
Teslimat kapsamý

SE 330
El Cihazý

SE 330 Baz ünite

Besleme
ünitesi

Telefon
kablosu

Çabuk
baþlama
kýlavuzu

SE 330
Kullaným
kýlavuzu

1 Baðlantý
Baz ünitenin baðlanmasýA

� Elektrik kablosunun fiþini baz
ünitenin arka tarafýndaki
yuvaya takýn.

� Telefon kablosunun fiþini baz
ünitenin arka tarafýndaki
yuvaya takýn.

� Elektrik besleme ünitesini
prize takýnýz.

� Telefon kablosunu telefon
hattý prizine takýnýz.

2 Kurulum
Daima þarj edilebilir batarya kullanýnýz.

Bataryalarý yerleþtiriniz

Garanti
belgesi

+

-+

-

Þarj edilebilir
bataryalar

Daima telefonla birlikte teslim
edilen kablolarý ve bataryalarý
kullanýnýz.

Çoklu el cihazý paketlerinde ek olarak birden fazla el cihazý, þarj cihazlarý,
telefon kablolarý ve þarj edilebilir bataryalar bulunacaktýr.

VEYA

A
El cihazýný 24 saat
þarj edinizB

Tarihi ve zamaný ayarlamak için

1. tuþuna basýnýz.

2. SAAT/ALARM 'a eriþmek için tuþuna

basýnýz.

3. TARÝH&ZAMAN 'ý görüntülemek için 

tuþuna basýnýz.

4. tuþuna basýnýz ve aktüel

tarihi giriniz.

5. tuþuna basýnýz ve aktüel

zamaný giriniz.

6. Ayarlarý onaylamak için 

tuþuna basýnýz.

3 Kullaným
Telefon etmek için

tuþuna basýnýz ve numarayý

çeviriniz.

TAVSIYE: Numarayý, hattý meþgul etmeden önce girebilirsiniz.
Bir görüþme esnasýnda, el cihazý hoparlörünü aktif konuma getirmek için

tuþuna 2 kez basýnýz.

Gelen bir telefonu yanýtlamak için

tuþuna basýnýz.

Görüþme esnasýnda kulaklýk sesini ayarlamak için

Sesi çoðaltmak ve azaltmak için yukarý veya aþaðý tuþuna basýnýz.

El cihazýnýn zil melodisini ayarlamak için

1. KÝÞÝSEL AYAR 'a gitmek için tuþuna ve aþaðý tuþuna basýnýz.

2. tuþuna basýnýz, EL CHZ. TONU gösterilir.

3. ZÝL MELODÝSÝ 'ne gitmek için tuþuna ve aþaðý tuþuna basýn.

4. tuþuna basýnýz, melodi çalýnýr.

5. Melodiler listesinde dolaþmak için yukarý veya aþaðý tuþuna basýnýz.

6. Seçiminizi onaylamak için tuþuna basýnýz.
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Telefon defteri içinde isim & numara kaydetmek için

1. Bekleme modunda, tuþuna basýnýz, TELF.DEFTERÝ gösterilir.

2. tuþuna basýnýz, NUM. EKLE gösterilir.

3. tuþuna basýnýz, AD GÝR gösterilir.

4. Ýsmi giriniz ve tuþuna basýnýz, NO GÝR gösterilir.

5. Numarayý giriniz ve numarayý kaydetmek için tuþuna basýnýz.
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Hoþ geldiniz
Çabuk baþlama kýlavuzu

1 Baðlantý

2 Kurulum

3 Kullaným

philips

Çözüm
� Baðlantýlarý kontrol edin.
� Cihazla birlikte verilen telefon

kablosunu kullanýn.

� Baz üniteyi baþka elektrikli
uygulamalardan en az bir metre
uzak olan bir yere koyunuz.

� Cihazýn fiþinin takýldýðýndan emin
olun.

� Bataryalarý þarj edin.

� Evinizdeki her hat soketi için
mutlaka doðrudan doðruya bir
DSL filtresinin takýlmýþ olmasýný
saðlayýn.

� Modem ve telefonun (her biri için
özel) kendi doðru filtre slotlarýna
takýlmýþ olmalarýný saðlayýnýz.

� Filtreler arýzalý olabilir. Filtreleri
deðiþtirin ve tekrar deneyin.

� Sunucu telefon numarasýný ve kul-
lanýlan sunucuyu kontrol edin
(Server 1 veya 2).

� Þebeke operatörünüzdeki abonelik
durumunuzu kontrol edin.

Hata arama ve giderme
Ayrýntýlý genel bakýþ için kullaným kýlavuzuna bakýnýz.

Sorun
� Çevir sesi gelmiyor.

� Ses kalitesi kötü.

� Ekranda herhangi bir simge
görünmüyor.

� Arayan numarasý (ID) yok, geniþ
bant DSL internet kullanýmýnda
kötü iletiþim kalitesi.

� SMS 'i metin olarak almak için
þebeke operatörünüze kayýt
yapamýyorsunuz.

Yardýma mý ihtiyacýnýz var?
Kullaným kýlavuzu
SE 330 telefonunuzla birlikte teslim edilen kullaným kýlavuzuna bakýnýz.

Online yardým
www.p4c.philips.com

SMS yazma / gönderme / kaydetme

1. Bekleme modunda tuþuna 3 kez basýn. METÝN GÝR veya TASLAK kutusu içinde

son olarak kaydedilen SMS gösterilir.
2. METÝN GÝR gösterildiðinde, metni yazýn.

Taslak kutusundaki mesaj gösterildiðinde, bu mesajý deðiþtirebilir veya silmek için

tuþuna basabilirsiniz.

3. tuþuna basýn. SMS GÖNDER gösterilir.

4. SMS mesajýný göndermek istiyorsanýz, tuþuna basýn. NO GÝR gösterilir.

tuþuna basýn ve SMS göndermek istediðiniz kiþinin numarasýný yazýn.

tuþuna basýn. SMS KUTUSU :0 gösterilir. Hedef kutusunu seçmek için Yukarý /

Aþaðý tuþuna basýn. SMS �i göndermek için tuþuna basýn.

VEYA

SMS �i kaydetmek istiyorsanýz, tuþuna basýn. SMS KAYDET gösterilir.

SMS �i taslak kutusu içinde kaydetmek için tuþuna basýn.

Not: Hedef kutu alýcýnýn özel SMS kutusudur. Alýcý tarafýn hedef kutusu
numarasýný bilmeniz þarttýr, aksi takdirde SMS KUTUSU :0 �ý kullanýn.

Gelen SMS�leri okuma

Gelen mesajlar okunmadýðý süre boyunca yanýp söner.

1. Bekleme modunda tuþuna 2 kez basýn. GELEN SMS 00:00 �ý seçmek için

tuþuna basýn. Toplam mesaj sayýsý gösterilir.

2. tuþuna basýn. Aktüel numara ve en yeni mesajý gönderen kiþinin telefon

numarasý gösterilir.

3. Mesajý listeden seçmek için tuþuna basýn. Yeni / Okunmamýþ mesajlar bir yýldýzla

* iþaretlenmiþtir.

4. (SMS OKU) tuþuna 2 kez basýn. Mesajýn baþlangýcý gösterilir.

5. Mesaj metnini görmek için tuþuna basýn. Eðer mesaj listesine geri dönmek

istiyorsanýz, tuþuna basýn.
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