
Telefon SE740
SE745 Kutuda neler var

El cihazı

SE740 baz istasyonu

VEYA

SE745

Pil kapağı 

Bağlantı
Baz istasyonunu bağlama1

1. Baz istasyonunu telefon hattı soketinin ve elektrik prizinin yakınındaki orta bir yere yerleştirin.
2. Baz istasyonunu aşağıya bakacak şekilde yerleştirin böylece baz istasyonunun altını görebilirsiniz. Baz

desteğini desteğin sekmelerini baz ünitesindeki ilgili yuvalara geçirerek baz istasyonunuza takın. Tık sesi
duyuluncaya kadar yerine itin.

3. Hat kablosunu ve güç kablosunu gösterildiği gibi baz istasyonunun altındaki ilgili konektörlere bağlayın.
4. Telefon kablosunun öbür ucunu telefon hattı soketine ve güç kablosunun öbür ucunu elektrik 

prizine takın.
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Merhaba
Hızlı başlangıç kılavuzu
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2 adet AAA şarj 
edilebilir pil

Güç beslemesi Telefon 
kablosu*

Baz desteği

Kurulum
Yeniden şarj edilebilir pilleri takın ve şarj edin2

 Pilleri takın  El cihazını 24 saat şarj edin
Bağlantı

Kurulum

Kullanım
Hızlı Başlangıç 
Kılavuzu

Kullanıcı elkitabı

*Telefon kablosundan ayrı olarak gönderilen telefon adaptöründe kutuyu bulabilirsiniz. Bu durumda, 
telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanýz gerekir.

Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefon, güç kaynak birimleriyle beraber şarj cihazları 
ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.

UYARI Daima telefonunuz ile birlikte verilen kabloları ve pilleri kullanın.

Garanti

Telefonunuzu yapılandırın (gerekirse)
Telefonunuzu birkaç dakika şarj ettikten sonra, yaşadığınız ülkeye bağlı olarak Merhaba ekranı belirebilir. 
Merhaba ekranı belirirse:

1. Gideceğiniz yer : seçtiğiniz dilde MERHABA sözcüğüdür ve seçiminizi onaylamak için mSEÇ'e
basın. 

2. Gideceğiniz yer : ülkenize gidin ve seçiminizi mSEÇ'e basarak onaylayın.
3. Bas : operatörünüze basın (gerekli ise) ve seçiminizi onaylamak için mSEÇ tuşuna tekrar basın.
Tarih ve zaman ayarı
1. Boş modda mMENÜ'ye basın, kaydır : Saat&Alarm'a gidin ve mSEÇ tuşuna basın,

mSEÇ  tuşuna tekrar basarak Tarih & zaman girin.
2. Güncel saati (SS:DD) ve güncel tarihi (GG/AA/YY) girin ve mTAMAM tuşuna basın.
Bir doğrulama tonu çıkar ve telefonunuz kullanıma hazırdır.



 

Telefonu Açma/Kapama
Boş moddayken el cihazını kapatmak için e tuşunu 3 saniye basılı tutun.

El cihazını açmak için e tuşuna kısa basın.

Tuş takımını kilitleme/kilidi açma
Tuş takımını boş modda iken kilitlemek/kilidini açmak için * tuşuna basın ve 2 saniye basılı tutun.

Çağrılama
1. Baz istasyonunda p tuşuna basın. Kayıtlı tüm el cihazları çalmaya başlar.
2. Alındığında, çağrıyı sonlandırmak için el cihazındaki herhangi bir tuşa basın.

Telesekretere kaydedilen mesajları dinleyin (sadece SE745 için)
Telesekreteriniz varsayılan olarak açıktır. Yeni mesajlarınız varsa, baz istasyonunuzdaki mesaj sayacı alınan 
yeni mesaj sayısını göstererek yanıp sönecektir.

Baz iastasyonundaki P tuşuna basarak telefondaki mesajlarınızı dinleyin (kaydedilen ilk mesaj ilk önce 
dinlenecektir). P tuşuna tekrar basarak mesaj çalmasını durdurabilirsiniz.

R tuşuna basarak mevcut mesajı atlayın ve sonraki mesajı oynatın.

l tuşuna basarak önceki mesaja gidin (mevcut mesaj dinlenirken 1 saniye içinde basılırsa).

l tuşuna basarak mevcut mesajı yeniden çalın (mevcut mesaj dinlenirken 1 saniye sonra basılırsa). 

Mesaj dinlenirken hoparlör sesini ayarlamak için V tuşuna basın.

x tuşuna basarak mesaj dinlenirken mevcut mesajı silin. Tüm mesajları silmek için boş modda iken x 
tuşuna uzun basın (okunmayan mesajlar hariç).

Telesekreter işlevi hakkındaki ayrıntılar için SE745 Kullanıcı Elkitabına bakınız.

Cihaz özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili sahiplerine aittir.

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.
www.philips.com

3111 285 37681

Sıkça sorulan sorular
Daha fazla bilgi için, lütfen telefonunuz ile birlikte verilen Kullanıcı Elkitabına bakınız.

Yardıma ihtiyacınız mı var?
Kullanıcı Elkitabı
SE740/745 ile birlikte verilen Kullanıcı Elkitabına bakınız.

Çevrimiçi yardım
www.philips.com/support 

Sorun Çözümü

• Arama sesi yok! • Bağlantıları kontrol edin

• Pilleri şarj edin

• Verilen hat kablosunu kullanın

• Arayan beni net 
duyamıyor!

• Baz istasyonuna yaklaşın

• Baz istasyonunu elektrikli cihazların en az bir metre
uzağına taşıyın

• ARIYOR... el cihazında 
gösterilir ve  simgesi 
yanıp söner!

• Baz istasyonuna yaklaşın

• Baz istasyonunuzun doğru takıldığından emin olun

• Cihazınızı sıfırlayın ve el cihazı kaydını yeniden başlatın

• Arayan numarası 
gösterilmez!

• Şebeke operatörü sözleşmenizi kontol edin
Kullanım3
Arama yapma
Numarayı çevirin (maksimum 24 hane) ve r tuşuna basın.

VEYA

Hat almak için v tuşuna basın ve numarayı çevirin (maksimum 24 hane).

Aramayı cevaplama
Telefon çaldığında, r tuşuna basın.

Aramayı sonlandırma
Bir görüşmeyi sonlandırmak için e tuşuna basın.

Kulaklık sesi ayarlama
Bir arama sırasında, : tuşuna basın Ses 1'den Ses 5'e seçin.

Telefon defterine yeni bir kişi ekleme
1. Boş modda mMENÜ'ye basın, kaydır : Telf. defteri'ne gidin ve mSEÇ'e basın, mSEÇ'e basarak

Yeni giriş girin.
2. Kişinin adını girin (maksimum 14 karakter) ve mTAMAM'a basın.
3. Telefon numarasını girin (maksimum 24 hane) ve mTAMAM'a basın.
4. Gideceğiniz yer : bir grup seçmek için kaydırın (<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) ve

mSEÇ tuşuna basın.
Bir onay sesi duyulur.

Telefon defterine erişim
1. Boş modda d tuşuna basın ve : telefon defterine gözatmak için kaydırın. 
2. Telefon defteri girişinizin ayrıntılarını görüntülemek, için : telefon defteri girişine gidin ve mGÖR

tuşuna basın.
3. Telefon defterinden bir numara aramak için: telefon defteri girişine gidin ve  r tuşuna basın.

Zil melodisi ayarlama
1. Boş modda mMENÜ'ye basın, kaydır : Kişiselleştir'a gidin ve mSEÇ'e basın, mSEÇ'e basarak

El cih. tonu'nu girin : EC zil melodi'ne gidin ve mSEÇ'e basın.
2. Gideceğiniz yer : melodi dinlemek için istediğiniz melodiye gidin. 
3. Zil melodisini ayarlamak için mSEÇ tuşuna basın. 

Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.
Çin'de basılmıştır
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