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İçindekiler

Baz istasyonu 
(XL395)

Baz istasyonu 
(XL390)

Şarj cihazı*

Güç adaptörü* Hat kablosu**

El cihazı*

Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, 
Garanti

Not
* Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, ek el cihazları, şarj 

cihazları ve güç adaptörleri bulunur.
** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve 

ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.

Dikkat
• Sadece birlikte verilen pilleri ve güç adaptörünü kullanın.



1 Bağlanın
Baz	istasyonunun	bağlanması

1 Güç adaptörünün uçlarını 
aşağıdakiler arasına bağlayın:
• baz istasyonunun arkasındaki 

DC giriş jakı;
• duvardaki priz.

2 Hat kablosunun uçlarını 
aşağıdakilere bağlayın:
• baz istasyonunun arkasındaki 

telefon soketi;
• duvardaki telefon soketi.

Sadece birden fazla el cihazı 
bulunan model için:
3 Güç adaptörünün uçlarını 

aşağıdakiler arasına bağlayın:
• baz istasyonunun arkasındaki 

DC giriş jakı;
• duvardaki priz.



2 Başlarken
Telefonunuzu	yapılandırın Telefonunuzu	şarj	edin

8 saat şarj edin
1 Piller el cihazına önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden 

önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.
2 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir 

(ülkeye bağlı).
3 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
4 Tarih ve saat ayarını yapın.

• Zaman, 12 saatlik formattaysa  tuşuna basarak [am] 
veya [pm] seçimini yapın.

Şarj etmek için el cihazını baz istasyonunun üzerine yerleştirin. 
El cihazı baz istasyonuna doğru şekilde yerleştirildiğinde, 
cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.

 » El cihazı şarj olmaya başlar.

Not
• İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.

Pil	seviyesini	kontrol	edin
Simge Açıklamalar

El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından 
çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu 
ve düşük pil düzeyi arasında).
El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına takıldığında, 
şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner

Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi 
verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi 
gerekmektedir.



3 Keyfini çıkarın
Arama
• Bir arama yapmak için  tuşuna basın ve numarayı çevirin.
• Bir aramayı yanıtlamak için telefon çaldığında  tuşuna basın.
• Bir aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

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

Doğrudan	tuşların	ayarlanması
1 Numarayı girin ve M1, M2 ya da M3 tuşunu basılı tutun.
2 Adı girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
3 Gerekirse numarayı düzenleyin ve onaylamak için [Kayd.] 

tuşuna basın.
4 Doğrudan tuşa önceden kaydedilmiş kayıttan hızlı arama 

yapmak için  veya  tuşuna, ardından M1, M2 veya M3 
tuşuna basın.

Telefon	defterine	bir	kişi	ekleme
1 [Menü] > [Telefonbuch] > [Yeni ekle] seçimini yapın, 

ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
2 Adı girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
3 Numarayı girin ve onaylamak için [Kayd.] tuşuna basın.

Record	an	announcement 
(for	XL395	only)
1 [Menü] > [Telesekreter] > [Mesaj] seçimini yapın, 

ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
2 Ardından [Ayrıca kaydet] veya [Sadece cevap] öğesini 

seçin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
3 Ardından, [Kaydet] öğesini seçin ve onaylamak için 

[Tamam] tuşuna basın.
4 Kayıt, sesli uyarıdan sonra başlar.
5 Kayıt 3 dakika sonra duracaktır ; kaydı daha önce durdurmak 

için [Tamam] tuşuna basın.
 » Yeni kaydedilen telesekreter mesajını el cihazından din-
leyebilirsiniz.

Telesekreterde	kayıtlı	mesajların	
dinlenmesi	(sadece	XL395	için)

c
d

e
b

a
f

a Bekleme modundayken telesekreteri açmak veya  
kapatmak için  tuşuna basın.

b Dinlemeyi başlatmak/durdurmak için  tuşuna basın.
c Ses seviyesini ayarlamak için  /  tuşuna basın.
d Önceki mesajı dinlemek/yeni mesajı tekrar  

dinlemek için  tuşuna basın.
e Sonraki mesajı dinlemek için  tuşuna basın.
f Geçerli mesajı silmek için  tuşuna basın.

Not
• Daha fazla bilgi için, bkz. kullanım kılavuzunda Telesekreter 

bölümü.
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Philips’e Hoş Geldiniz
Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Yardım	mı	gerekiyor?
Kullanım	Kılavuzu
Yeni telefonunuzla birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.
Online	yardım
www.philips.com/support


