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Sadece şarj edilebilir pil kullanın.
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1 Önemli
Telefonunuzu kullanmadan önce bu kılavuzu 
okuyun. Telefonun kullanımına ilişkin önemli 
bilgiler ve notlar içermektedir.

1.1 Güç gereksinimleri
• Bu ürün için 220-240 volt AC elektrik 

gereklidir. Elektrik kesintisi 
durumunda, haberleşme kesilebilir.

• Elektrik şebekesi tehlikeli olarak 
sınıflandırılmıştır. Şarj cihazının gücünü 
kesmenin tek yolu güç adaptörünü 
elektrik prizinden çıkarmaktır. Elektrik 
prizine kolay erişilebildiğinden emin 
olun.

• Şebeke üzerindeki voltaj  EN 60-950 
standartlarına göre, TNV-3 olarak 
sınıflandırılmıştır (Telekomünikasyon 
şebeke voltajları).

Uyarı
Zarar görmeyi ve arızaları önlemek için:
• Şarj kontaklarının veya pilin metal 

nesnelerle temas etmesine izin 
vermeyin.

• Ürünü açmayın, yüksek voltaja maruz 
kalabilirsiniz.

• Asla ürünle birlikte verilen veya Philips 
tarafından tavsiye edilen dışında pil 
kullanmayın: patlama riski.

• Her zaman ürünle birlikte verilen 
kabloları kullanın.

1.2 Güvenlik Bilgisi
• Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi 

kulaklık sesini aniden çok yüksek bir 
seviyeye arttırabilir: el cihazının 
kulağınıza çok yakın olmadığından emin 
olun.

• Bu cihaz elektrik kesintileri sırasında 
acil durum araması yapma özelliğine 
sahip değildir. Acil durum aramaları 
için alternatif bulunmalıdır.

• Telefonu  ısıtma cihazları veya direkt 
güneş ışığı tarafından oluşturulan aşırı 
sıcağa maruz bırakmayın.

• Telefonunuzu düşürmeyin veya 
nesnelerin telefonunuz üzerine 
düşmesine izin vermeyin.

• Alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı 
içeren temizlik malzemeleri kullanmayın, 
bunlar cihaza zarar verebilir.

• Patlama tehlikesi olan yerlerde ürünü 
kullanmayın.

• Küçük metal nesnelerin ürüne temas 
etmesine izin vermeyin. Bu ses 
kalitesini etkileyebilir ve ürüne zarar 
verebilir.

• Şarj cihazının sıvılarla temas etmesine 
izin vermeyin.

• Aktif mobil telefonlar interferans 
yaratabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında:
• Çalıştırma sıcaklığı her zaman 0 ve 

35º C (32 ile 95º F) olmalıdır.
• Depolama sıcaklığı her zaman -20 ve 

45º C (-4 ile 113º F) olmalıdır.
• Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü 

daha kısa olabilir.

!
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1.3 Uyumluluk
Philips olarak beyan ederiz ki, bu ürün 
1999/5/EC yönetmeliği ile gerekli görülen 
tüm temel gereksinimler ve ilgili hükümler 
ile uyumludur. Bu ürün sadece paket 
üzerinde belirtilen ülkelerdeki analog 
telefon hatlarına bağlanabilir.
Uyumluluk Beyanını www.p4c.philips.com 
adresinde bulabilirsiniz.

1.4 GAP standart uyumluluğu 
kullanma

GAP standartı markadan bağımsız bir 
şekilde DECT™GAP el cihazlarının ve 
ana ünitelerinin minimum çalışma 
standartlarına uyacağını garanti eder. El 
cihazınız ve ana üniteniz GAP uyumludur, 
yani aşağıdaki fonksiyonları garanti 
edilmiştir: el cihazı kaydetme, hat alma, 
aramayı kabul etme ve arama yapma. Ana 
üniteniz ile birlikte CD650/655
dışında bir el cihazı kullanırsanız gelişmiş 
fonksiyonlar kullanılamayabilir.
CD650/655 el cihazınızı farklı bir 
markanın GAP uyumlu baz istasyonu ile 
kullanmak için önce üreticinin 
talimatlarında belirtilen prosedürleri 
izleyin, sonra sayfa 10'te açıklanan 
prosedürü uygulayın.
Başka bir marka el cihazını CD650/655 
ana ünitesine kaydetmek için, ana üniteyi 
(sayfa 10) kayıt moduna getirin, sonra 
üreticinin talimatlarındaki kayıt 
prosedürünü uygulayın.

1.5 Geri dönüşüm ve atıklar
Piller için atma talimatları:
Piller genel ev atıkları ile
birlikte atılmamalıdır.

Ambalajlama bilgileri:
Philips ambalajda geri 
dönüşüm ve
uygun atık uygulamasını sağlamak
için standart semboller kullanmıştır.

İlgili ulusal geri kazanım ve geri
dönüşüm sistemine mali
destek sağlanmıştır.
Etiketli ambalaj malzemesi geri
dönüşümlüdür.

1.6 Elektrik, Manyetik ve 
Elektromanyetik Alanlar 
(“EMF”)

1. Philips Royal Electronics bir çok 
elektronik cihazda olduğu gibi 
elektro manyetik sinyaller yayma ve 
alma özelliğine sahip tüketici ürünleri 
üretir ve satar.

2. Philips'in en önemli İşletme 
Prensiplerinden biri ürünlerimizle 
ilgili tüm sağlık ve güvenlik 
önlemlerini almak, yürürlükteki yasal 
gerekliliklere uygun olmak ve 
ürünlerin üretim tarihlerinde 
yürürlükte olan EMF standartları 
limitleri içinde kalmaktır.

3. Philips sağlığa olumsuz etkisi 
olmayan ürünler geliştirmek, 
üretmek ve pazarlamayı ilke 
edinmiştir.
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4. Ürünler amaçlarına uygun şekilde 
düzgün olarak kullanıldığında, Philips 
bu ürünlerin kullanımının şu anda 
bilinen bilimsel gerçekler 
doğrultusunda güvenli olduğunu 
onaylar.

5. Philips uluslararası EMF ve güvenlik 
standartlarının geliştirilmesinde aktif 
rol oynar, bu sayede Philips 
standartlarda yapılan gelişmeleri 
ürünlerine en kısa sürede 
uyarlayabilir.
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2 Telefonunuz
Philips satın aldığınız için tebrik ederiz; Philips'e hoş geldiniz!

Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü şu adreste 
kaydettirin www.philips.com/welcome.

2.1 Kutuda neler var

 El cihazı Şarj cihazı

Pil kapağı2 AAA şarj 
edilebilir pil

Güç kaynağı

Kullanım kılavuzu Garanti Belgesi
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2.2 Telefonunuza genel bakış

A Ahize
B Olay LED'i
Yeni cevapsız arama, SMS veya Sesli posta 
ya da telesekreter mesajı olduğunda yanıp 
söner. 

Not
Eğer arayan hattõn kimliği hizmetine 
abone değilseniz, telesekretere 
kaydedilen yeni mesajların dışındaki yeni 
olaylar için uyarı olmayacaktır. Bu 
durumda, olay LED'i yeni arama, SMS veya 
sesli posta olduğunda yanıp sönmez.
C Ekran 
D Sol Fonksiyon Tuşu m
Telefon ekranınızda, tam üzerinde 
görüntülenen fonksiyonu seçer.
Arama sırasında: İkinci bir arama başlatın, 

telefon rehberine bakın, arama aktarın 
veya XHD ses modunu aktifleştirin/devre 
dışı bırakın.
Aydınlatmayı açar.
E Sağ Fonksiyon Tuşu >
Telefon ekranınızda, tam üzerinde 
görüntülenen fonksiyonu seçer.
Aydınlatmayı açar.
F Gezinme tuşları :
Boş moddayken: Arama kaydına erişim 
için yukarı, telefon defterine erişim için 
aşağı kaydırın.
Arama sırasında: Ahize ve kulaklık sesini 
artırmak veya azaltmak için yukarı/aşağı 
kaydırın.
Düzenleme modunda: Önceki karakter 
veya sonraki karaktere gitmek için yukarı/
aşağı kaydırın.
Diğer modlarda: Menü listesinde yukarı/
aşağı kaydırma veya Telefon defterinde, 
Tekrar arama listesinde ya da Arama 
kaydında önceki veya sonraki kayda gider.
G Konuşma tuşu r
Boş moddayken: Harici veya dahili gelen 
bir aramayı cevaplar.
Arama sırasında: Flash fonksiyonunu 
aktifleştirir.
Diğer modlarda: Telefon defterinden, 
Tekrar arama listesinden veya Arama 
kaydından seçilen numarayı arar.
H Kapatma tuşu e
Boş moddayken: El cihazını açmak/
kapatmak için basılı tutun.
Arama sırasında: Aramayı sona erdirir.
Diğer modlarda: Boş moda döner.
I Menü tuşu M
Boş moddayken: Ana menüye gider.
J Hoparlör tuşu v
Boş moddayken: Hoparlörü açar ve 
numarayı arar. Gelen aramayı ahizesiz 
kullanım modunda cevaplar. 
Arama sırasında: Hoparlörü açar/kapatır.
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K Tekrar arama tuşu a
Boş moddayken: Tekrar arama listesine 
erişim. 

L Tuş takımı kilitleme tuşu *
Boş moddayken: * ekler. Tuş takımı 
kilidini açmak/kilitlemek için uzun basın.
Arama sırasında: * ekler. 

M Zil açık/kapalı tuşu & 
Duraklatma tuşu #
Boş moddayken: # ekler. Zili açıp/
kapatmak için uzun basın.
Arama sırasında: # ekler. 
Ön arama sırasında: “P” işaretli duraklama 
eklemek için () tuşuna uzun basın.
Düzenleme modunda: Küçük harf - büyük 
harf  arasında geçiş yapmak için uzun 
basın.

N Sessiz tuşu b
Arama sırasında: El cihazı mikrofonunu 
sessiz/sesli yapma.
O Arama aktarma tuşu & 
İnterkom / Konferans tuşu c
Boş moddayken: Dahili arama başlatır.
Arama sırasında: Hattı tutar ve başka bir 
el cihazını arar. Dahili ve harici aramalar 
arasında konferans başlatmak için uzun 
basın.
P Mikrofon
Q Hoparlör
R Pil kapağı

Tehlike
Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi 
kulaklık sesini aniden çok yüksek bir 
seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınıza 
çok yakın olmadığından emin olun.
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2.3 Ekran Simgeleri

Pilin tam şarjlı olduğunu 
gösterir. Simge şarj sırasında 
ve pil zayıfken yanıp söner.
Pilin tamamen boşaldığını 
gösterir.
Harici aramanın bağlı veya 
beklemede olduğunu gösterir. 
Gelen arama olduğunda simge 
yanıp söner.
Gelen kutusunda SMS 
mesajları olduğunu gösterir. 
Yeni sesli posta veya 
okunmamış SMS mesajları 
olduğunda simge yanıp söner.
Arama kaydı olduğunda veya 
arama kaydına erişildiğinde 
gösterilir. Cevapsız aramalar 
olduğunda simge yanıp söner.
Alarm saati aktif olduğunda 
gösterilir.
Hoparlör aktif olduğunda 
gösterilir.
Zil kapalı aktif olduğunda 
gösterilir.
El cihazının kayıtlı ve ana 
ünitenin kapsama alanı içinde 
olduğunu gösterir. 
Telefon kapsama alanı dışında 
iken veya bir ana ünite ararken 
simge yanıp söner.

2.4 Menü simgeleri

Telefon defteri

Kişisel ayarlar

Saat ve Alarm

Gelişmiş ayarlar

Şebeke Servisleri

SMS
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3 Başlarken

3.1 Şarj cihazını bağlama
Şarj cihazını elektrik prizine yakın 
merkezi bir yere yerleştirin.
Hat akım kablosunu ana ünitenin 
arkasındaki ilgili yuvalara gösterilen 
şekilde takın. 

Telefon kablosunun öbür ucunu 
telefon hattı soketine ve güç 
kablosunun öbür ucunu elektrik 
prizine takın.

Not
Hat adaptörü telefon kablosuna 
takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon 
kablosunu hat soketine takmadan önce 
hat adaptörünü takmanız gerekir.

Uyarı
Ana üniteyi doldurma kabinleri, kalorifer 
veya elektrik aletleri gibi büyük metal 
cisimlere yakın yerlere koymayın. Bu 

kapsama alanına ve ses kalitesine etki 
edebilir. Geniş iç ve dış duvarları olan 
binalar baz istasyonun içeri-dışarı sinyal 
aktarımını etkileyebilir.

Uyarı
Baz istasyonunda AÇMA/KAPAMA 
düğmesi yoktur. Güç adaptörünün bir ucu 
merkeze diğer ucu alternatif akım duvar 
prizine takıldığında akım geçer. Cereyanı 
kesmenin tek yolu güç adaptörünü 
elektrik prizinden çıkarmaktır. Bu yüzden, 
elektrik prizine kolay erişilebildiğinden 
emin olun.
Güç adaptörü ve telefon hattı kablosu 
doğru takılmalıdır, yanlış bağlantı telefona 
zarar verebilir.

Her zaman telefon ile birlikte verilen 
telefon hattı kablosunu kullanın. Aksi 
halde, çevir sesi  duymayabilirsiniz.

3.2 Telefon kurulumu
Telefonu kullanmaya başlamadan önce 
piller takılmalı ve tam  olarak şarj 
edilmelidir.

3.2.1 Pili takma

Uyarı
Her zaman ünite ile birlikte verilen AAA 
şarj edilebilir pilleri kullanın. Alkalin pil 
veya başka tipte pil kullanırsanız sızdırma 
tehlikesi mevcuttur.

Pil kapağını kaydırarak çıkartın.

1

2

3
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Pilleri belirtildiği gibi doğru kutba 
göre yerleştirin ve kapağı takın.

3.2.2 Pili şarj etme

Uyarı
İlk kullanımdan önce telefon en az 24 saat 
şarj edilmelidir.
Pil seviyesi düşük olduğunda, düşük pil 
seviyesi sensörü sizi sesli  bir ton ile 
uyarır, ayrıca ekranda pil simgesi yanıp 
söner. 
Pil seviyesi aşırı düşerse, telefon otomatik 
olarak kapanır ve  kullanılmakta olan 
hiçbir fonksiyon  kaydedilmez. 

El cihazını şarj cihazındaki şarj 
kızağına yerleştirin. Telefon doğru 
şekilde yerleştirildiğinde bir melodi 
sesi duyulur. Telefon doğru şekilde 
yerleştirildiğinde bir melodi sesi 
duyulur.
Şarj sırasında  simgesi ekranda 
yanıp söner.
El cihazı tam şarjlı olduğunda pil 
simgesi  sabit hale gelir.

Not
Optimum pil ömrüne 3 kez tam şarj 
(yaklaşık 15 saat) ve deşarj sonrasında 
ulaşılır, bu durumda pil yaklaşık 12 saat 
konuşma ve yaklaşık 150 saat bekleme 
süresi sağlar. 

3.3 El cihazını kaydetme
Aşağıda açıklanan işlemler el cihazınızda 
bulacağınız işlemlerdir. Aşağıdaki sadece 
CD6550 ilave el cihazı için geçerlidir. Diğer 
durumlarda lütfen ilave el cihazının 
üreticisine bakın. 
Ek el cihazlarının kullanımdan önce ana 
birime kaydedilmeleri şarttır. Bir ana 
birime maksimum 5 adet el cihazı 
kaydedebilirsiniz.
Telefonları kaydedebilmek veya kaydını 
silmek için önce  Ana PIN kodu gereklidir.  

Uyarı
Ana ürün üzerinde değiştirilmediği sürece 
varsayılan PIN kodu 0000 şeklindedir.

Baz istasyonunda, p tuşuna basın 
ve yaklaşık 5 saniye basılı tutun. 
CD655 baz istasyonu kaydetmeye 
hazır olduğunda bir sinyal sesi çıkarır.
El cihazında M tuşuna basın, : 
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın, : ile 
FİHRİST  üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basın

Not
El cihazında 10 saniye içinde hiçbir tuşa 
basılmazsa, kaydetme prosedürü iptal 
edilir. Bu olduğunda, Adım 1'i tekrarlayın.

Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve 
mTAMAM'a basarak onaylayın. 

Not
Varsayılan  Ana PIN kodu 0000’dır.

BEKLİYOR_ _ ekranda görüntülenir.

Not
Belirli bir süre içinde ana ünite 
bulunamazsa, el cihazı boş moda döner.

2
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Telefonunuzu kullanma 11

4 Telefonunuzu 
kullanma

4.1 Arama yapma

4.1.1 Ön Tuşlama
Numarayı çevirin (maksimum 24 
haneli).
r veya v tuşuna basın.
• Arama başlatılır.

4.1.2 Doğrudan arama
Hattı almak için r veya v  
tuşuna basın.
Numarayı arayın.
• Arama başlatılır.

4.2 Aramayı cevaplama
Telefon çaldığında, r tuşuna basın.

• Arama başlatılır.

Not
Gelen çağrının diğer etkinlikler arasında 
öncelikleri vardır. Bir çağrı geldiği sırada, 
telefon ayarları, menülerde dolaşma, vb. 
gibi diğer özellikler kullanılmakta ise, vs. 
durdurulur.

Tehlike
Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, 
zil sesi işitme bozukluğuna sebep 
olabileceği için telefonu kulağınıza çok 
yakın tutmayın.

4.2.1 Ahizesiz cavaplama
Telefon çaldığında v tuşuna basın.

• Telefonun hoparlörü etkinleştirilir.

Tehlike
Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi 
kulaklık sesini aniden çok yüksek bir 
seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınıza 
çok yakın olmadığından emin olun.

4.3 Aramayı bitirme
Aramayı sona erdirmek için, e tuşuna 
basın.

1

2
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5 Telefonunuzdan 
daha fazla 
faydalanma

5.1 İnterkom'un kullanımı

Uyarı
İnterkom ve arama aktarma sadece el 
cihazları aynı ana üniteye kayıtlıysa 
mümkündür.

Bu özellik kayıtlı en az 2 telefon varsa 
kullanılabilir. İki telefon arasında görüşme 
yapmanızı, gelen aramaları bir telefondan 
diğerine aktarmanızı ve konferans 
özelliğini kullanabilmenizi sağlar.

5.1.1 Bir başka telefon ile iç 
haberleşme

Not
Eğer telefon CD650/655 aralığına ait 
değilse, bu fonksiyon kullanılamayabilir.

Boş modda iken c tuşuna basın. 
• Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa 

interkom hemen kurulur.
Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon 
varsa, interkom için kullanılabilecek 
telefon numaraları görüntülenir. : 
ile aramak istediğiniz el cihazının 
üzerine gidin ve mSEÇ tuşuna 
basın. 

5.1.2 Harici aramayı başka bir el 
cihazına aktarma

Arama sırasında harici aramayı 
beklemeye almak için c tuşuna 

basın ve basılı tutun (arayan sizi daha 
fazla duyamaz). 
• Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa 

interkom hemen kurulur.
Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon 
varsa, interkom için kullanılabilecek 
telefon numaraları görüntülenir. : 
ile aramak istediğiniz el cihazının 
üzerine gidin ve mSEÇ tuşuna 
basın. 
• Aranan telefon çalar.
Dahili aramayı cevaplamak için 
aranan el cihazında r tuşuna basın, 
dahili aramanın tarafları kendi 
aralarında konuşmaya başlayabilirler.
• İnterkom sağlanmış olur.
Harici aramayı aradığınız el cihazına 
aktarmak için birinci el cihazında e 
tuşuna basın.
• Harici arama aktarılır.

Not
Aranan telefon cevap vermezse, harici 
aramayı geri almak için c tuşuna basın. 

5.1.3 İnterkom sırasında harici 
arama cevaplama

Bir interkom sırasında gelen harici 
bir arama varsa, yeni bir arama tonu 
çıkacaktır. 
İnterkomu sona erdirmek ve harici 
aramayı cevaplamak için e tuşuna 
basın. Dış aramayı cevaplamak için 
r tuşuna basın.
• Harici arama ile bağlantı sağlanır.

İpucu
Dahili aramayı beklemeye almak ve gelen 
harici aramayı cevaplamak için, r tuşuna 
basın. 
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5.1.4 Dahili ve harici aramalar 
arasında geçiş yapma

Dahili veya harici arama arasında geçiş 
yapmak için,  c tuşuna basın.

5.1.5 Üçlü konferans arama 
oluşturma

Konferans arama özelliği bir harici 
aramanın iki dahili telefon arasında 
paylaşılmasını sağlar (interkom ile). Üç kişi 
aynı konuşmada olabilir ve bunun için 
şebeke aboneliği gerekli değildir. 

Arama sırasında harici aramayı 
beklemeye almak için c tuşuna 
basın (arayan sizi daha fazla 
duyamaz).
• Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa 

interkom hemen kurulur. 
Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon 
varsa, interkom için kullanılabilecek 
telefon numaraları görüntülenir. : 
ile aramak istediğiniz el cihazının 
üzerine gidin ve mSEÇ tuşuna 
basın.
• Aranan telefon çalar.
Dahili aramayı cevaplamak için 
aranan el cihazında r tuşuna basın, 
dahili aramanın tarafları kendi 
aralarında konuşmaya başlayabilirler.
• İnterkom sağlanmış olur.
c tuşuna basın ve üç taraflı 
konferans görüşmesini başlatmak 
için ilk el cihazında 2 saniye basılı 
tutun.
• Konferans arama sağlandığında 

ekranda KONFERANS gösterilir.
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6 Kişisel ayarlar

6.1 El cihazı adını değiştirme
El cihazına isim verebilir ve bekleme 
modunda iken el cihazı ismini 
görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan olarak el 
cihazı adı PHILIPS'dir.

Boş modda M tuşuna basın, :  ile 
KİŞİSEL AYR üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basın, mSEÇ  tuşuna basarak 
EL CHZ ADI içine girin.
El cihazı adını değiştirin (maksimum 
14 karakter) ve onaylamak için 
mTAMAM'a basın.
• Onaylandığını belirten  bir bip sesi 

çıkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

6.2 El Cihazı Tonları

6.2.1 Zil Sesi ayarlama

Tehlike
Telefonunuzun zil sesini ayarlarken veya 
gelen arama sırasında el cihazı çalarsa, el 
cihazını kulağınıza çok yakın tutmayın, zil 
sesi işitmenize hasar verebilir.

Artan zil sesi dahil 5 zil sesi seviyesi vardır.
Boş modda M tuşuna basın, :  
ile KİŞİSEL AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın, :  ile EL 
CİH. TONU üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basın. mSEÇ tuşuna tekrar 
basarak ZİL SESİ içine girin

: ile istediğiniz ses seviyesini seçin 
ve onaylamak için mTAMAM'a 
basın.
• Onaylandığını belirten  bir bip sesi 

çıkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

Not
Ses kapalı olarak ayarlandığında,  simgesi 
ekranda gösterilir.

6.2.2 Zil Melodisi ayarlama
Telefonunuzda 15 polifonik zil melodisi 
mevcuttur. 

Boş modda M tuşuna basın, :  ile 
KİŞİSEL AYR üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basın, :  ile EL CİH. TONU 
üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna basın. 
:  ile ZİL SAYISI üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
: ile istediğiniz melodinin üstüne 
gelerek melodiyi dinleyin.
Zil melodisini ayarlamak için 
mTAMAM tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten  bir bip sesi 

çıkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

6.2.3 Tuş Sesi Aktif/Devre Dışı
Tuşa basıldığında kısa bir bip sesi çıkar. Bu 
tuş bip sesini etkinleştirebilir veya 
kapatabilirsiniz. Varsayılan olarak, tuş sesi 
AÇIK şeklindedir.

Boş modda M tuşuna basın, :  ile 
KİŞİSEL AYR üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basın, :  ile EL CİH. TONU 
üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna basın. 
: ile TUŞ SESİ üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
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: ile AÇIK veya KAPALI üzerine 
gelin ve onaylamak için 
mTAMAM'a basın.
• Onaylandığını belirten  bir bip sesi 

çıkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

6.3 Ekran Dilini Değiştirme
El cihazınız, MERHABA modu sırasında 
seçtiğiniz ülkeye bağlı olarak farklı ekran 
dillerini destekleyebilir. 

Boş modda M tuşuna basın, :  ile 
KİŞİSEL AYR  üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın, :  ile DİL 
üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna basın.
: ile istediğiniz dil üzerine gelin ve 
onaylamak için mSEÇ tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten  bir bip sesi 

çıkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

İpucu
Ekran dili ayarlandığında, el cihazındaki 
seçenekler menüsü seçilen dilde 
gösterilmeye başlar. Bununla birlikte, 
telesekreterinizdeki önceden tanımlanmış 
giden mesaj dili değişmez. 

6.4 Duvar Kağıdı Ayarlama
Bu özellik bekleme modunda 
görüntülenecek duvar kağıdını seçmenizi 
sağlar. El cihazınızda yüklü 3 duvar kağıdı 
vardır. 4. duvar kağıdı boş duvar kağıdıdır.

Boş modda M tuşuna basın, :  
ile KİŞİSEL AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın, :  ile 
DUVAR KAĞIDI üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.

: ile istediğiniz duvar kağıdı 
üzerine gelin ve onaylamak için 
mSEÇ tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten  bir bip sesi 

çıkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

6.5 Tema Rengi Seçme
Boş modda M tuşuna basın, :  
ile KİŞİSEL AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın, :  ile RENK 
TEMASI üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basın.
: ile RENK 1, RENK 2, RENK 3 veya 
RENK 4 üzerine gelin ve onaylamak 
için mSEÇ tuşuna basın. 
• Bir onay tonu duyulur.

6.6 Kontrast Seviyesi Ayarlama
5 kontrast seviyesi seçeneği vardır 
(SEVİYE 1, SEVİYE 2, SEVİYE 3, SEVİYE 4 
veya SEVİYE 5). Varsayılan kontrast 
seviyesi SEVİYE 2 şeklindedir.

Boş modda M tuşuna basın, :  
ile KİŞİSEL AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın, :  ile 
KONTRAST üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
:  ile istediğiniz kontrast seviyesi 
üzerine gelin (SEVİYE 1, SEVİYE 2, 
SEVİYE 3, SEVİYE 4  veya  SEVİYE 5) 
ve onaylamak için mSEÇ tuşuna 
basın.
• Onaylandığını belirten  bir bip sesi 

çıkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.
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6.7 Aydınlatma süresi ayarlama 
Boş modda M tuşuna basın, :  
ile KİŞİSEL AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın, :  ile 
AYDINLATMA üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
: ile 20 SN, 40 SNİ VEYA 60 SN 
üzerine gelin ve onaylamak için 
mSEÇ tuşuna basın.
• Bir onay tonu duyulur.

Not
Varsayılan olarak LCD ekran ışığı,  gelen 
arama, tuşa basma, telefonu kızağından 
çıkarma, vb. gibi her bir aktifleştirme 
olayından sonra 20 saniye açık kalır. 

6.8 Otomatik Kapatma 
Aktifleştirme/Devre Dışı 
Bırakma

Bu fonksiyon, aramaları sadece telefonu 
baz istasyona yerleştirerek sona 
erdirmenizi sağlar . Varsayılan olarak 
Otomatik Kapa özelliği AÇIK durumdadır.

Boş modda M tuşuna basın, :  
ile KİŞİSEL AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın, :  ile 
OTOMATİK KAPAT üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
: ile AÇIK veya KAPALI üzerine 
gelin ve onaylamak için mSEÇ 
tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten  bir bip sesi 

çıkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.
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Gelişmiş ayarlar 17

7 Gelişmiş ayarlar

7.1 El cihazını kaydetme
Bkz. bölüm 3.3.

7.2 El cihazının kaydını silme
Boş modda M tuşuna basın : 
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın, :  ile KAYDı 
SIL üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna 
basın.
Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve 
mTAMAM'a basarak onaylayın. 

Not
Varsayılan  Ana PIN kodu 0000’dır.

: ile kaydını silmek için seçtiğiniz el 
cihazı numarasına gidin ve mSEÇ 
tuşuna basın.
• Kayıt silme işlemi başarı ile 

gerçekleştiğinde onaylandığını 
belirten doğrulama sesi çıkar ve 
ekran KAYT SILINDI gösterir.

Not
Eğer el cihazında 15 saniye süresince bir şey 
yapılmazsa, kayıt silme işlemi iptal edilir ve el 
cihazı boş moda döner.
CD650/655 aralığına ait olmayan telefonun 
kaydını silmek için, kayıt silerken sadece 
CD650/655 telefonunu kullanabilirsiniz. 
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8 Teknik veriler

Ekran
• Artan LCD aydınlatma

Pil
• 2 x HR AAA NiMh 550 mAh pil

Radyo spesifikasyonlari
• Frekans bandı: 1880 - 1900 MHz
• Maksimum çıkış gücü: 250 mW

Güç Tüketimi
• Boş moddayken güç tüketimi: yaklaşık 

800mW

Sıcaklık aralığı
• Çalışma: 0 ve 35º C arasında (32 ila 95º 

F).
• Saklama: -20 ve 45º C arasında (-4 ila 

113º F).

Ortalama Nem
• Çalışma: En fazla %95 40°C'de
• Saklama: En fazla %95 40°C'de



9 Sıklıkla sorulan 
sorular
www.philips.com/support

Bu bölümde, telefonunuz hakkında en sık 
sorulan soruları ve bunların cevaplarını 
bulacaksınız.

Bağlantı

El cihazı açılmıyor!
• Pili şarj etme: El cihazını şarj etmek için 

şarj cihazına koyun. Bir süre sonra 
telefon açılacaktır.

El cihazı şarj olmuyor!
• Şarj bağlantılarını kontrol edin.

Şarj sırasında  simgesi yanıp 
söner!
• Pil dolu: Pili şarj etmeye gerek yok.
• Pil iyi temas etmiyor: El cihazını hafif 

hareket ettirin.
• Temas yerleri kirli: Pil temaslarını kuru 

bir bezle temizleyin.
• Yanlış piller takılı: Sadece üniteniz ile 

birlikte verilen AAA yeniden şarj 
edilebilir pilleri kullanın. Alkalin pilleri 
veya diğer pil türlerini kullanırsanız pil 
sızıntısı riski olabilir.

Arama sırasında iletişim kesildi!
• Pili şarj edin.
• Ana üniteye yaklaşın.

Telefon "Kapsama alanı dışında" 
olabilir!
• Ana üniteye yaklaşın.

Pil Uyarısı el cihazında gösterildi!
• Sadece cihazınız ile birlikte verilen 

AAA yeniden şarj edilebilir pilleri 
kullanın. Alkalin pilleri veya diğer pil 
türlerini kullanırsanız pilin sızma 
tehlikesi vardır.

Kurulum

El cihazı ekranında Arıyor... 
görüntülenir ve  simgesi yanıp 
söner!
• Ana üniteye yaklaşın.
• Ana ünitenin açık olduğundan emin 

olun.
• Cihazınızı sıfırlayın ve el cihazı kaydını 

(bkz. “El cihazını kaydetme” sayfa 10) 
yeniden başlatın.

Ses

El cihazı çalmıyor!
ZIL SESI 'nin  kapalı, olarak ayarlanmamış 
olduğundan ve  simgesinin ekranda 
gösterildiğinden emin olun (bkz. “Zil Sesi 
ayarlama” bölüm 6.2.1).
Sıklıkla sorulan sorular 19



Arayan beni hiç duymuyor!!
Mikrofon sessiz olabilir: Arama sırasında 
b tuşuna basın.

Arama tonu duyulmuyor!
• Güç yok: Bağlantıları kontrol edin. 
• Piller boş: Pilleri şarj edin.
• Ana üniteye yaklaşın.
• Yanlış telefon kablosu kullanılmış: 

Verilen telefon kablosunu kullanın. 
• Hat adaptörü gerekli: Hat adaptörünü 

telefon kablosuna takın.

Arayan beni net duymuyor!
• Ana üniteye yaklaşın.
• Ana üniteyi elektronik cihazların en az 

bir metre uzağına taşıyın.

Radyo veya televizyondan sık sık 
rahatsız edici sesler duyuluyor!
• Ana üniteyi elektrikli cihazlardan 

mümkün olduğunca uzağa taşıyın.

Ürün davranışı

Tuş takımı çalışmıyor!
• Tuş takımının kilidini açın: Boş 

moddayken * tuşuna uzun basın.

Uzun aramalar sırasında telefon 
ısınıyor!
• Bu normaldir. Arama sırasında telefon 

enerji tüketir.

El cihazı ana üniteye 
kaydedilemiyor!
• Maksimum (5) el cihazı sayısına ulaşıldı. 

Yeni el cihazı kaydetmek için mevcut el 
cihazlarından birinin kaydını silin.

• El cihazı pillerini çıkartın ve değiştirin.

• Baz istasyonun güç kaynağı çıkartıp 
tekrar taktıktan sonra tekrar deneyin 
ve telefon kaydetme adımlarını 
uygulayın.

• PIN kodunu doğru girdiğinizden emin 
olun. Değiştirmediyseniz PIN kodunun 
varsayılan olarak 0000'dır.

Zayıf ses kalitesi ve anten simgesi 
 yanıp sönüyor!

• Telefonun iç ve dış kapsama alanı 
sırasıyla 50 metreye ve 300 metreye 
kadardır. Telefon kapsama alanının 
dışına çıkarsa , anten simgesi  yanıp 
sönecektir.

El cihazım sürekli boş moda giriyor!
•  30 saniye herhangi bir tuşa basılmazsa, 

el cihazı otomatik olarak boş moda 
dönecektir. Ayrıca el cihazını baz 
istasyonuna geri koyduğunuzda da 
kendiliğinden boş moda geçecektir.
20 Sıklıkla sorulan sorular
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