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Hızlı başlangıç kılavuzu



• Sadece kullanım kılavuzunda belirtilen güç 
kaynağını kullanın.

• Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
• Dahili şarj edilebilir pilin yanlış tip pille 

değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi 
bulunmaktadır.

• Kullanılmış dahili pilleri talimatlara göre atın. 
(Çevrimiçi kapsamlı kullanım kılavuzuna 
başvurun)

• Bu ürün hoparlör ses düzeyi yüksek eller serbest 
üründür. Ürünü kulağınıza çok yakın tutmayın.
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Ülke, dil, tarih ve saati 
ayarlayın.
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Telefonunuzun kaydedilmesi 
1  Eller serbest telefona bağlanmak için orijinal 
telsiz telefonunuzun baz istasyonunu kayıt moduna 
alın (orijinal telefonun kullanım kılavuzunda 
açıklanan şekilde). 2  Kayıt moduna girmek için baz 
istasyonundaki  bulup yaklaşık 10 saniye süresince 
basılı tutun. 3  Orijinal telefonun baz istasyonuna 
ait PIN kodu otomatik olarak tanınmazsa kodu eller 
serbest telefonun ekranına girin.
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>10 saniye
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Klips telefonunuzu takın 
/ yerleştirin

>15cm

<1.5m
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Arama yapılması
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Aramaya cevap verilmesi

Alex
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Ana menü

Arama yapma / 
kabul etme
Arama kaydı

Sinyal gücü

Kalan pil şarjı

Telefon Defteri

Ayarlar

Seçme / 
onaylama
Geri / iptal

Seçenekler

Geri tuşuMikrofon sesinin 
kapatılması
Bir aramayı 
sonlandırma

Alex

Gelen aramayı 
sessize alma

Alex



Eller serbest telefonu diğer 
telefonlarıma nasıl bağlayabilirim? 
 
İlk kurulum sırasında kayıt işlemini iptal 
ettim, telefonumu nasıl kaydedebilirim?

•  >  > [Servisler] > [Fihrist] seçeneğine gidip bölüm 5  altında 
açıklanan adımları izleyin.

Kayıt işlemi sürekli başarısız oluyor. • Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan ahizeleri silin (baz istasyonu 
kullanım kılavuzuna bakın) ve tekrar deneyin.

• Parola yanlış. Baz istasyonu kullanım 
kılavuzundaki kodu kontrol edin. • Servis etkinleştirilmemiş olabilir. Servis sağlayıcınıza danışın.

• Arayan kişi, arayan numarayı gösterme özelliğini engellemiş olabilir.
• Baz istasyonu, arayan numarayı gösterme özelliğini desteklemiyor olabilir.



Tam kullanım kılavuzu

www.philips.com/support
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