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Ahize şarj cihazı
için güç kaynağı

Şarj cihazı

Ahize

Kullanım Kılavuzu

Garanti

Hızlı başlangıç
kılavuzu

Not

•• Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu hat
soketine takmanız gerekir.
•• Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, güç kaynağı üniteleriyle ek el cihazları ve şarj
cihazları bulunur.

Dikkat

•• Sadece birlikte verilen pilleri ve adaptörü kullanın
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1 Şarj etme

2 Keyfini çıkarın
El cihazının kurulumu

111 Piller el cihazına önceden yerleştirilmiştir. Pilin
üzerindeki ok işaretine dikkat edin ve şarj etmeden
önce pil bölmesi kapağından çekip çıkarın.
222 Şarj etmek için el cihazını şarj yuvasına yerleştirin.

Not

İlk kullanımdan önce pilleri 24 saat şarj edin.
Pil durum simgesi hakkında daha fazla bilgiyi Kullanım
Kılavuzu'nda bulabilirsiniz.
El setini şarj edebilmeniz için önce el cihazı ve baz
istasyonunun açık ve birbirine bağlı olduğundan emin olun.

Telefonunuzu yapılandırın (gerekiyorsa)
111 Tarih ve saat ayarını yapın.
»» Telefon kullanıma hazırdır.

Arama yapılması
111

tuşuna basın ve telefon numarasını
çevirin; veya
222 Telefon numarasını çevirin ve aramayı
yapmak için tuşuna basın.

Aramaya cevap verilmesi

111 Telefon çaldığında aramaya cevap vermek
için veya tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması
111 Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak
için veya tuşuna basın.

El cihazı zil sesinin ayarlanması

20 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.
111 Menu tuşuna basın.
222 [KİŞİSEL AYAR] > [EL CİHAZI
TONU]> [ZİL SAYISI] seçimlerini yapın
ve onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
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333 Bir zil sesi seçin ve onaylamak için [SEÇ]
tuşuna basın.
»» Ayar kaydedilir.

Ekonomik mod

[ECO] modu, telefonun ve baz istasyonunun

iletim gücünü azaltır.
111 menu tuşuna basın.
222 [GELİŞMİŞ AYR] > [ECO] seçeneklerini
seçin, ardından onaylamak için [SEÇ]
tuşuna basın.
333 Yeni ayarı seçin ve ardından onaylamak için
[SEÇ] tuşuna basın.
»» Ayar kaydedilir.
»» Bekleme modunda yerine [ECO]
gösterilir.

Not

Çevrimiçi yardım:
Sorun Giderme

www.philips.com/support

Çevir sesi yok

•• Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaştırın.

Sinyal simgesi yanıp sönüyor

•• El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaştırın.
El cihazında [KAYIT SİLİNDİ] mesajı görüntüleniyorsa, el cihazını kaydedin.

Arayan kimliği görüntülenmiyor

•• Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
Arayan kimliği gizli veya yok.
Daha fazla bilgi için bkz. Kullanım kılavuzu.

[ECO] modu etkinleştirildiğinde,

telefon ve baz istasyonu arasındaki
kapsama alanı azaltılabilir.
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