
 

Telesekreterde kayõtlõ mesajlarõ dinleme (sadece telesekreterli telefonlar için)
Telesekreteri açmak için ana ünite üzerinde o tuşuna basõn (mesaj sayacõ yanar).

Telesekreteri kapatmak için o tuşuna tekrar basõn (mesaj sayacõ söner).

Telefon mesajlarõnõ dinlemek için ana ünitede P tuşuna basõn (ilk olarak son mesaj 

dinletilir).

R tuşuna basarak mevcut mesajõ atlayõn ve sonraki mesajõ oynatõn.

l tuşuna basarak önceki mesaja gidin (mevcut mesaj dinlenirken 1 saniye içinde 

basõlõrsa).

l tuşuna basarak mevcut mesajõ yeniden çalõn (mevcut mesaj dinlenirken 1 saniye sonra 

basõlõrsa). 

Mesaj dinlerken sesi ayarlamak için -+ tuşuna basõn.

Geçerli mesajõ silmek için x tuşuna basõn.

Telesekreter fonksiyonlarõ ile ilgili detaylar için yeni telefonunuzun Kullanõcõ Kõlavuzuna 

bakõn.

Telefon defterinden arama yapma
1. Boş moddayken d tuşuna basõn. 

2. Bir telefon defteri kaydõna gitmek için : tuşuna basõn.

3.  r veya v tuşuna basõn.

Arama başlatõlõr.

Sorun Giderme
Daha fazla bilgi için lütfen telefonunuzla birlikte verilen Kullanõcõ Kõlavuzuna bakõn.

Philips�e Hoşgeldiniz!
Ürününüzü kaydetmek ve destek alõn
www.philips.com/welcome

Yardõma ihtiyacõnõz mõ var?
Kullanõcõ Kõlavuzu
Yeni telefonunuzla birlikte verilen Kullanõcõ Kõlavuzuna bakõn.

Çevrimiçi yardõm
www.philips.com/support

Sorun Çözümü

� Arama tonu duyulmuyor! � Bağlantõlarõ kontrol edin
� Pili şarj edin
� Verilen hat kablosunu kullanõn

� Arayan beni net 
duymuyor!

� Ana üniteye yaklaşõn
� Baz istasyonunu elektrikli cihazlarõn en az bir metre 

uzağõna taşõyõn

� El cihazõ ekranõnda 
ARIYOR... 

görüntüleniyor ve  
simgesi yanõp sönüyor!

� Ana üniteye yaklaşõn
� Ünitenizi sõfõrlayõn ve el cihazõ kaydõnõ yeniden 

başlatõn

� Arayanõn numarasõ 
görüntülenmiyor!

� Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin
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Eğlen3
Arama yapma
Numarayõ tuşlayõn (maksimum 24 rakam) ve r veya v tuşuna basõn.

VEYA

Çevir sesi için r veya v tuşuna basõn ve telefon numarasõnõ tuşlayõn (maksimum 

24 rakam).

Arama cevaplama
Telefon çaldõğõnda, r veya v tuşuna basõn.

Aramayõ bitirme
Aramayõ sona erdirmek için, e tuşuna basõn.

Konuşma sesini ayarlama
Arama sõrasõnda, : tuşuna basarak SES SEVİYESİ 1, SES SEVİYESİ 2 veya SES SEVİYESİ 
seçin.

Telefon rehberine yeni bir kişi ekleme
1. Boş modda M tuşuna basõn, : ile TELF.DEFTERİ üzerine gelin ve mSEÇ

tuşuna basõn, mSEÇ tuţuna basarak YENI GIRIŞ içine girin.
2. Ekranda İSİM GİRİN görüntülenir.

3. Kişinin adõnõ girin (maksimum 14 karakter) ve mTAMAM'a basõn.

4. Telefon numarasõnõ girin (maksimum 24 hane) ve mTAMAM'a basõn.

Bir onay tonu duyulur.

Telefon defterine erişim
1. Boş moddayken d tuşuna basõn ve : ile telefon defterine göz atõn. 
2. Detaylarõ görüntülemek için, mSEÇ 'a basõn.

Zil melodisini ayarlama
1. Boş modda M tuşuna basõn, : ile KIŞISEL AYR üzerine gelin ve mSEÇ 

tuşuna basõn, : ile EL CIH. TONU üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna basõn, : ile 
ZIL SAYISI üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna basõn.

2. : ile istediğiniz melodinin üstüne giderek melodiyi dinleyin. 

3. Zil melodisini ayarlamak için mSEÇ tuşuna basõn. 

Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Kutuda neler var

El cihazõ

Braket ile ana ünite - yeni 
temel telefonunuz 

VEYA

Güç kaynağõ2 AAA şarj edilebilir 
NiMH pil

Pil kapağõ 

GarantiKullanõcõ kõlavuzu

* Kutu içinde telefon kablosundan ayrõ olarak temin edilen hat adaptörünü bulabilirsiniz. 

Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat 

adaptörünü takmanõz gerekir.

Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefons, güç kaynak birimleriyle 

beraber şarj cihazlarõ ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksõnõz.

UYARI  Her zaman telefonunuzla birlikte verilmiş olan kablolarõ ve pilleri kullanõn.

Hõzlõ Başlama Kõlavuzu

Telefon kablosu*

yeni telesekreterli 
telefonunuz için

Bağlan
Ana üniteyi bağlama

Yükle
Şarj edilebilir pilleri takõn ve şarj edin

1
1. Ana üniteyi telefon hattõ ve elektrik prizine yakõn merkezi bir yere yerleştirin.

2. Hat kablosunu ve akõm kablosunu baz istasyonunun arkasõndaki ilgili yuvalara takõn.

3. Hat kablosu ve güç kablosunun diğer ucunu ilgili prizlere takõn.

2

Telefonunuzu yapõlandõrõn (gerekliyse)
Telefonunuz bir kaç dakika şarj olduktan sonra, yaşadõğõnõz ülkeye bağlõ olarak Merhaba 

ekranõ belirebilir. Merhaba ekranõ belirirse:

1. : ile seçtiğiniz dilde MERHABA kelimesi üzerine gelin, seçiminizi onaylamak için 
mSEÇ tuşuna basõn.

2. : ile ülkenizin üstüne gidin.

3. Seçiminizi onaylamak için mSEÇ tuşuna basõn.

Telefonunuz kullanõlmaya hazõrdõr.

       Pilleri takõn      El cihazõnõ 24 saat süreyle şarj edinA B
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