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Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/support

Hızlı başlangıç kılavuzu

38.tr tr eu adaptor 38 add 
guarantee info tr  Bu ürün, 
EEE yönergesine uygundur.

http://www.philips.com/welcome


1 Bağlantı

Sadece birden fazla ahize 
bulunan model.
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2 Hazırlık
Telefonunuzu yapılandırın Telefonunuzu şarj edin Arama

• Arama yapmak için  veya  tuşuna basın ve telefon numarasını 
çevirin.

• Bir aramayı yanıtlamak için, telefon çaldığında  veya  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 veya m3 tuşunu basılı tutun.
2 Ekrandaki talimatları uygulayın.
3 Bekleme modunda,  doğrudan tuşa önceden kaydedilmiş kayıttan 

hızlı arama yapmak için m1, m2 veya m3 düğmesine basın, 
ardından numarayı aramak için  veya  düğmesine basın.

Telefon defterine bir kişi ekleme
1 [Menü] tuşuna basın.
2 [Telf.defteri] > [Yeni ekle] öğesini seçin.
3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

8 saat şarj 
edin

1 Telefonu ilk kez kullandığınızda 
bir karşılama mesajı görüntülenir 
(ülkeye göre değişir).

2 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
3 Tarih ve saat ayarını yapın.

• Saat, 12 saatlik formattaysa  / 
 tuşuna basarak [am] veya 

[pm] seçimini yapın (ülkeye 
göre değişir).

 > 70%
 70% - 40%
 40% - 10%
 Yanıp sönme: düşük pil seviyesi

Kayma: şarj ediliyor



3 Telesekreter (XL495 için)
Kayıtlı mesajları dinleyin e Önceki mesajı dinlemek/geçerli mesajı 

tekrar dinlemek için  tuşuna basın.
f Dinlemeyi başlatmak/durdurmak için  

tuşuna basın.

Not

• Daha fazla bilgi için, bkz. kullanım 
kılavuzunda Telesekreter bölümü.

Bir telesekreter mesajı kaydedin
1 [Menü] tuşuna basın.
2 [Telesekreter] > [Mesaj] öğesini seçin.
3 Ekrandaki talimatları uygulayın.
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c

e

b

d

f

a Bekleme modundayken telesekreteri 
açmak veya kapatmak için  tuşuna basın.

b Geçerli mesajı silmek için  tuşuna basın.
c Ses seviyesini ayarlamak için  /  

tuşuna basın.
d Sonraki mesajı dinlemek için  tuşuna 

basın.
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Yeni telefonunuzla birlikte verilen 
kullanım kılavuzuna başvurun veya en 
son sürümünü www.philips.com/support. 
adresinden indirin.

http://www.philips.com/support

