
 

Telesekretere kaydedilen mesajları dinleme
Telesekreteri açmak için ana ünite üzerinde o tuşuna basın (mesaj 

sayacı yanar).

Telesekreteri kapatmak için o tuşuna tekrar basın (mesaj sayacı söner).

Ana ünitedeki P tuşuna basarak telefondaki mesajlarınızı dinleyin 

(kaydedilen ilk mesaj ilk önce dinlenecektir).

R tuşuna basarak mevcut mesajı atlayın ve sonraki mesajı oynatõn.

Geçerli mesajı tekrar dinlemeki çin l tuşuna bir kez basın. 

Önceki mesaja geri dönmek için l tuşuna iki kez basın.

Mesaj dinlerken sesi ayarlamak için -+ tuşuna basın.

Geçerli mesajı silmek için x tuşuna basın.

Telesekreter fonksiyonları ile ilgili detaylar için yeni telefonunuzun Kullanıcı 

Kılavuzunuza bakın.

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

2. Bir telefon defteri kaydına gitmek için : tuşuna basın.

3.  r veya v tuşuna basın.

Arama başlatılır.

Sorun Giderme
Daha fazla bilgi için lütfen telefonunuzla birlikte verilen Kullanıcı
Kılavuzuna bakın.

Philips’e Ho Geldiniz!
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 Çözümü

• Arama tonu 
duyulmuyor!

• Bağlantıları kontrol edin
• Pili şarj edin
• Verilen hat kablosunu kullanın

• Arayan beni net 
duymuyor!

• Ana üniteye yaklaşın
• Ana üniteyi elektrikli cihazların en az bir 

metre uzağına taşıyın

• El cihazı ekranında 
ARIYOR... 
görüntülenir ve  
simgesi yanıp söner!

• Ana üniteye yaklaşın
• Ünitenizi sıfırlayın ve el cihazı kaydını 

yeniden başlatın

• Arayanın numarası 
görüntülenmiyor!

• Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol 
edin
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Bağlantı

Kurulum

Keyfini cıkarın
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Hızlı başlangıç kılavuzu
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Keyfini cıkarın3
Arama yapma
Numarayı tuşlayın (maksimum 24 rakam) ve r veya v tuşuna basın.
VEYA
Çevir sesi için r veya v tuşuna basın ve telefon numarasını tuşlayın 
(maksimum 24 rakam).
Arama cevaplama
Telefon çaldığında, r veya v tuşuna basın.
Aramayı bitirme
Aramayı bitirmek için e tuşuna basın.

Kulaklık veya hoparlör sesini ayarlama
Arama sırasında, : tuşuna basarak SES SEVİYESİ 1, SES SEVİYESİ 2 veya 
SES SEVİYESİ 3 seçin.

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

mSEÇ tuşun abasın, mSEÇ tuşuna basarak YENİ GİRİŞ içine girin.

2. Ekranda İSİM GİRİN görüntülenir.

3. Kişinin adını girin (maksimum 14 karakter) ve mTAMAM'a basın.

4. Telefon numarasını girin (maksimum 24 hane) ve mTAMAM'a basın.

Bir onay tonu duyulur.

Telefon defterine erişim
1. Boş moddayken d tuşuna basın ve : ile telefon defterine göz atın. 

2. Detayları görüntülemek için, mSEÇ'e basın.

Zil melodisini ayarlama
1. Boş modda M tuşuna basın, : ile KİŞİSEL AYR üstüne gelin ve 

mSEÇ tuşuna basın, : ile EL CİH. TONU üstüne gelin ve mSEÇ 

tuşuna basın, : ile ZIL SAYISI üstüne gelin ve mSEÇ tuşuna basın.

2. : ile istediğiniz melodiyi seçin. 

3. Zil melodisini ayarlamak için mSEÇ tuşuna basın. 

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

Kutuda neler var

Güç kaynağı1 Li-ion 
şarj edilebilir pil

Pil kapağı 

GarantiKullanıcı

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

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

UYARI Daima telefonunuz ile birlikte verilen kablo ve pilleri kullanın.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Telefon 
kablosu

El Cihazı Ana ünite

Bağlantı
Ana üniteyi bağlama

Kurulum
Şarj edilebilir pilleri takın ve şarj edin
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1. Ana üniteyi telefon hattı ve elektrik prizine yakın merkezi bir yere yerleştirin.

2. Hat kablosunu ve akım kablosunu baz istasyonunun arkasındaki ilgili 
yuvalara takın.

3. Hat kablosu ve güç kablosunun diğer ucunu ilgili prizlere takın.
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Telefonunuzu yapılandırın (gerekliyse)
Pili taktıktan ve telefonu bir kaç dakika şarj ettikten sonra, telefonunuz çeşitli 
dillerde Merhaba mesajı görüntüler:

1. mSEÇ tuşuna basın.

2. : ile ülkeniz ve ilişki dilin üstüne gelin.
3. Seçiminizi onaylamak için mSEÇ tuşuna basın.
Telefonunuz kullanılmaya hazırdır.

     Pilleri takın El cihazını 24 saat süreyle 
şarj edinA B
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