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Not
* Birden fazla ahize içeren 

paketlerde, ek ahizeler, şarj 
cihazları ve güç adaptörleri 
bulunur.

** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü 
hat kablosuna bağlamanız ve 
ardından hat kablosunu telefon 
soketine takmanız gerekir.

Dikkat
• Sadece birlikte verilen pilleri ve 

güç adaptörünü kullanın.

İçindekiler

Ahize*

Baz ünitesi
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Baz ünitesini ve şarj cihazını bağlayın
Telefon 
soketi

Elektrik 
soketi

Güç 
adaptörü

Elektrik 
soketi

Ekstra ahize 
şarj cihazı

Telefon baz 
ünitesi

1 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın:
• baz ünitesinin alt kısmındaki DC giriş jakı;
• duvardaki priz.

2 Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:
• baz ünitesinin alt kısmındaki telefon soketi;
• duvardaki telefon soketi.

3 Birden fazla ahize olan modellerde güç adaptörünün uçlarını 
bağlayın:
• ek ahize şarj cihazının alt kısmındaki DC giriş jakı;
• duvardaki priz.

Not İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.

1  Başlarken



Telefonunuzu yapılandırın
1 Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil 

kapağındaki pil bandını çıkarın.
2 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı görüntülenir 

(ülkeye göre değişir).
3 Ülke seçimini yapın ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
4 Tarih ve saat ayarını yapın.

• Saat 12 saatlik formattaysa * tuşuna basarak [AM] veya [PM] 
seçimini yapın.



Telefonunuzu şarj edin

8 saat 
şarj edin

Şarj etmek için ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin. Ahize baz 
ünitesine doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu 
belirten bir ses duyacaksınız.

 » Ahize şarj olmaya başlar.
Not İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.

Pil seviyesini kontrol edin
Ahize baz ünitesinden/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar 
pil durumunu gösterir (dolu, orta ve düşük).
Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj 
tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner.

Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir.
Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.



Cep telefonunuzu şarj edin

Telefon baz 
ünitesi

1 iPhone kullanıcıları USB şarj kablosunun (birlikte verilmez) ucunu  
ürününün altında yer alan USB soketine takmalıdır.

2 Mikro USB şarjlı cep telefonlarında, mikro USB kablosunun ucunu 
cep telefonunun mikro USB soketine takın.



2  Bluetooth
SE888 ürününü cep telefonlarınızla 
eşleyin
Cep telefonunun Bluetooth işlevinin etkin ve arama 
durumunda olduğundan emin olun. Ardından eşleştirme 
işlemini aşağıdaki gibi yapabilirsiniz:
1 Baz ünitesinde MENU tuşuna basın.
2 [Bluetooth] > [Beni Bul] öğesini seçin.
3 Cep telefonunu baz ünitesinin yakınına yerleştirin ve 

ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
4 Cep telefonunda SE888 öğesini seçip bağlanın.
5 Gerekirse cep telefonuna PIN kodunu (0000) girin. 

 » SE888 ile cep telefonu eşleştirildiğinde, ahizenin ve 
baz ünitesinin ekranında  veya  görüntülenir.

Not
• Bluetooth cihazı listesi dolduğunda eşleştirme yapmak 

için bazı cep telefonu adlarını kaldırmanız gerekir.
• SE888 ürününün adı cep telefonunuzda varsa, bunu 

kaldırmanız gerekir. Ardından yeniden eşleştirme 
yapabilirsiniz.

İpucu
PC eşleştirmek veya PC telefon defteri indirmek 
için ‘ThinkLink’ PC yazılımını yükleyin; bu 
yazılım CD ROM'da veya şu adreste bulunabilir : 
http://www.philips.com/support



Arama
Sabit hattan hızlı arama
Ahizede  /  tuşuna veya baz ünitesinde  tuşuna 
basıp numarayı çevirin.
Aramadan önce numara çevirme
1 Ahize veya baz ünitesinden telefon numarasını çevirin.
2  /  tuşuna basarak arama yapmak istediğiniz sabit hattı 

veya Bluetooth hattını ( / / ) seçin.
3 Ardından:

• Ahizede  /  tuşuna veya
• baz ünitesinde  ya da  tuşuna basarak 

aranacak hattı veya cep telefonunu seçin.

Not Hat ayarlarının sabit hat için [Ana sayfa] 
veya Bluetooth hattı için [Cep 1]/[Cep 2] olarak 
ayarlandığından emin olun. Bilgi edinmek için, kullanıcı 
kılavuzundaki Telefon ayarları bölümünde Hat ayarları 
konusuna bakın.

İpucu Ahizede [Oto.] seçeneğini seçerseniz, giden 
aramalar için serbest hat önceden seçilir ve [Ana sayfa] 
en yüksek önceliği taşır.  Sonra [Cep 1] ve [Cep 2] gelir.  
[Manuel] öğesini seçerseniz üç seçenek arasında bir 
simgeyi seçin.

3  Keyfini çıkarın



Aramaya cevap verilmesi
• Sabit hattan gelen arama olduğunda, yanıtlamak için 

ahizede  /  tuşuna veya baz ünitesinde  tuşuna 
basın.

• Bluetooth hattından gelen arama olduğunda, yanıtlamak 
için ahizede  /  tuşuna veya baz ünitesinde  
tuşuna basın.

• Hem sabit hattan hem de Bluetooth hattından aynı 
anda arama gelirse birini seçmek için ahizede/baz 
ünitesinde /  tuşuna basın, sonra
• ahizede  /  tuşuna basın veya
• baz ünitesinde  ya da  tuşuna basarak 

aramalardan birine yanıt verin.
Bir aramayı sonlandırma
• Ahizede  tuşuna veya baz ünitesinde  tuşuna 

basın.
• Ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin.

Arama sırasında ses seviyesini 
ayarlama
Arama sırasında ses seviyesini değiştirmek için ahizede /

 tuşuna veya baz ünitesinde  /  tuşuna basın.

Telefon defterine bir kişi ekleme
1 Ahize veya baz ünitesinde  tuşuna basın.
2  [Tercih] > [Yeni ekle] öğesini seçip onaylamak için 

[Tamam] tuşuna basın.
3 Adı girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna 

basın.
4 Numarayı girin ve onaylamak için [Kaydet] tuşuna 

basın.



Bir telesekreter mesajı kaydedin
1  [Menü] tuşuna basın
2   > [Mesaj] seçimlerini yapın, ardından onaylamak 

için [Tamam] tuşuna basın.
3 Sonra [Cevap ve kyt] veya [Sadece cevap] öğesini 

seçin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
4 Ardından [Yeni kaydet] seçimini yapın ve onaylamak 

için [Tamam] tuşuna basın.
5 Sinyal sesinden sonra mikrofona yaklaşarak kayda 

başlayın.
6 Kayıt işlemini durdurmak için [Tamam] tuşuna basın.

 » Yeni kaydedilen telesekreter mesajını ahizeden 
dinleyebilirsiniz.



Telesekreterde kayıtlı mesajların dinlenmesi

cdba

a Telesekreteri açma/kapatma:  tuşuna basın.
b Kayıtlı mesajları dinlemeyi başlatma/durdurma:  tuşuna basın.
c Ses seviyesini ayarlama:  /  tuşuna basın.
d Geçerli mesajı silme:  tuşuna basın.

Not Daha fazla bilgi için, bkz. kullanım kılavuzunda Telesekreter 
bölümü.



Yardım mı gerekiyor?
Kullanım kılavuzu
Yeni telefonunuzla birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.
nline yardım
www.philips.com/support

Philips'e Hoş Geldiniz
Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın tamamen ya 
da kısmen çoğaltılamaz.  
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