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Çabuk baþlama
kýlavuzu

CDROM

� Geniþ bant internet
baðlantýsý.

� Microsoft® Windows®

XP bazlý PC.
� Bilgisayarýnýzda yüklü

Windows Live�
Messenger 8.0 yazýlýmý
ve Windows Live�
Messenger hesabý. Bkz.
http://get.live.com/
messenger/overview.

Not:  Bilgisayarýnýza
Microsoft Internet Explorer
versiyon 6 SP1 veya daha
sonrasý yüklenmiþ
olmalýdýr ancak varsayýlan
tarayýcý olmasý gerekli
deðildir.

Boþ bir USB portu olan
masaüstü veya dizüstü

bilgisayar

1 Baðlantý

2 Kurulum

Þarj yuvasýnýn baðlanmasýD

� Elektrik kablosunun fiþini þarj
yuvasýnýn arka yüzündeki
baðlantýya takýn.

� Elektrik besleme ünitesini prize
takýnýz.

2 AAA pil Baz ünite

Telefon kablosu (ve
telefon adaptörü

önemli ise)

Bataryalarý yerleþtirin

1

2

3

C

� Pil bölmesini çýkarmak için, el
cihazýnýn alt tarafýndaki pil
kapaðý kilidini açýn.

� 2 adet þarj edilebilir NiMH AAA
pili kutuplarýna dikkate ederek el
cihazýnýn pil bölmesine
yerleþtirin.

� Pil kapaðýný yerine takýn ve
kapak kilidinin kilitlenmesini
saðlayýn.

El cihazýnýn þarj edilmesiE

� Ýlk kullanýmdan önce ürünü þarj
yuvasýna yerleþtirin ve pilleri
minimum 24 saat þarj edin.

Telefon hattý

Multi el cihazý paketlerinde ek el cihazlarý ve bunlarla birlikte elektrik kablolu þarj
cihazlarý ve ilâveten þarj edilebilir piller bulunur.

Elektrik beslemesine baðlanmasý

� Elektrik kablosunun fiþini baz
ünitenin alt tarafýndaki yuvaya
takýnýz.

� Elektrik besleme ünitesini prize
takýnýz.

A Telefon kablosunun baðlanmasý

� Telefon kablosunu baz
istasyonun arka yüzündeki
telefon soketine baglayin ve
duvardaki telefon prizine takin.

B

Kutuda hat adaptörünü hat
kablosundan ayrý olarak
bulabilirsiniz. Bu durumda, hat
kablosunu hat soketine takmadan
önce lütfen hat adaptörünü hat
kablosuna takýn.

Piller çok zayif vaziyetteyken el
cihazinin 15 dakikaya kadar bir
süre boyunca AÇIK konuma
getirilmemesine dikkat edin.

Kullaným için hazýrlamaA
� PC �nizi açýn, Windows Live�

Messenger �i yüklemek ve kullanýcý
hesabýnýzý açmak için (eðer henüz
yapmadýysanýz) http://get.live.com/
messenger/overview adresine gidin.

� USB fiþini doðrudan PC �nizin USB
yuvasýna takýn.
> El cihazý açýldýktan sonra ekranda

HOSGELDÝNÝZ mesajý görünür.
� Ülke menüsüne girmek için

herhangi bir tuþa basýn.
� Ülkenizi seçmek için YUKARI veya

AÞAÐI tuþuna basýn.
Onaylamak için OK tuþuna basýn.
> OK tuþuna basýldýktan sonra

telefonunuz resetlenecektir.

3111 285 29952
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Hoþ geldiniz
Çabuk baþlama kýlavuzu

1 Baðlantý

2 Kurulum

3 Kullaným

PHILIPS

Telefon etmek ve gelen aramalarý kabul etmekA
� tuþuna basýn ve aranacak

numarayý girin.
VEYA

� Aramak istediðiniz numarayý girin

ve numarayý çevirmek için 

tuþuna basýn.
� Aramayý cevaplamak için 

tuþuna basýn.

3 Kullaným

tuþuna basýldýðýnda veya
telefon þarj yuvasýna konulduðunda
görüþme sona erer.

Telefon hattýndan arama

Windows Live� Messenger hesabýnýza giriþ

Windows Live� Messenger ile arama C Kullanýcý durum ekraný

Her kaydýn solunda görünen
simgeler ilgili kaydýn online
durumunu gösterir.
Durum simgelerinin anlamý yan
tarafta açýklanmýþtýr.

Telefon etmek ve gelen
aramalarý kabul etmek

philips

B � tuþuna basýn.
Baðlantý listesi gösterilir.

� Aramak istediðiniz Windows
Live� Messenger kullanýcýsýný
seçmek için Yukarý / Aþaðý 
tuþuna basýn.

� Baðlantýyý seçmek SEÇ �e basýn.
� Kullanýcýnýn Messenger ID'sini

seçmek için Yukarý / Aþaðý 
tuþuna basýn.

� Kullanýcýyý aramak için PC �ye
basýn.

� Aramayý cevaplamak için 
tuþuna basýn.

tuþuna basýldýðýnda veya
telefon þarj yuvasýna konulduðunda
görüþme sona erer.

� tuþuna basýn.
Henüz giriþ yapmadýysanýz, giriþ
ekraný görünür. PC üzerindeki
Messenger kullanýcýlarýnýn listesi
kayýtlý þifreleri ile birlikte gösterilir.

� Giriþ yapacak Messenger ID'sini
seçmek için Yukarý / Aþaðý 
tuþuna basýn.

� SIGN IN �e basýn.
> Giriþ yapýldýktan sonra, giriþ

yapan kullanýcýnýn baðlantý
listesi gösterilir.

� El cihazýndan Windows Live� Messenger �e giriþ yapabilmeniz için,
kullanmak istediðiniz hesabýn E-Posta adresini ve þifresini PC �nizde
otomatik olarak kaydetmiþ olmanýz þarttýr.

� El cihazinizla bir Windows Live� Messenger aramasi yapabilmeniz için,
Windows Live� Messenger kullanici hesaplarinizdan birine PC �nizden veya
el cihaziniz araciligiyla giris yapmis olmaniz sarttir.

A

Yardýma mý ihtiyacýnýz var?
Kullaným kýlavuzu: Cihazla birlikte verilen CD ROM üzerindeki kullanim
kilavuzuna bakiniz
Online yardým: www.p4c.philips.com
Güncelleþtirilmiþ kullanýcý bilgileri için: www.p4c.philips.com
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