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Hata arama ve giderme
Daha fazla çözüm için ana kullanım kılavuzu içinde SSS (Sık sorulan 

sorular) bölümüne bakınız.

Çevir sesi gelmiyor
• Bağlantıları kontrol ediniz.

Telefonun elektrik fişini prizden 

çekiniz ve tekrar takınız.

• Piller boşalmıştır – Pilleri en az 

24 saat şarj ediniz.

• Baz üniteden fazla uzaklaşmış 

olabilirsiniz – Baz üniteye 

yaklaşınız.

• Cihazla birlikte verilen telefon 

kablosunu kullanınız.

Ses kalitesi kötü
• Baz üniteye yaklaşınız.

• Baz üniteyi başka elektrikli 

uygulamalardan en az bir metre 

uzak olan bir yere koyunuz.

 simgesi yanıp sönüyor
• Baz üniteye yaklaşınız.

• El cihazını baz üniteye tanıtınız.

Arayan numarayı gösterme 
(CLI) özelliği çalışmıyor.
Şebeke operatörünüzde 

aboneliğinizi kontrol ettiriniz.

Zil sesi yok
Eğer  simgesi görünüyorsa, 

zil kapatılmıştır. Zil sesi seviyesini 

arttırınız. Ayrıntılı bilgi için ana 

kullanım kılavuzuna bakınız.

Yardım?
Philips SE140 veya SE145 telefonunuzla birlikte teslim edilen kullanım 

kılavuzuna bakınız. Online yardım: www.philips.com/support

Hoş geldiniz
Çabuk başlama kılavuzu

Bağlantı

Kurulum

Kullanım
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* Adaptör telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon 

kablosunu yuvaya takmadan önce telefon adaptörünü telefon kablosuna 

takmalısınız.

• Eğer çoklu el cihazı paketi satın aldıysanız, ek olarak birden fazla el 

cihazı, şarj cihazı, güç adaptörü ve şarj edilebilir AAA piller bulunacaktır

 Dikkat
Daima telefonla birlikte teslim edilen kabloları ve pilleri kullanınız

Garanti bilgileriKullanım kılavuzu Çabuk başlama kılavuzu

Teslimat kapsamı

2xAAA Şarj edilebilir pilTelefon kablosu* Pil kapağı

Güç adaptörüSE140/SE145 El cihazı SE140 veya SE145 Baz ünite
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1 Bağlantı

A A Baz ünitenin pozisyonu

Baz üniteyi telefon hattına ve 

elektrik prizine erişilebilecek bir 

yere koyunuz.

Kabloların bağlanması

Telefon kablosunu ve elektrik 

kablosunu baz ünitenin alt 

tarafındaki yuvalara takınız.

Kabloların diğer uçlarını duvardaki 

prizlere takınız.

 Tavsiye

Baz ünitenin büyük metal cisimlere 

veya elektrikli uygulamalara yakın 

bir yere konulması durumunda 

kapsama alanı ve ses kalitesi 

azalabilir. Kalın duvarlar da 

baz üniteyle sinyal alışverişini 

azaltabilir.

B Kabloların takılmasıC

2 Kurulum

A Pillerin yerleştirilmesi

Pilleri yerleştiriniz ve pil kapağını 

yerine takınız.

El cihazının şarj edilmesi

Pilleri şarj etmek için el cihazını 

baz üniteye koyunuz. Pil simgesi 

görüntülenir.

B

C Telefonun ayarlanması

Ekranda bekleme modu 

görünüyorsa telefonunuz kullanıma 

hazırdır.

Veya
Ekranda CODE: görünüyorsa, 

bulunduğunuz bölge için ülke 

kodunu seçmeniz şarttır. Daha 

fazla bilgi için lütfen ana kullanım 

kılavuzunun 15. sayfasına bakınız.

• Doğru kodu görüntülemek için 

 tuşuna veya  tuşuna 

basınız.

• Onaylamak için  tuşuna 

basınız.

 El cihazı ve baz ünite doğru 

ayarları yüklemek için reset 

(sıfırlama) yapacaktır ve bekleme 

ekranı gösterilir.

SE140 – telefonunuz kullanıma 

hazırdır.

SE145 – telefonunuz kullanıma 

hazırdır. Telesekreter otomatik 

olarak Açık konumuna getirilmiştir 

ve gelen mesajları kaydetmek için 

hazırdır. 

3 Kurulum

Arama yapmak
Telefon numarasını giriniz ve  

tuşuna basınız.

Gelen bir aramaya cevap vermek
Telefon çaldığında  tuşuna basınız.

Aramayı bitirmek
 tuşuna basınız.

Kulaklık ses seviyesini ayarlamak
Br görüşme esnasında  tuşuna 

veya  tuşuna basınız.

Son numarayı tekrar aramak
 tuşuna ve sonra  tuşuna 

basınız.

Zil sesi seviyesini ve zil sesini 
değiştirmek
•  tuşuna basınız.

• Zil sesi seviyesini (0 = kapalı) 

ayarlamak için  tuşuna veya  

tuşuna basınız.

• Zil sesini seçmek için 0-9 rakamlarına 

basınız. 

Örnek zil sesi çalınır.

• Ayarları kaydetmek için  tuşuna 

basınız.

Telefon defterine bir numara 
kaydetmek
•  tuşuna ve sonra  tuşuna 

basınız.

• 01-20 arasında iki haneli bir numara 

girerek telefon defteri içinde bir 

pozisyonu seçiniz.

• Telefon numarasını giriniz, sonra 

onaylamak için  tuşuna basınız.

Telefon defterinden arama yapmak
•  tuşuna basınız, sonra  tuşu 

veya  tuşu ile çevirmek istediğiniz 

numaraya gidiniz.

• Numarayı çevirmek için  tuşuna 

basınız.

Tarih ve saati ayarlamak
•  tuşuna iki kez basınız.

• Tarihi (GG:AA) ve saati (SS:DD) giriniz.

• Onaylamak için  tuşuna basınız.

• Bekleme moduna dönmek için  

 tuşuna basınız.

Yalnızca SE145

Telesekreteri kapatmak ve açmak
Baz ünitede  tuşuna basınız.

Mesajları dinlemek

 tuşuna basınız. Yeni mesajlarınız 

 çalınır.

Veya

Telesekreterinizde kayıtlı olan mesajların 

hepsini dinlemek için  tuşuna 

basınız ve basılı tutunuz.

 Dikkat
El cihazını ilk kez kullanmadan 

önce en az 24 saat şarj ediniz.
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