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Kutuda neler var?

Telefon

Telefon kablosu

Kullanıcı Kılavuzu

Baz istasyonu

2 adet AAA
şarj edilebilir pil

Hızlı Başlama
Kılavuzu

Baz istasyon için güç
kaynağı

Pil kapağı

Garanti Belgesi

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan
önce hat adaptörünü takmanız gerekir.
Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefon, güç kaynak birimleriyle beraber şarj cihazları
ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.

UYARI Daima telefonunuz ile birlikte sağlanan kabloları ve pilleri kullanın.
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TR

Bağlantı

1

Baz istasyonu bağlayın

1. Telefon kablosunu ve güç kablosunu baz istasyonun arkasındaki uygun yuvalara takın.
2. Baz istasyonu telefon hattı soketi ve elektrik prizine yakın bir yere yerleştirin.
B

1.

A

2.

Güç
kaynağını
takın AA

Telefon
kablosunu
telefon hattı
soketine
takın B

3. Telefon kablosunun öbür ucunutelefon hattı soketine ve güç kablosunun öbür ucunu elektrik prizine
takın.
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Kurulum
Pilleri takın ve şarj edin

Pilleri takın

Telefonu 24 saat şarj edin

Tarih ve saat ayarı
1. m tuşuna basın.
2. : ile Saat&Alarm üstüne gidin ve OK tuşuna basın.
3. OK tuşuna basarak Tarih & zaman seçin.
4. Saati (SS:DD) ve tarihi (GG/AA/YY) girin ve OK tuşuna basın
Artık, telefonunuzu kullanmaya hazırsınız.
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Eğlenin

Arama yapma
Telefon numarasını girin ve r tuşuna basın.
VEYA

r tuşuna basın ve telefon numarasını girin.
Aramayı cevaplama
Telefon çaldığında, r tuşuna basın.

Aramayı sonlandırma

e tuşuna basın.
Arama sırasında kulaklık sesini ayarlayın

: tuşuna basarak Ses 1 ile Ses 5 arasından seçim yapın.
Zil melodisini ayarlayın
1.

m tuşuna basın, : ile Kişiselleştir üstüne gidin ve OK tuşuna basın, OK tuşuna basarak El cih.

tonu seçin, : ile EC zil melodisi üstüne gelin ve OK tuşuna basın.
2. Melodiyi dinlemek için : ile istediğiniz melodinin üstüne gidin.
3. Zil melodisini seçmek için OK tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Telefon defterine yeni bir kişi ekleme

m tuşuna basın, : ile Telf. defteri üzerine gelin ve OK tuşuna basın, OK tuşuna tekrar basarak
Yeni giriş seçin.
2. Kişinin adını girin (maksimum 12 karakter) ve OK tuşuna basın.
3. Numarayı girin (maksimum 24 hane) ve OK tuşuna basın.
4. : ile bir grup seçin (<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) ve onaylamak için OK tuşuna
basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

1.

Telefon defterine erişim
1. Bekleme modunda d tuşuna veya m tuşuna basın, : ile Telf. defteri üzerine gelin ve OK
tuşuna basın, : ile Giriş list. üzerine gelin ve OK tuşuna basın.
2. Telefon defterini taramak için : tuşuna basın.
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Telefonu Açma/Kapama
Bekleme modundayken telefonu kapatmak için e tuşunu 5 saniye basılı tutun.
Telefonu tekrar açmak için e tuşuna basın.

Tuş takımını kilitleme/kilidi açma
Bekleme modundayken tuş takımını kilitlemek ve kilidini açmak için * tuşuna 2 saniye basın.

Çağrı
1. Telefon çalmaya baţlayana kadar baz ünite üzerindeki c tuţuna basýn.
2. Telefon bulunduğunda çağrıyı durdurmak için e tuşuna basın.
Basılacak tuş

İşlevi

m

Bekleme modundayken ana menüye girer.
Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen foksiyonu seçer.

>

Bekleme modunda iken tekrar arama listesine gider.
Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen foksiyonu seçer.
Arama sırasında sessiz fonksiyonunu aktifleştirir.

r

Harici veya dahili gelen bir aramayı cevaplar.
Hatta iken operatör servisleri için R ekler.

e

Aramayı sona erdirir.
Basılı tutulduğunda menüden bekleme moduna, kısa basııldığında bir önceki
menüye döndürür.
Basılı tutulduğunda bekleme modundayken telefonu kapatır, kısa basıldığında telefonu
tekrar açar.

u

Bekleme modundan arama kayıtlarına erişim sağlar.
Menü listesinde yukarı hareket eder veya bir önceki telefon defteri ya da arama
kaydına gider.
Görüşme sırasında kulaklık sesini artırır.
Düzenleme modunda önceki karaktere gider.

d

Bekleme modunda iken telefon defterine erişir.
Menü listesinde aşağı hareket eder veya bir sonraki telefon defteri ya da arama
kaydına gider.
Görüşme sırasında kulaklık sesini azaltır.
Düzenleme modunda sonraki karaktere gider.

c
v

Dahili bir arama başlatır.
Ahizesiz kullanım modunda iken gelen bir aramayı cevaplar.
Arama sırasında hoparlörü aktifleştirir veya devre dışı bırakır.

#

Bekleme modundayken # tuşlamaya yarar.
Bekleme modundayken basılı tutulduğunda zili sessizleştirir.
Arama modunda duraklama ekler.
Düzenleme konumunda iken küçük harf büyük harf arasında geçiş yapar.

*

Bekleme modundayken * tuşlamaya yarar.
Basılı tutulduğunda tuş takımı kilidini aktifleştirir veya devreden çıkartır.
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Sorun Giderme
Daha fazla bilgi için, SE430 kullanıcı kılavuzu s.47 ve SE435 kullanıcı kılavuzu s.55 bakın.
Sorun

Çözümü

• Arama tonu duyulmuyor

• Bağlantıları kontrol edin.
• Pilleri en az 24 saat şarj edin
• Verilen hat kablosunu kullanın

• Kötü ses kalitesi

• Baz istasyonuna yaklaşın
• Baz istasyonunu elektrikli cihazların en az bir metre uzağına
taşıyın

•

simgesi yanıp sönüyor

• Telefonu baz istasyonuna kaydedin
• Baz istasyonuna yaklaşın

• Arayan Hattın Kimliği (CLI)
servisi çalışmıyor

• Şebeke operatörü sözleşmenizi kontol edin

Yardıma ihtiyacınız mı var?
Kullanıcı Kılavuzu
SE430/435 telefonunuzla birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.

Çevrimiçi Yardım
www.p4c.philips.com

3111 285 27561
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