için
tuþuna ve / tuþuna basýn

Not
Kontrast efekti, farklý kontrast düzeylerinden
geçerken ekranda gösterilir.

Ayarlarýnýzý kaydetmek için tuþuna basýn

6.3 El cihazýnýn adýný deðiþtirmek
El cihazýnýzýn adýný deðiþtirebilir ve el cihazý
adýný bekleme modunda ekranda
görüntüleyebilirsiniz.

Ana menüye girmek için tuþuna basýn

KÝÞÝSEL SET’i seçmek için /
tuþuna basýn

EL CHZ. ADI‘ný seçmek için tuþuna ve
/ tuþuna basýn

El cihazý adýný girmek için tuþuna basýn

Not
El cihazý adýnýn maksimum uzunluðu 10 karakterdir.

Ayarlarýnýzý kaydetmek için tuþuna basýn

6.4 Tuþ takýmýný ve aydýnlatmayý
açmak/kapatmak

Ana menüye girmek için tuþuna basýn

KÝÞÝSEL SET’i seçmek için /
tuþuna basýn

AYDINLATMA‘yý seçmek için tuþuna
ve / tuþuna basýn

AÇIK veya KAPALI’yý seçmek için 
tuþuna ve / tuþuna basýn

Ayarlarýnýzý kaydetmek için tuþuna basýn5

4

3

2

1
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2

1
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6.5 Bir el cihazý kaydýný silmek
Ana menüye girmek için tuþuna basýn
GELÝÞMÝÞ SET’i seçmek için /
tuþuna basýn

KAYIT SÝL’i seçmek için tuþuna ve
/ tuþuna basýn

Ýstendiðinde tuþuna basýn ve 4 rakamlý
master PIN numarasýný girin (standart
master PIN numarasý 0000’dýr)

Arzu ettiðiniz el cihazýný seçmek için 
tuþuna ve / tuþuna basýn

Onaylamak için tuþuna basýn

• Kayýt silme iþleminin baþarýyla
gerçekleþtiðini göstermek için el cihazýnda
bir bip sesi çalar ve ekranda KKAAYYIITT
SSÝÝLLÝÝNNDDÝÝ görünür ve bekleme moduna
geçer.
Not

15 saniye içinde herhangi bir tuþa
basýlmamasý durumunda kayýt silme prosedürü
iptal edilir ve el cihazý bekleme moduna geçer.

6
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2

1
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7 Metin ve numara girmek

7.1 Metin ve rakam girmek
Telefon defterinizin kayýtlarýna ait isimleri, arzu
ettiðiniz karaktere eriþmek için ilgili tuþa bir
kez veya birden fazla kez basarak karakter
karakter girebilirsiniz.

Tuþ Karakter
1 boþluk 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ €

[ ] { } 
2 a b c 2 à ä Ç å Æ
3 d e f 3 é è ∆ Φ
4 g h i 4 ì Γ
5 j k l 5 Λ
6 m n o 6 Ñ ò ö
7 p q r s 7 ß Π Θ Σ
8 t u v 8 Ù Ü
9 w x y z 9 Ø Ω Ξ Ψ
0 . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? * + - % \ ^ ~ |

Örneðin ”PETER” kelimesini yazmak için:
1 kez tuþuna basýn: P
2 kez tuþuna basýn: E
1 kez tuþuna basýn: T
2 kez tuþuna basýn: E
3 kez tuþuna basýn: R

7.2 Küçük harf ile büyük harf arasýnda
seçim yapmak

Girilen tüm karakterler standart olarak büyük
harftir. Büyük harf ile küçük harf arasýnda
seçim yapmak için tuþuna basabilirsiniz.
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8 Sýk sorulan sorular
www.philips.com/support

Bu bölümde telefonunuz hakkýnda sýkça
sorulan sorularý ve yanýtlarýný bulabilirsiniz.

Baðlantý

El cihazý açýlmýyor!
• Pili þarj edin: El cihazýný þarj cihazýna

yerleþtirin. El cihazý kýsa bir süre sonra
açýlýr.

• Þarj cihazý baðlantýlarýný kontrol edin
• Telefonla birlikte verilen ÞARJ EDÝLEBÝLÝR

PÝLLERÝ kullanýn

Telefon hiç çalýþmýyor.
• Adaptörün ve telefon kordonunun doðru

þekilde takýldýðýndan emin olun
• Pillerin tam olarak þarj edilip edilmediðini

ve doðru þekilde takýlý olduklarýný kontrol
edin

• Bu telefon elektrik kesintisi durumunda
çalýþmaz

Bir arama esnasýnda baðlantý kopuyor!
• Pili kontrol edin
• Baz üniteye yaklaþýn

Ses kalitesi kötü
• Baz üniteye yaklaþýn
• Baz üniteyi elektrikli cihazlardan en az bir

metre uzak bir yere yerleþtirin

Çevir sesi gelmiyor
• Baðlantýlarý kontrol edin. Telefonu resetleyin:

Elektrik fiþini çýkarýn ve tekrar takýn.
• Pilleri minimum 24 saat þarj edin
• Baz üniteye yaklaþýn
• Cihazla birlikte teslim edilen telefon

kablosunu kullanýn
• Telefon hattý adaptörünü (eðer

gerekiyorsa) telefon kablosuna takýn

yanýp sönüyor.
• Baz üniteye yaklaþýn
• Pilin þarj seviyesini kontrol edin
• El cihazýný baz üniteye kaydedin

sembolü piller þarj edildikten hemen
sonra görünür.
• Pilleri yenileriyle deðiþtirin (yalnýzca ÞARJ

EDÝLEBÝLÝR pil kullanýn)

Ayar

Arayan numarayý gösterme fonksiyonu
doðru çalýþmýyor.
• Yerel telefon operatörünüzde CID servisinin

açýk olup olmadýðýný kontrol edin
• Aramayý cevaplamadan önce telefonun en

az bir kez çalmasýný bekleyin

Bekleyen arama cevaplanamýyor.
• Yerel telefon operatörünüze kontrol ettirin

ve doðru flash süresini seçin

El cihazýnýn LCD ekranýnda hiç bir þey
görünmüyor.
• Baz ünitenin güç beslemesinin baðlantýsýný

çýkarýp tekrar takarak tekrar deneyin ve el
cihazýný kaydetme prosedüründeki
talimatlarý uygulayýn (Bkz. Bölüm 3.3)

• Pil bölmesinin içine iki adet þarj edilebilir
pil yerleþtirildiðinden emin olun.

• El cihazýnýn pillerini çýkarýn ve tekrar
yerleþtirin

• Telefonla birlikte teslim edilen pillerin þarj
edildiðinden emin olun

El cihazýnda KAYIT SÝLÝNDÝ görünüyor
• El cihazýný baz üniteye kaydetme

prosedüründeki talimatlarý uygulayýn

www.philips.com/support
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Ses

El cihazýnýn zili çalmýyor!
• Sesi arttýrýn
• Adaptörün ve telefon kablosunun doðru

þekilde takýldýðýndan emin olun
• El cihazýný baz üniteye yaklaþtýrýn
• El cihazý zilinin açýk olduðundan emin olun

Arayan kiþi beni duymuyor!
• Mikrofon muhtemelen sessiz konumdadýr:

Arama esnasýnda tuþuna basýn

Radyonuzla veya televizyonunuzla ses
etkileþimi
• Güç adaptörünü veya baz üniteyi mümkün

olduðu kadar uzaklaþtýrýn

Ürün karakteristiði

Arayan numarayý gösterme (CLI) servisi
çalýþmýyor
• Þebeke operatörünüzdeki aboneliðinizi

kontrol edin

Bir telefon defteri kaydý hafýzalanamýyor
• Telefon defterinin dolu olup olmadýðýný

kontrol edin ve bellek yeri açmak için bir
kaydý silin

El cihazý kaydedilemiyor
• tuþunun 3 saniye boyunca

basýldýðýndan emin olun
• Her baz üniteye maksimum dört el cihaz

kaydedilebilir
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