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TR Telefon

Dikkat
Sadece þarj edilebilir pil kullanýlmalýdýr.
Her el cihazýný kullanýmdan önce 24 saat þarj ediniz.
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Karşılama modu
Not

Bazı ülkeler için karşılama modu mevcut 
değildir.

XL340’ınızı kullanmadan önce, ülke ayarlarını 
cihazın kullanıldığı ülkenin ayarlarına uygun 
şekilde yapılandırmanız şarttır. Telefonu ilk kez 
açtığınızda, telefonda çeşitli dillerde hoş geldiniz 
mesajı görüntülenir. 

Telefonunuz bir kaç saniye sonra seçimi 
mümkün olan ülkeleri görüntüler. Şimdi ülke 
konfigürasyonunu gerçekleştirebilirsiniz.

Seçilmesi mümkün olan ülkeleri inceleyin.
Seçiminizi yapmak için tuş takımında ülke 
numarasını girin. Örneğin İngiltere için 1’e 
BASIN.
• Seçiminizi yaptıktan sonra, telefonunuz 

ayarları güncelleştirmek için bir kaç 
saniye kapanır.

Dikkat
El cihazınızın bağlantısı koptuysa, telefonunuzda 
bir hata mesajı gösterilir. Telefon yalnızca ekran 
dilini güncelleştirir. Telefonunuz, el cihazının 
pillerini değiştirdikten sonra hoş geldiniz 
mesajını tekrar görüntüler.

Telefonunuz ayarları güncelleştirme işlemini 
bitirdikten sonra otomatik olarak açılır.
Telefonunuz şimdi kullanıma hazırdır.
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1 Önemli Bilgiler

1.1 Güvenlik
XL340 'unuzu kurmadan önce aşağıdaki bilgileri 
dikkatle okuyunuz.

1.2 Elektrik Beslemesi
• EN 60950 normu uyarınca IT tesisatları hariç 

olmak üzere bu ürünün işletimi için elektrik 
kaynağı olarak 220-240 Volt tek fazlı dalgalı 
akım gereklidir. Elektrik akımının kesilmesi 
durumunda iletişim kopabili.

Dikkat
Elektrik şebekesi, EN 60950 normu uyarınca 
tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak 
elektrik fişi çekilerek elektrik beslemesinden 
ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında 
bulunan ve ulaşımı kolay olan bir priz kullanın.

1.3 Telefon Bağlantısı
• Sadece teslimat kapsamındaki telefon 

bağlantı kablosunu kullanın, aksi takdirde 
muhtemelen çevir sesi alamazsınız.

• Eğer geniş bantlı bir DSL Internet bağlantısı 
kullanıyorsanız, evinizde kullanılan her hattın 
soketi için mutlaka bir DSL filtresinin 
doğrudan doğruya bağlanmış olmasına 
dikkat ediniz. Modem ve telefonun doğru filtre 
slotlarına bağlanmış olup olmadığını kontrol 
ediniz (her biri için ayrı ayrı).

1.4 Yardıma mı ihtiyacınız var?
Hata giderme ile ilgili daha fazla bilgi ve SSS:
• Online yardım: www.philips.com/support
• Sorunlar ve Çözümleri: sayfa 21

1.5 Güvenlik Uyarısı
Dikkat

Elektrik kesildiği hallerde bu cihaz donatımı acil 
çağrı için kullanılamaz. Acil durumlarda örn. cep 
telefonu gibi alternatif cihazlar kullanın.

1.6 Uygunluk
Philips işbu beyanname ile XL340 cihazlarının 
1999/5/EG sayılı direktifin temel standartlarına 
ve diğer ilgili koşullarına uygun olduğunu beyan 
eder. Bu ürün yalnızca ambalaj üzerinde 
belirtilmiş ülkelerdeki analog telefon şebekesine 
bağlanabili.
Uyumluluk beyanını www.philips.com/support 
adresinden bulabilirsiniz.

1.7 Güvenlik Uyarıları
• El cihazını sıvılardan uzak tutun. 
• El cihazının ve baz istasyonun gövdesini 

açmayın. Aksi takdirde tehlikeli gerilimlerle 
temas edebilirsiniz. 

• Şarj kontakları ve piller iletken cisimlerle 
temas etmemelidir. 

• Yalnızca kullanımı şart koşulan pil tiplerini 
kullanın, aksi takdirde patlama tehlikesi 
mevcuttur.

Dikkat
Eğer el cihazı alıcısının yakınında veya üzerinde 
metal cisimler bulunuyorsa alınmalıdır. 

1.8 Çevrenin Korunması
Ambalâj malzemeleri, eskiyen pilleri ve artık 
kullanılamaz durumda olan telefonları imha 
ederken mutlaka yerel yönetmelikleri dikkate 
alın.
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Piller için bertaraf talimatları:

Bataryalar ev çöpüne atılmamalıdır.

Ambalaj bilgileri:

Philips şirketi, usulüne uygun imha edilmelerini 
teşvik etmek amacıyla pilleri ve cihaz 
ambalâjlarını standart sembollerle donatmıştır.
Atıkların yeniden işlenmeleri ve geri 
dönüşümü dalında faaliyet gösteren 
ulusal kurumlara mali katkıda 
bulunulmuştur.
İşaretli ambalâj malzemeleri geri 
dönüşüm (recycling) tesislerine teslim 
edilebilir.
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2 Telefonunuz

2.1 Teslimat Kapsamı

Tüm bu parçaların ambalaj kutusu içinde olduğunu kontrol edin. Eğer herhangi bir parça eksikse 
telefonu satın aldığınız yere başvurun.
Çoklu el cihazı paketlerinde ek olarak el cihazları, şarj cihazları, besleme üniteleri ve piller
bulunacaktır.

Not
* Cihazın ambalajı içinde telefon bağlantı kablosuna ilaveten ayrı bir telefon hattı adaptörü de 
mevcut olabilir. Bu durumda, lütfen ilkönce telefon hattı adaptörünü telefon kablosuna ve sonra 
telefon prizine takın.

Not
Bu telefon sistemi, İşitme Cihazları Uyumluluğu ile ilgili FCC standartlarına 
uygundur.

El cihazı Pil bölmesi kapağıBaz ünite

Çabuk başlama kılavuzu Garanti belgesi

2 adet şarj edilebilir pil

Baz ünite için güç adaptörü Telefon kablosu*

Kullanım kılavuzu
5Telefonunuz



2.2 Telefon
A Kulaklık
B Ekran
C Hafıza tuşları

Hafızaya girmek için kullanın. 
D Görüşme tuşu

Hat almak için ve gelen görüşmeyi kabul 
etmek için kullanın.
Hafızaya bakarken numarayı çevirmek için 
için kullanın.
Bir görüşmeyi bitirmek için kullanın.

E Hoparlör tuşu
Hoparlörü kapatmak için kullanın.
Zil melodisini değiştirmek için kullanın.

F Tekrar çevirme, İptal & Tekrar arama 
tuşu
Bir işlemi iptal etmek için kullanın.
Son çevrilen numarayı tekrar çevirmek için 
kullanın.
Bir flash göndermek için kullanın.

G Rakam tuşları
Numaraları çevirmek ve karakter girmek için 
kullanın.
Ekstra hafızaya girmek için kullanın.

H Yıldız ekleme & Program tuşu
* (yıldız) eklemek için kullanın.
Program moduna girmek için kullanın. 

I # ekleme & Pause tuşu
# eklemek için kullanın.
Numara çevirirken duraklama (P) girmek 
için kullanın.

J İnterkom tuşu
Dahili arama yapmak için kullanın.

K Mikrofon
L Ses arttırma tuşu

Zil ve audio sesini arttırmak için kullanın.
M Ses azaltma tuşu

Zil ve audio sesini azaltmak için kullanın.

Dikkat
Eller serbest fonksiyonu aktifleştirildiğinde 
kulaklıktaki sesin gücü aniden çok yüksek bir 
seviyeye çıkabilir. El cihazını kulağınızın çok 
yakınında tutmamaya dikkat edin.
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2.3 Baz ünite

A LED
Hat kullanımda ise sürekli yanar.
Bir arama geldiğinde yanıp söner.
Mesaj kutusunda yeni mesaj olduğunda 
yanıp söner. 

B Çağrı tuşu
El cihazını (cihazlarını) aramak için kullanın.
El cihazını (cihazlarını) kaydetmek için 
kullanın. 

2.4 Ekran simgeleri
Telefon ilk kez kullanılıyorsa, ekranda simgeler 
görünmeden önce pillerin yeteri kadar şarj 
edilmesini bekleyin.
Ekranda telefonunuzun kullanımı hakkında 
bilgileri görebilirsiniz. Ekranın başlık satırında 
aşağıda simgeler görüntülenebilir.

 Pilin aktüel şarj durumunu gösterir. Şarj 
esnasında tüm dilimleri açılıp kapanır.

 Telefon kullanılıyor. Zil çalarken yanıp 
söner.

 Sesli mesaj kutunuzda yeni bir sesli mesaj 
vardır (eğer abone iseniz).

 Telefon defteri gözden geçiriliyor veya 
yazılıyor.

 Telefon program modundadır.

 Hoparlör açıktır.

 Zil kapalıdır.

 El cihazı baz üniteye bağlıdır.

A

B
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3 Kurulum

3.1 Baz ünitenin bağlanması
Baz üniteyi kabloların uzunluğu yetecek şekilde 
telefon prizine ve elektrik fişine yakın bir yere 
koyun.

Telefon hattı kordonunu baz ünitenin 
altındaki telefon yuvasına ve duvardaki 
telefon prizine takın.
Güç adaptörünün çıkış fişini baz ünitenin 
altındaki güç yuvasına takın. Güç 
adaptörünü elektrik prizine takın.
Dikkat

Elektrik şebekesi, EN 60950 normu uyarınca 
tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak 
elektrik fişi çekilerek elektrik beslemesinden 
ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında 
bulunan ve ulaşımı kolay olan bir priz kullanın.

3.2 Şarj yuvasının bağlanması
Eğer birden fazla el cihazlı bir ürün aldıysanız, 
her el cihazı ile birlikte şarj yuvası ve şarj 
adaptörü teslim edilir.

Şarj adaptörünün çıkış fişini şarj yuvasının 
altındaki bağlantıya takın.
Şarj adaptörünü elektrik prizine takın.

3.3 Pillerin el cihazının içine 
yerleştirilmesi 

İki adet şarj edilebilir pili (teslimat 
kapsamına dahildir) pil bölmesine 
yerleştirin.
Dikkat

Pilleri yerleştirirken kutuplarının doğru olmasına 
dikkat edin. Kutupların yanlış olması durumunda 
ürün hasar görebilir.

Pil bölmesi kapağını yerine oturacak şekilde 
takın.
Dikkat

YANLIŞ TİP PİL KULLANILMASI DURUMUNDA 
PATLAMA TEHLİKESİ MEVCUTTUR. BU 
ÜRÜNLE TESLİM EDİLEN TİPTEKİ PİLLERİ 
KULLANIN. ŞARJ EDİLMEYEN PİLLERİ 
KESİNLİKLE KULLANMAYIN.

3.4 Pillerin değiştirilmesi
Dikkat

Baz ünitesi şarj edilirken ya da kullanılırken 
daima elektrik prizine takılı olmalıdır.

Not
Eğer piller tamamen boşsa ürünün açılması 
mümkün değildir. Başlangıç şarjı esnasında el 
cihazı ısınabilir. Bu normaldir. 

1
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El cihazını kullanmadan önce baz üniteye veya 
şarj yuvasına yerleştirin ve 24 saat kesintisiz 
olarak şarj edin.

• Şarj işlemi başladığında  ekranda pil 
simgesi görünür.

Not
Pilleri ve belirli bir kullanım ömrü olan veya 
yıpranmaya maruz kalan diğer komponentler 
garanti kapsamında değildir.

3.4.1 Düşük pil ikazı
Boş pil simgesi  pillerin şarj edilmesi 
gerektiğini gösterir.
Pillerin şarj edilmesi için el cihazını baz üniteye 
veya şarj yuvasına yerleştirin.

Not
El cihazı, çok düşük pil voltajı seviyesine 
eriştiğinde uyku moduna geçer.

Not
Düşük pil ikazı (telefon ahizesi kaldırılmış 
konumdayken) el cihazının şarj edilmesi 
gerektiğini bildirir. Eğer bu bir görüşme 
esnasında meydana gelirse, görüşme ikazdan 
hemen sonra kesilebilir.

3.4.2 Pil ömrü ve menzili
En iyi pil ömrüne, 3 adet komple şarj/deşarj 
işleminden sonra erişilir. Optimum menzili elde 
edebilmek için baz üniteyi başka elektrikli 
cihazlardan uzak tutun.

3.5 GAP standardının şartları
GAP standardı ile, DECT™ ve GAP özelliğine 
sahip tüm el cihazı ve baz istasyonlarının ürün 
markasına bağımlı olmaksızın söz konusu 
standardın asgarî şartlarına uygun olmaları 
sağlanır.
XL340 el cihazınız ve baz istasyonunuz GAP 
şartlarına uygun olup, el cihazı kaydı, hat alma, 
çağrı kabulü ve numara çevirme gibi 
fonksiyonların düzenli şekilde çalıştıkları garanti 
edilir. Baz istasyonda başka bir marka bir el 
cihazı işlettiğinizde geliştirilmiş fonksiyonların 
çalışmaması söz konusu olabilir.
XL340 el cihazınızı GAP standardına uygun 
fakat başka bir üreticinin ürünü olan baz ünitesi 
üzerinden tanıtmak ve kullanmak için önce 
üreticinin talimatnamesinde belirtilen prosedürü 
sonra da bu kullanım kılavuzu içinde el cihazının 
tanıtılması için açıklanan prosedürü uygulayın. 

3.6 Bekleme (Standby) modu
Telefonunuz kullanılmadığında bekleme 
modundadır. Bekleme modu ekranında el 
cihazının adı, el cihazının numarası, pil simgesi 
ve sinyal simgesi görünür.

3.7 Sinyal onayı
Sinyal simgesi , el cihazınız ile baz ünite 
arasındaki bağlantı durumunu gösterir.

 sürekli yanıyor: El cihazınızla baz ünite 
arasında bağlantı mevcut. 
yanıp sönüyor: El cihazınızla baz ünite 
arasındaki bağlantı kesilmiştir. 

Konuşma modunda pil ömrü: 12 saate kadar

Bekleme modunda pil ömrü: 150 saate kadar

Bina içi menzili: 50 metreye kadar

Açık hava menzili: 300 metreye kadar
9Kurulum



4 Telefonun kullanılmasıte

4.1 Arama
Dikkat

Bu telefon, elektrik kesildiğinde acil arama 
yapılabilecek şekilde tasarlanmamıştır. Acil 
servislerin aranmasını sağlayacak alternatif 
tedbirler alınmalıdır.

4.1.1 Arama yapmak
 tuşuna basın ve çevir sesini bekleyin.

Aramak istediğiniz numarayı çevirin.
• Numara ekranda görünür ve çevrilir.

4.1.2 Arama sayacı
Arama sayacı, aktüel aramanızın görüşme 
süresini gösterir. Birinci saatte süre dakika ve 
saniye şeklinde (DD:SS) gösterilir. Sonra saat ve 
dakika şeklinde (SS:DD) gösterilir.

4.1.3 Numarayı önceden tuşlayarak 
çevirmek (Pre-Dial)

Pre-Dial çevirme ile, arayacağınız numarayı 
çevirmeden önceden görür ve yazarsınız.

Aramak istediğiniz numarayı çevirin.
• Numara ekranda görünür ve çevrilir.

 tuşuna basın.
Not

Maksimum 24 rakam girebilirsiniz. Yanlış bir 
rakamı silmek için  tuşuna basın.

4.1.4 Son aranan numarayı çevirmek
Tekrar çevirme fonksiyonu ile, son aranan 
numarayı tekrar çevirebilirsiniz.

 tuşuna basın.
 tuşuna basın.

• Son çevrilen numara ekranda görünür ve 
çevrilir.

4.1.5 Telefon hafızasından aramak
Hafızadaki bir numaraya bakarken  tuşuna 
basın.

• Hafızadaki numara ekranda görünür ve 
çevrilir. 

Not
Eğer numara 12 rakamdan uzunsa, ekranda 
yalnızca son 12 rakam gösterilir.
Telefon defteri hafızası fonksiyonu hakkında 
daha fazla bilgi için 13. sayfada “Telefon 
hafızası” na bakın.

4.2 Gelen bir aramaya cevap vermek
Size bir arama geldiğinde, telefonun zili çalar ve 
ekranda  yanıp söner. 
Aramaya cevap vermek için  tuşuna basın.

Not
Zil eğer kapatıldıysa, telefon gelen bir arama için 
çalmaz.

4.2.1 Eller serbest modunda gelen bir 
aramaya cevap vermek

Eller serbest fonksiyonu, sizi arayan kişiyle 
telefonu tutmadan konuşmanızı sağlar. Böylece, 
bulunduğuz mekandaki diğer kişilerin 
görüşmenizi dinlemeleri sağlanır.
Size bir arama geldiğinde telefonun zili çalar ve 
ekranda  yanıp söner.
Aramaya cevap vermek için  tuşuna basın.

4.3 Hoparlör
Bir arama esnasında hoparlörü açmak ve 
kapatmak için  tuşuna basın.

• Hoparlör açık vaziyetteyken el cihazının 
ekranında  görünür.

4.4 Audio ses ayarı
Bir arama esnasında, 

audio sesini arttırmak için  tuşuna basın, 
audio sesini azaltmak için  tuşuna basın.

!
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4.5 Aramayı bitirmek
Bir arama esnasında aramayı bitirmek için  
tuşuna basın.

4.6 İkinci bir arama yapmak
Bir arama esnasında  tuşuna basın.
• Ekranda R görünür ve bir çevir sesi 

duyarsınız.
Aramak istediğiniz numarayı girin.
İkinci arama cevaplandıktan sonra, bu 
2 arama arasında gidip gelmek için  
tuşuna basın.

4.7 İkinci bir aramaya cevap vermek
Bir arama esnasında, ikinci arama geldiğinde el 
cihazında periyodik olarak kısa bir bip sesi 
duyulur. Aktüel görüşmeyi bitirmeden bu 
aramaya cevap verebilirsiniz.

İkinci arama geldiğinde  tuşuna basın.
• Ekranda R görünür, aktüel görüşme 

tutulur ve siz ikinci arayan kişi ile 
konuşursunuz.

Bu 2 arama arasında gidip gelmek için  
tuşuna basın.

4.8 Konferans görüşmesi 

4.8.1 Görüşmeye katılma
Bir arama esnasında başka bir el cihazında  
tuşuna basılarak görüşmeye katılmak 
mümkündür.

• Orijinal el cihazında, konferans 
görüşmesinin başlatıldığını bildirmek için 
kısa bir bip sesi (uyarı tonu) çalar.

4.8.2 Konferans görüşmesinden çıkmak
Bir konferans görüşmesi esnasında  tuşuna 
basılarak konferans görüşmesinden çıkılır. 

• Diğer el cihazının harici arayan telefonla 
bağlantısı devam eder.

4.9 İnterkom
İnterkom fonksiyonunu kullanarak ev içinde 
başka bir kişiyi arayabilirsiniz.

 tuşuna basın ve tutun.
Eğer baz üniteye yalnızca 2 el cihazı kayıtlı 
ise, interkom otomatik olarak gerçekleştirilir. 
Aksi takdirde, interkom araması yapmak 
istediğiniz el cihazı numarasını girin.
Telefon çaldığında interkoma cevap vermek 
için  tuşuna basın.

4.10 Metin veya numara girmek
Telefon defteri hafızası ve diğer fonksiyonlar için 
metin ve numara yazabilirsiniz.

Arzu edilen karakter görününceye kadar 
ilgili tuşa basın.
Bir karakteri silmek için  tuşuna basın.
Girilen tüm karakterleri silmek için  
tuşuna basın ve tutun.
Büyük harf ve küçük harf arasında 
değiştirmek için  tuşuna basın.
• Bundan sonra girilen karakterler ne 

seçildiyse o şekilde görünür.

“Peter” kelimesini yazmak için: 
1 kez  tuşuna basın: P
1 kez  tuşuna basın: P
2 kez  tuşuna basın: Pe
1 kez  tuşuna basın: Pet
2 kez  tuşuna basın: Pete
3 kez  tuşuna basın: Peter

1

2

3

1

2

Büyük harf tablosu

Tuşlar Yazılabilen karakterler

1 [boşluk] 1 , . ! ? : ; ' "

2 A B C 2 À Á Â Ä Æ Ç

3 D E F 3 È É Ê Ë Œ

4 G H I 4 Ì Í Î Ï

5 J K L 5 [ ]

6 M N O 6 Ñ Ò Ó Ö Ø ΩΩΩΩ

7 P Q R S 7 ∆∆∆∆  Θ Λ Ξ ΣΣΣΣ

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

6
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Tuşlar Yazılabilen karakterler

8 T U V 8 Ù Ú Û Ü

9 W X Y Z 9 İ Ÿ

0 0 $ € @ _ ( ) < > ~

* * # + - / = & %

Küçük harf tablosu

Tuşlar Yazılabilen karakterler

1 [boşluk] 1 , . ! ? : ; ' "

2 a b c 2 À Á Â Ä Æ Ç

3 d e f 3 È É Ê Ë Œ

4 g h i 4 Ì Í Î Ï

5 j k l 5 [ ]

6 m n o 6 Ñ Ò Ó Ö Ø ΩΩΩΩ

7 p q r s 7 ∆∆∆∆  Θ Λ Ξ ΣΣΣΣ

8 t u v 8 Ù Ú Û Ü

9 w x y z 9 İ Ÿ

0 0 $ € @ _ ( ) < > ~

* * # + - / = & %
12 Telefonun kullanılmasıte



5 Telefonunuzdan daha 

fazla yararlanın

5.1 Telefon hafızası
Telefonunuzda arama yapmanız için konfor 
sunan 12 hafıza bulunur. Her hafızada 
maksimum 12 karakter ve maksimum 24 rakam 
kaydedebilirsiniz.

5.1.1 Hafızayı kaydetmek
Bekleme modunda:

Numarayı girin. 
Bir duraklama eklemek için  tuşuna 
basın ve tutun.
• P olarak gösterilir.
Rakam tuşlarına basın ve tutun (1’den 9’a 
kadar) 

VEYA
Direkt hafıza (   ).
• Numara kaydedilmiştir. Bir onay sesi 

duyarsınız ve ISIM? görüntülenir.
İsmi girin. 
İsmi kaydetmek için aynı hafıza tuşuna basın 
ve tutun.
Not

Mevcut telefon defteri hafızası bir numara ve 
isim girilerek aynı hafıza yerinde değiştirilebilir. 
Kaydedilen yeni numara herhangi bir uyarı 
bilgisi gösterilmeden mevcut numaranın üstüne 
yazılır.

5.1.2 Telefon hafızasına bakmak
El cihazı bekleme modundayken bu hafızalara 
bakabilirsiniz.

Direkt hafıza’ya basın   

VEYA
rakam tuşlarına basın ve tutun (1’den 9’a 
kadar).
• İsim ve numara gösterilir.

5.1.3 Tüm hafızaların silinmesi
RESET fonksiyonunu kullanarak tüm hafızaları 
silebilirsin. Daha fazla bilgi için 16. sayfaya 
bakın.

5.2 Telefonunuzu kişiselleştirin

5.2.1 Telefonunuza bir isim verin
Telefonunuza farklı bir isim verebilirsiniz. Eğer 
birden fazla el cihazınız varsa, her el cihazına 
bir isim verebilirsiniz. El cihazı ismi maksimum 
10 karakter olabilir. İsim A-Z harflerinden, 0-9 
nolu rakamlardan ve boşluktan oluşabilir.
Bekleme modunda:

MENÜ?’yü görünceye kadar  tuşuna 
basın ve tutun.
40 sayısını girin.

 tuşuna basın ve tutun.
• Aktüel el cihazı ismi gösterilir.
İsmi yazın.
Onaylamak için tuşuna basın ve tutun.

5.2.2 Ekran dilinin seçilmesi
Telefonunuz çeşitli dilleri destekler.
Bekleme modunda: 

MENÜ?’yü görünceye kadar  tuşuna 
basın ve tutun.
Dil endeks numarasını (bkz. aşağıda) girin.
Onaylamak için  tuşuna basın ve tutun.

Hafıza tipi İlgili tuş

Direkt hafıza   

Ekstra hafıza 1~9 rakam tuşları

1

2

2

3

4

Dil Endeks numarası

İngilizce 10

Hollandaca 11

Fransızca 12

Almanca 13

İtalyanca 14

1

2

3

4

5

1

2

3
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5.2.3 Arka ışığı açma/kapatma
Telefon kullanımdayken LCD ve  tuşu 
ışıklandırılabilir. 
Bekleme modunda:

MENÜ?’yü görünceye kadar  tuşuna 
basın ve tutun.
44 sayısını girin.
Onaylamak için  tuşuna basın ve tutun.
• Yeni ayar gösterilir.

5.2.4 Otomatik cevaplama
Otomatik cevaplama sayesinde, gelen bir 
arama, el cihazını yuvasından veya şarj 
aletinden aldığınızda cevaplanır.  tuşuna 
basmanız gerekmez.
Bekleme modunda:

MENÜ?’yü görünceye kadar  tuşuna 
basın ve tutun.
42 sayısını girin.
Onaylamak için  tuşuna basın ve tutun.
• Yeni ayar gösterilir.

5.2.5 Otomatik kapatma
Otomatik kapatma sayesinde, bir aramayı, el 
cihazını şarj yuvasına yerleştirerek kapatırsınız. 

 tuşuna basmanız gerekmez.

Bekleme modunda:
MENÜ?’yü görünceye kadar  tuşuna 
basın ve tutun.
43 sayısını girin. 
Onaylamak için  tuşuna basın ve tutun.
• Yeni ayar gösterilir.

5.2.6 Otomatik çevirme
Otomatik çevirme sayesinde, telefon 
hafızasından 1 veya 2 tuşuna ilişkilendirilmiş bir 
numarayı 1 veya 2 tuşuna basarak ve tutarak 
arayabilirsiniz.  tuşuna basmanız gerekmez.
Bekleme modunda:

MENÜ?’yü görünceye kadar  tuşuna 
basın ve tutun.
45 sayısını girin. 
Onaylamak için  tuşuna basın ve tutun.
• Yeni ayar gösterilir.

5.2.7 Zil melodisini seçmek
Bekleme modunda:

Aktüel melodiyi görünceye kadar  tuşuna 
basın ve tutun.
Arzu ettiğiniz melodiyi 0'dan 9'a kadar 
rakam tuşlarına basarak seçin.
Onaylamak için  tuşuna basın.

5.2.8 Zil ses seviyesini değiştirmek
Bekleme modunda:

Aktüel melodiyi görünceye kadar   
tuşuna basın ve tutun.
Ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için 

 tuşuna ve  tuşuna basın.
Onaylamak için  tuşuna basın.
Not

Ses seviyesi KAPALI konumundaysa,  
görünür.

5.2.9 Tuş sesini açma/kapatma
Tuş sesleri, el cihazınızda bir tuşa bastığınızda 
her defasında duyulan seslerdir.
Bekleme modunda:

Rusça 15

İspanyolca 16

Türkçe 17

Danca 18

İsveççe 19

Norveççe 20

Yunanca 21

Polonca 22

Portekizce 23

Fince 24

İbranice 25

Dil Endeks numarası

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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MENÜ?’yü görünceye kadar  tuşuna 
basın ve tutun.
41 sayısını girin. 
Onaylamak için  tuşuna basın ve tutun.
• Yeni ayar gösterilir.

5.3 Geliştirilmiş fonksiyonlar

5.3.1 El cihazını kaydetme
Eğer el cihazınızı yanlışlıkla sistemden 
çıkardıysanız bunu tekrar sisteme 
kaydedebilirsiniz. Ek el cihazlarının kullanımdan 
önce baz istasyona kaydedilmeleri şarttır.
Bekleme modunda:

MENÜ?’yü görünceye kadar  tuşuna 
basın ve tutun.
51 sayısını girin. BAZ? ‘ı görünceye kadar 

 tuşuna basın ve tutun. 
Rakam tuşlarını (1, 2, 3 veya 4) kullanarak 
bazı seçin. Onaylamak için  tuşuna basın 
ve tutun.
PIN? ‘i görüyorsanız, sistem PIN kodunu 
(standart olarak 0000) girin. ARIYOR... ‘u 
görünceye kadar  tuşuna basın ve tutun.
Baz ünitede  tuşuna basın ve 3 saniye 
tutun.
• Baz ünite LED ‘i 30 saniye boyunca 

devreye sokar.
• Kayıt işlemi başarıyla gerçekleştiyse el 

cihazında KAYITLI gösterilir.
Not

Kayıt işlemi başarısızsa el cihazında HATA 
gösterilir. Yukardaki prosedürü tekrarlayın ve 
tekrar deneyin.

5.3.2 Bir baz üniteyi seçmek
Eğer el cihazınız birden fazla baz üniteye kayıtlı 
ise, el cihazının hangi baz üniteyi kullanacağını 
seçebilirsiniz.
Sabit bir baz üniteyi seçebilir veya el cihazının 
yakındaki bir baz üniteyi otomatik olarak 
seçmesine izin verebilirsiniz (OTOM. baz ünite 
seçimi).

Bekleme modunda:
MENÜ?’yü görünceye kadar  tuşuna 
basın ve tutun.
Baz ünite endeks numarasını girin (bkz. 
aşağıda). 
Onaylamak için  tuşuna basın ve tutun.
• Iİşlem başarılıysa, el cihazı seçilen baz 

üniteyi gösterir. Aksi takdirde el cihazında 
HATA gösterilir.

5.3.3 Bir el cihazı kaydını silmek
Bir el cihazının kaydı, aynı baz istasyona başka 
bir el cihazı kaydedildiğinde silinir. El cihazı 
kaydını kendiliğinden silemez.
Bekleme modunda:

MENÜ?’yü görünceye kadar  tuşuna 
basın ve tutun.
52 sayısını girin. EL CIHAZI’nı görünceye 
kadar  tuşuna basın ve tutun.
Kaydını silmek istediğiniz el cihazının 
numarasını girin. Onaylamak için  tuşuna 
basın ve tutun.
PIN? ‘i görüyorsanız, sistem PIN kodunu 
(standart olarak 0000) girin.
Onaylamak için  tuşuna basın ve tutun.
• Kayıt silme işlemi başarıyla 

gerçekleştiyse, el cihazında SIST. DEGIL 
gösterilir.

5.3.4 Sistem PIN kodunu değiştirmek
Bir el cihazını kaydetmek veya kaydını silmek 
için bir PIN (Personal Idendification Number) 
gereklidir. Fabrikada ayarlanan PIN kodu 
0000’dır. Bu kodu kendinize özel bir kodla 
değiştirebilirsiniz. PIN kodu maksimum 8 rakam 
olabilir.

1

2

3

1

2

3

4

5

Baz ünite seçimi Endeks numarası

BAZ 1 64

BAZ 2 65

BAZ 3 66

BAZ 4 67

OTOM. 68

1

2

3

1

2

3

4

5

15Telefonunuzdan daha fazla yararlanın



Bekleme modunda:
MENÜ?’yü görünceye kadar  tuşuna 
basın ve tutun.
50 sayısını girin. PIN?’i görünceye kadar 

 tuşuna basın ve tutun.
Sistem PIN kodunu girin. YENI PIN?’i 
görünceye kadar  tuşuna basın ve tutun.
Yeni PIN kodunu girin. TEKRAR PIN?’i 
görünceye kadar  tuşuna basın ve tutun.
Teyit için yeni PIN kodunu tekrar girin. 
Onaylamak için  tuşuna basın ve tutun.
• PIN değiştirme işlemi başarılıysa, el 

cihazında KAYITLI gösterilir.
Not

Ürünün standart PIN kodu 0000 olarak 
ayarlanmıştır. Eğer bu PIN kodunu 
değiştirirseniz, PIN kodu ile ilgili ayrıntıları 
kolayca erişebileceğiniz güvenli bir yerde 
muhafaza edin. PIN kodunu kaybetmeyin.

5.3.5 Telefonu resetlemek
Telefonunuzu resetleyerek fabrika ayarlarını 
ayarlayabilirsiniz. Hangi ayarların resetlendiğini 
görmek için bkz. sayfa 18. 
Bekleme modunda:

MENÜ?’yü görünceye kadar  tuşuna 
basın ve tutun.
Tüm hafızaları silmek istiyorsanız 01 sayısını 
girin.

VEYA
Hafızaları değiştirmek istemiyorsanız 02 
sayısını girin.
CALISIYOR...’u görünceye kadar  
tuşuna basın ve tutun.

5.3.6 Flash süresini seçmek
Bu opsiyon, şebeke operatörü servisleri 
kullanıldığında yararlıdır. XL340 telefonunuzda 
ayarlanmış olan flash süresi ülkenizdeki şebeke 
için en uygun ayardır ve değiştirilmesi 
gerekmez.
Bekleme modunda:

MENÜ?’yü görünceye kadar  tuşuna 
basın ve tutun.

Flash süresi endeks numarasını girin (bkz. 
aşağıda).
Yeni ayar görüntüleninceye kadar  
tuşuna basın ve tutun.

5.3.7 Duraklama süresini seçmek
Bu opsiyon, şebeke operatörü servisleri 
kullanıldığında yararlıdır. XL340 telefonunuzda 
ayarlanmış olan duraklama süresi ülkenizdeki 
şebeke için en uygun ayardır ve değiştirilmesi 
gerekmez.
Bekleme modunda:

MENÜ?’yü görünceye kadar  tuşuna 
basın ve tutun.
Duraklama süresi endeks numarasını girin 
(bkz. aşağıda).
Yeni ayar görüntüleninceye kadar  
tuşuna basın ve tutun.

5.3.8 Çevirme modunu seçmek (ülkeye 
bağımlı)

XL340 telefonunuzda ayarlanmış olan standart 
çevirme modu ülkenizdeki şebeke için en 
uygun ayardır ve değiştirilmesi gerekmez.
Bekleme modunda:

MENÜ?’yü görünceye kadar  tuşuna 
basın ve tutun.
60 sayısını girin.

1

2

3

4

5

1

2

2

3

1

Flash süresi Endeks numarası

FLASH 1 71

FLASH 2 72

FLASH 3 73

FLASH 4 74

FLASH 5 75

FLASH 6 76

FLASH 7 77

Duraklama süresi Endeks numarası

DURAKLAT 1 78

DURAKLAT 2 79

2

3

1

2

3

1

2
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Onaylamak için  tuşuna basın ve tutun.
• Yeni ayar gösterilir.

5.3.9 Darbeli çevirme modunda geçici 
tonlu çevirme

Çevirme modu darbeli olarak ayarlı ise, geçici 
olarak tonlu çevirme modunu ayarlamak için 

 tuşuna basın ve tutun.
• Ekranda d gösterilir. Takip eden tüm 

rakamlar siz telefonu kapatıncaya kadar 
tonlu olarak çevrilecektir.

5.3.10Alan kodu
Alan kodu fonksiyonu, dışarıya arama yaptığınız 
tüm numaraları çevrilmeden önce kontrol eder 
ve formatlar. Eğer numaranın ilk bir kaç 
numarası BUL olarak ayarladığınız rakamlarla 
örtüşüyorsa, ALAN KODU olarak ayarladığınız 
rakamlarla değiştirilir.

Örneğin BUL olarak 604 ‘ü ve ALAN KODU 
olarak 967‘yi ayarladınız. 6045551212 
numarasına arama yaptığınızda aktüel olarak 
çevrilen numara 9675551212 olacaktır. 
Gösterilen numara 6045551212 olarak 
değişmeyecektir.
Bekleme modunda:

MENÜ?’yü görünceye kadar  tuşuna 
basın ve tutun.
62 sayısını girin.  tuşuna basın ve tutun.
BUL rakamlarını yazın 

VEYA
BUL? ‘u gördüğünüzde yeni bir rakam girin 
(yukarıda örnekteki 604 gibi).
Onaylamak için  tuşuna basın ve tutun.
ALAN KODU rakamlarını yazın 

VEYA
ALAN KODU? gördüğünüzde yeni bir 
rakam girin (yukarıda örnekteki 967 gibi).
Onaylamak için  tuşuna basın ve tutun.
Not

Çevrilecek numara #, * veya P ile başlıyorsa 
ALAN KODU eklenmeyecektir.

Not
ALAN KODU içinde duraklama eklemek için  
tuşuna basın ve tutun.

5.3.11Mesaj göstergesi 
Yerel şebeke operatörünüzden sesli mesaj 
servisine abone olduysanız, mesaj kutunuza 

yeni mesaj geldiğinde  devreye girer.

Baz ünitedeki LED yanıp söner.
Yeni mesajların tümünü dinledikten sonra  
kaybolur. Baz ünitedeki LED'in yanıp sönmesi 
durur.

Not
Mesaj kutunuzda yeni mesaj olduğunda 
ekranda VOICEMAIL ‘i görürsünüz, ancak bir 
harici arama yaptığınızda bu gösterge kaybolur. 

5.3.12El cihazını aramak
Bu fonksiyonu, el cihazlarını aramak için 
kullanabilirsiniz.
Bekleme modunda baz ünitede  tuşuna 
basın.

• Baz üniteye kayıtlı olan tüm el cihazlarında 
30 saniye boyunca arama sesi çalar ve 
ekranda ARIYOR... görünür.

Not
El cihazında herhangi bir tuşa basarak veya baz 
ünitede  tuşuna basarak aramayı 
durdurabilirsiniz.

3

1

2

3

3

4

5

5

6
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18 Standart ayarlar

6 Standart ayarlar

Aşağıdaki ayarlar telefonunuzun fabrika ayarlarıdır.

* Ülkeye bağımlı özellikler

** Reset 02 durumunda bu hafızalarda herhangi bir değişiklik olmaz 

Fonksiyon Reset'ten sonraki ayar

Ekran dili Ülkeye bağımlı

El cihazı adı PHILIPS

Otomatik cevaplama KAPALI

Otomatik kapatma Açık

Arka ışık Açık

Çevirme modu* Tonlu

Tuş sesi Açık

Flash süresi* Flash 2

Duraklama süresi Duraklat 1

Alan kodu [Boş]

Melodi seçimi RING 1

Zil sesi seviyesi 3 dilim

Alıcı sesi seviyesi 3 dilim

Hoparlör sesi seviyesi 3 dilim

Mesaj göstergesi KAPALI

PIN kodu 0000

Baz ünite seçimi OTOM.

Otomatik çevirme KAPALI

Son çevrilen numara [Boş]

Telefon hafızalar** [Boş]
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7 Telefon menüleri referans tablosu

Aşağıdaki tabloda telefonunuzun menüleri sıralanmıştır.
Hatırlatma: MENÜ?’yü görünceye kadar  tuşuna basın ve tutun. Menü endeks numarasını 
girmek için. Herhangi bir menüden derhal çıkmak için  tuşuna basın.

Endeks numarası Menü

01 Tam reset

02 Kısmi reset

10 - 25 Dil

40 El cihazı adı

41 Tuş sesi

42 Otomatik cevaplama

43 Otomatik kapatma

44 Arka ışık

45 Otomatik çevirme

50 PIN kodu

51 Kaydetme

52 Kayıt silme

60 Çevirme modu

62 Alan kodu

64 - 68 Baz ünite seçimi

71 - 77 Flash süresi

78 - 79 Duraklama süresi
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8 Teknik özellikler

Genel fonksiyonlar
• Arayan kişinin adını & numarasını tanıma
• Direkt erişimli 12 telefon hafızası
• Konferans görüşmesi ve sesli mesaj
• İnterkom
• Baz ünite seçimi

Piller
• 2 adet AAA NiMH 750 mAh pil

Ağırlığı ve ölçüleri
• El cihazı: 160 gram
180 x 32 x 56 mm (Y x D x G)

• Baz ünite: 150 gram
94 x 128 x 117 mm (Y x D x G)

Sıcaklık
• İşletim: 0ºC ile + 46ºC arası
• Depolama: –25ºC ile +70ºC arası

Rölatif nem oranı
• İşletim: 40ºC’de %95 'e kadar
• Depolama: 40ºC’de %95 'e kadar
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9 Sık sorulan sorular

Bu bölümde, telefonunuz hakkında en çok 
sorulan soruları ve yanıtlarını bulabilirsiniz.

Ayarlama

Çevir sesi yok
• Telefonu ve güç bağlantılarını kontrol edin.
• El cihazı kapsama alanı dışında olabilir. Baz 

üniteye yaklaşın.
• Pil kapasitesi düşük olabilir.

‘’Menzil/Sinyal’’ simgesi yanıp sönüyor
• Baz üniteye yaklaşın.
• El cihazında SIST. DEGIL görünüyorsa el 

cihazını kaydedin, bkz. Sayfa 15.

El cihazı açılmıyor
• Pilleri şarj edin: El cihazını baz üniteye/ şarj 

yuvasına koyun. Şarj esnasında pil simgesi 
hareket eder. Kısa bir süre sonra telefon açılır.

El cihazı şarj olmuyor
• Baz ünite/şarj yuvası bağlantılarını kontrol 

edin.
• Pil arızalı olabilir. Satıcınızdan yeni pil satın 

alın.
• Pillerin hatasız şekilde takıldığını kontrol edin.
• El cihazının baz üniteye/şarj yuvasına doğru 
şekilde yerleştirildiğini kontrol edin. Şarj 
esnasında pil simgesi hareket eder.

Bir arama esnasında bağlantı kesiliyor
• Pili şarj edin.
• Baz üniteye yaklaşın.

Ses

El cihazının zili çalmıyor
• El cihazı melodisinin açık olduğunu kontrol 

edin. Bkz. Sayfa 14.

• Çok fazla telefon aynı telefon hattını kullanıyor 
olabilir. Telefonların birkaçını çıkarın.

El cihazından yerleşme sesi gelmiyor
• Baz ünitenin/Şarj yuvasının güç bağlantılarını 

kontrol edin.
• El cihazı doğru şekilde yerleştirilmemiş 

olabilir. Tekrar deneyin.
• Şarj temas yerleri kirli olabilir. Temas yerlerini 
ıslak bir bezle temizleyin.

Ürün karakteristiği

Bir arama esnasında kötü ses kalitesi 
(cızırdama, yankı vs.)
• El cihazı kapsama alanı dışında olabilir. 

Yaklaşın.
• Telefon yakında bulunan bir elektrik 

uygulamadan olumsuz etkileniyor olabilir. Baz 
üniteyi başka bir yere koyun.

• Telefon kalın duvarlı bir yerde duruyor olabilir. 
Baz üniteyi başka bir yere koyun.

Arayan kişinin numarası gösterilmiyor
• Arayan kişinin numarasını gösterme servisi 

aktifleştirilmemiş olabilir. Şebek 
operatörünüzden kontrol ettirin.

• Arayan kişiye ait bilgiler gizleniyordur veya 
mevcut değildir.

• Telefonu cevaplamadan önce en az bir kez 
çaldırın.

İkinci arama servisi çalışmıyor
İkinci arama servisi aktifleştirilmemiş olabilir. 
İkinci arama servisi telefon operatörünüzde 
mevcut olmayabilir, telefon operatörünüzün bu 
servisi verip vermediğini kontrol edin.
• Flash seçiminin doğru olduğunu kontrol edin. 

Bkz. Sayfa 16.

Tavsiye
Eğer yukarıdaki çözümlerden sonuç 
alamazsanız, baz ünitedeki ve el cihazındaki güç 
kaynağını çıkarın. 15 dakika bekleyin ve tekrar 
deneyin.
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