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Çabuk baþlama
kýlavuzu

Kurulum CDROM

Ýnternet baðlantýsý
(geniþ bant 
tavsiye edilir)
PC’nizde Skype
kurulu olmalýdýr ve
bir Skype 
kullanýcý hesabý
açmýþ olmanýz 
þarttýr (el cihazýnýn
tüm fonksiyonlarýn-
dan yararlanabil-
mek için CD 
üzerindeki Skype
versiyonunu 
kullanýn).

Boþ bir USB portu olan
masaüstü veya dizüstü
bilgisayar

1 Kurulum

Yazýlýmýn kurulmasý

Kurulum CD’sini PC’nin CD ROM 
(veya DVD ROM) sürücüsüne 
yerleþtirin.
Kurulum programý otomatik 
olarak baþlar.
Ekrandaki talimatlarý takip edin.

2 Baðlantý
Ýlkönce sürücüleri ve yazýlýmý kurun!

Telefon kablosunun baðlanmasýA

Telefon kablosunu baz 
istasyonun arka yüzündeki 
telefon soketine baðlayýn ve 
duvardaki telefon prizine takýn.
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Pil kapaðý

2 AAA pil

Baz ünite

Telefon kablosu

Pillerin yerleþtirilmesiB

2 adet þarj edilebilir NiMH AAA 
pili kutuplarýna dikkate ederek el 
cihazýnýn pil bölmesine yerleþtirin.
Pil kapaðýný yerine takýn.

Þarj yuvasýnýn baðlanmasýC

Elektrik kablosunun fiþini þarj 
yuvasýnýn arka yüzündeki 
baðlantýya takýn.
Elektrik besleme ünitesini prize 
takýnýz.

El cihazýnýn þarj edilmesiD

Ýlk kullanýmdan önce ürünü þarj 
yuvasýna yerleþtirin ve pilleri 
minimum 24 saat þarj edin.
El cihazýnýn dilini ayarlamak için 
WELCOME mesajýný gördükten 
sonra herhangi bir tuþa basýn.
Ülkenizi seçin ve Tamam ’a 
basýn.

Telefon hattý

Multi el cihazý paketlerinde ek el cihazlarý ve bunlarla birlikte elektrik kablolu þarj
cihazlarý ve ilâveten þarj edilebilir piller bulunur.

Kurulum iþlemi esnasýnda þunlarý yapmanýz istenilecektir:

USB fiþinin takýlmasý

USB fiþini PC’nizin USB yuvasýna
takýn.

Kurulumun tamamlanmasýC

El cihazýnýn tüm fonksiyonlarýndan 
yararlanabilmek için CD 
üzerindeki Skype versiyonunu 
kullanýn.

Quit ’i týklayýn.
Kurulum CD’sini PC’nin CD ROM 
sürücüsünden çýkarýn.

Kuruluma devam edin ve ekrandaki
talimatlarý yerime getirin.

Elektrik beslemesine baðlanmasý

Elektrik kablosunun fiþini baz 
ünitenin alt tarafýndaki yuvaya 
takýnýz.
Elektrik besleme ünitesini prize 
takýnýz.

A

B

Kutuda hat adaptörünü hat 
kablosundan ayrý olarak 
bulabilirsiniz. Bu durumda, hat 
kablosunu hat soketine 
takmadan önce lütfen hat 
adaptörünü hat kablosuna takýn.
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Hoþ geldiniz
Çabuk baþlama kýlavuzu

1 Kurulum

2 Baðlantý

3 Kullaným

Philips

Telefon etmek ve gelen aramalarý kabul etmekA
Hat almak için tuþuna 

basýn; Aranacak numarayý girin.
VEYA
Aramak istediðiniz numarayý 

girin. Numarayý çevirmek için 

tuþuna basýn.
Gelen telefona cevap vermek 

için tuþuna basýn.

3 Kullaným

Görüþmeyi bitirmek için:

tuþuna basýn veya el cihazýný 
þarj yuvasýna koyun.

Telefon hattýndan arama

Telefon etmek ve gelen aramalarý kabul etmekA
Skype baðlantý listesine eriþmek 

için tuþuna basýn.

Skype kullanýcýsýný seçmek için 

tuþuna basýn.

Seçilen baðlantýyý aramak için 

veya tuþuna basýn.

Baðlantý listesinin kullanýlmasýB

Skype baðlantý listesine eriþmek 

için tuþuna basýn.

Skype kullanýcýsýný seçmek için 

tuþuna basýn.

Ýsmin önündeki ‘’>’’ simgesi, 
Tamam ile onaylanacak olan 
seçili baðlantýyý gösterir.

Skype görüþmeleri

C Kullanýcý durum ekraný

Bir Skype aramasý geldiðinde, 

yanýp söner ve ekranda 

Skype ID’si görüntülenir.

Aramayý cevaplamak için 

tuþuna basýn.

Baðlantý listesi, PC’de Skype 
sistemine giriþ yapmýþ olan 
aktüel kullanýcýlarýn listesini 
gösterir.

Her kaydýn solunda görünen 
simgeler ilgili kaydýn online 
durumunu gösterir.
Durum simgelerinin anlamý yan 
tarafta açýklanmýþtýr.

tuþuna basýldýðýnda veya 

telefon þarj yuvasýna konulduðun-
da görüþme sona erer.
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