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Sorun giderme
Ayrıntılı bilgi için, lütfen DECT 522 Kullanıcı kılavuzundaki 42. sayfaya veya DECT 
527 Kullanıcı kılavuzundaki 50. sayfaya bakınız

Yardıma mı ihtiyacınız var?
Kullanıcı kılavuzu
DECT 522 veya DECT 527 telefonunuzla gelen kullanıcı kılavuzuna bakınız

Çevirimiçi yardım: www.p4c.philips.com

Sorun Çözüm

Çeviri tonui yok

Düşük ses kalitesi

 Simgesi yanıp sönüyor

Arayan Hattı Tanımlama 
hizmeti çalışmıyor

Zil sesi tonu duyulamıyor

• Telefon hattının bağlantı kablosunu kontrol edin
• Telefon el ünitesinin pillerini en az 24 saatline değiştirin
• Sağlanan hat kablosunu kullanın

• Baz üniteye yakın durun
• Baz üniteye elektrikle çalışan cihazlardan en az bir 
metre uzaklığa yerleştirin

• Baz üniteye yakın durun
• El ünitesiyi baz üniteyie tanıtın

• Şebeke operatörüyle olan aboneliğinizi kontrol ediniz

• Eğer  simgesi görünüyorsa zil sesi seviyesi Kaplalı 
demektir. Zil sesini arttırın. 

Merhaba
Hızlı başlangıç kılavuzu

Bağla

Kur

Keyfini çıkar

1
2
3

* Hat adaptörü hat kablosuna takılı olmayabilir. Eğer durum böyleyse, hat 
yuvasına takmadan önce, lütfen hat kablosunu hat adaptörüne bağlayın.

Çoklu el ünitesi içeren paketlerde bir ya da birden çok el ünitesi, güç adaptörü 
ve şarj edilebilir piller bulacaksınız.

UYARI  Her zaman telefonunuzla gelen kablo ve pilleri kullanmaya dikkat 
ediniz.

Kutuda ne var?

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hoş geldiniz
Hızlı başlangıç kılavuzu

Bağla

Kur

Keyfini çıkar

1
2
3

DECT dijital telsiz telefon
cevplayıcı makineli DECT dijital telefon

DECT 522
DECT 527

Kullanıcı kılavuzu

DECT dijital telsiz telefon DECT 522

Kullanıcı kılavuzu

El ünitesi Baz ünite

Hat kablosu*

Baz ünite güç adaptörü

Pil kapağı 2 x AAA şarj edilebilir piller

Garanti bilgileri

DECT dijital telsiz telefon
Cevplayıcı makineli DECT dijital telefon

DECT 522
DECT 527
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A Pilleri takın

Pilleri ekleyin ve pil kapağını yerine 
takın

1 Bağla

A Baz üniteyi yerleştirin

Baz üniteyi telefon hattına ve elektirk 
prizlerine erişebilecek şekilde 
yerleştirin 

2 Kur 3 Keyfini çıkar
Başlayabilmeniz için temel işlemler

B Kabloları baz üniteye bağlayın

Baz üniteyi ters çevirin ve hat 
kablosunu ve güç kablosunu baz 
ünitenin altında bulunan yuvalara 
yerleştirin

C Kabloları yuvalarına takın

Hat kablosunun diğer ucunu duvarda 
bulunan hat prizine takın ve güç 
kablosunun da diğer ucunu elketrik 
prizine takın. Prizin elektriğini açın.

İPUCU  Baz üniteyi büyk metal objelerin 
yakınına veya elektrikle çalışan aletlerin 
yanına yakın koymak ses kalitesini bozabilir 
ve kapsama alanını da düşürebilir. Ayrıca 
kalın duvarlar da baz üniteden dışarıya ve 
dışarıdan baz üniteye gönderilen sinyallerin 
seviyesini de düşürebilir.

Eğer bekleme ekranını görürseniz 
(üstte), tarih ve saati altta gösterildiği 
gibi ayarlayın.

 Eğer Hoş Geldin ekranı belirirse
• Hoş Geldin ekranı kısaca belirecektir, 

sonra ülkeleri içeren bir liste 
gösterilecektir. 

•  veya  kendi ülke (operatörünüze) 
kaydırın ve Seçi tıklayın. 

> El ünitesi ve baz ünite doğru ayarlanmak için 
tekrar başlatılacaktır. 

 Tarih ve saati ayarla
• Menüye tıklayın.  Saat ve Alarma 
kaydırın ve Seçi tıklayın 

• Tekrar Seçi tıklayın ve tarihi girin 
(DD/MM/YY) sonra da saati (HH:MM)

• Kaydeti tıklayın 

 Artık telefonunuz ayarlanmıştır 
ve kullanıma hazır.

ÖNEMLİ  El ünitesiyi ilk  
kullanımdan önce en az 24 saat 
boyunca şarj edilmiş olması gerekiyor

B El ünitesiyi 24 saatline değiştirin

El ünitesiyi şarj olması için baz ünitenin 
üzerindeki yerine koyun. Pil simgesi 
göründü.

C Telefonunuzu ayarlayın Bir arama yapın
Telefon numarasını girin ve  basın 

Arama cevaplama
Telefon çalarken  basın 

Bir arama sonlandırma
 basın 

El ünitesinin ses seviyesini ayarlamak
Bir arama esnasında  veya  basın

Son numarayı tekrar aramak
• Bekleme modunda şuna basın  

• Kaydırl  veya arama listesi boyunca 
 

• Gösterileni tuşlamak için  basın

El ünitesi ayarları
• Menüye basın, sonra  Ayarlara 
kaydırin ve Seçi tıklayın

• El Ünitesi Ayarlarını seçmek için 
Seçi tıklayın

• Zil Sesi seçmek için tekrar Seçi 
tıklayın

•  veya  Dış Arama veya İç 
Arama kaydırın ve Seçi tıklayın

• Zil sesi seçmek için  veya  
kaydırın ve onaylamak için Seçi 
tıklayın

Telefon defterine giriş ekle
• Adları tıklayın 

• Giriş Eklemek için  kaydırın ve 
Seçi tıklayın

• Adı ekleyin (en fazla 12 karakter). 
Tamama basın.

• Numarayı ekleyin (en fazla 24 rakam). 
Kaydeti basın.

• Zil sesi melodisi seçmek için  veya 
 kaydırın. Seçe basın. Ekranda 

[Giriş] Kaydedildi gösterilecektir.

Telefon defterinden tuşla
• Bekleme modunda  basın. Kayıtlar 
alfabetik sırayla göre dizilidir.

• Telefon defterine göz atmak için  
veya  kaydırın  

• Gösterileni tuşlamak için  basın

Anonslama
• Kayıp el ünitesiyi bulmak için, baz 
üniteden  tıklayın. El ünitesi 
çalmaya başlaycaktır

• Bir kez el ünitesi bulunduğunda, 
durdurmak için  basın
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