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     Uyarõ
Sadece yeniden şarj edilebilir pilleri kullanõn.
El cihaz(lar)õnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.
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1 Önemli
Telefonunuzu kullanmadan önce bu 
kullanõcõ elkitabõnõ okumak için zaman 
ayõrõnõz. Telefonunuz hakkõnda önemli 
bilgi ve notlarõ içermektedir.

1.1 Güç gereksinimleri
� Bu ürün için 220-240 volt AC 

değerinde elektrik beslemesi 
gereklidir. Elektrik kesintisi 
durumunda iletişim kaybõ yaşanabilir.

� Elektrik şebekesi tehlikeli sõnõfõndadõr. Şarj 
aletinin gücünü kesmenin tek yolu güç 
beslemesini elektrik prizinden çekmektir. 
Elektrik prizine daima kolaylõkla 
erişilebilir olduğundan emin olun.

� Şebeke üzerindeki voltaj EN 60-950 
standartlarõna göre, TNV-3 olarak 
sõnõflandõrõlmõştõr (Telekominikasyon 
şebeke voltajlarõ).

Uyarõ
Zarar görmeyi ve arõzalarõ önlemek için:
� Şarj temas noktalarõnõ veya pili metal 

nesneler ile temas etmesine izin 
vermeyin.

� Ürünü açmayõn, yüksek voltaja maruz 
kalabilirsiniz.

� Şarj aletini sõvõlarla temas ettirmeyin.
� Ürün ile birlikte verilenden ya da 

Philips'in önerdiğinden başka bir pili 
asla kullanmayõn: patlama tehlikesi.

� Daima ürün ile birlikte verilen kablolarõ 
kullanõn.

� Ahizesiz kullanõmõn aktifleştirilmesi 
kulaklõk sesini aniden çok yüksek bir 

seviyeye arttõrabilir: telefonun kulağõnõza 
çok yakõn olmadõğõndan emin olun.

� Bu cihaz elektrik kesintisi olduğunda acil 
arama yapacak şekilde tasarlanmõştõr. 
Acil arama yapõlmasõna olanak sağlamak 
için alternatif sağlanmalõdõr.

� Telefonu õsõtma cihazlarõ veya direkt 
güneş õşõğõ tarafõndan oluşturulan aşõrõ 
sõcağa maruz bõrakmayõn.

� Telefonunuzu düşürmeyin veya 
nesnelerin telefonunuz üzerine 
düşmesine izin vermeyin.

� Alkol, amonyak, benzen veya aşõndõrõcõ 
içeren temizlik malzemeleri kullanmayõn 
bunlar cihaza zarar verebilir.

� Ürünü patlayõcõ tehlikesi bulunan 
yerlerde kullanmayõn.

� Küçük metal nesnelerin ürün ile temas 
etmesine izin vermeyin. Bu ses kalitesini 
bozabilir ve ürüne zarar verebilir.

� Aktif mobil telefonlar interferans 
yaratabilir.

Çalõşma ve saklama sõcaklõklarõ hakkõnda:
� Çalõştõrma sõcaklõğõ her zaman 0 ve 35º 

C (32 ile 95º F) olmalõdõr.
� Depolama sõcaklõğõ her zaman -20 ve 

45º C (-4 ile 113º F) olmalõdõr.
� Pil ömrü düşük sõcaklõklarda kõsalabilir.

1.2 Uyumluluk
Philips olarak bizler ürünün temel 
gereksinimler ve 1999/5/EC Yönetmeliğinin 
diğer ilgili maddeleri ile uyumlu olduğunu 
beyan ederiz. Bu ürün sadece ürün 
paketinde belirtilen ülkelerin analog telefon 
şebekelerine bağlanabilir.
Uyum Beyanõnõ www.p4c.philips.com 
sitesinden görebilirsiniz.

!
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1.3 GAP standart uyumunun 
kullanõmõ

GAP standardõ tüm DECTTM GAP el 
cihazlarõnõn ve baz istasyonlarõnõn 
markalarõndan bağõmsõz olarak asgari 
işletim standardõ ile uyumlu olmasõnõ 
garanti eder. El cihazõnõz ve baz istasyonunuz 
GAP ile uyumlu olup bu durum asgari 
garanti işlevlerinin:
El cihazõnõ kaydedeceği, hat alacağõ, çağrõ 
alacağõ ve arama yapacağõ anlamõna 
gelmektedir. Bas istasyonunuz ile CD240/
245�den bağõmsõz olarak başka bir el cihazõ 
kullanõyorsanõz gelişmiş özellikler 
kullanõlamayabilir.
CD240/245 el cihazõnõzõ farklõ markadaki 
bir GAP standart bas istasyonu ile 
kaydetmek ve kullanmak isterseniz, ilk 
olarak üretici talimatlarõnda açõklanan 
prosedürü yerine getirin, ardõndan 32 
sayfada belirtilenleri yerine getirin.
Başka bir markadaki el cihazõnõ CD240/
245 bas istasyonuna kaydetmek için, bas 
istasyonunu kayõt moduna (32 sayfada) 
getirin, ardõndan üreticinin talimatlarõnda 
verilen prosedürü izleyin.

1.4 Geri dönüşüm ve atõklar
Eski ürünlerin atõlmasõna yönelik bilgi:
İnsan sağlõğõnõn ve çevrenin korunmasõ 
amacõyla ürünlerin mevcut olan en iyi 
işlemlerden geçirilerek geri işlenmesini, 
kurtarõlmasõnõ ve geri işleme tekniklerinin 
uygulanmasõnõ sağlamak için WEEE 
yönetmeliği (Atõk Elektrikli ve Elektronik 
Cihaz Yönetmeliği; 2000/96/EC) 
yürürlüğe koyulmuştur.

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar 
kullanõmõ mümkün yüksek kaliteli 
malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmõş 
ve üretilmiştir.
Eski ürününüzü genel ev atõklarõ ile birlikte 
atmayõn.
Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanmasõ 
için aşağõdaki işaret ile belirtilmiş yerel 
toplama noktalarõnõ öğrenin.

Aşağõdaki atõk seçeneklerinden birini 
kullanabilirsiniz:
�  Ürünün tamamõnõn (kablo, fiş ve 

aksesuarlar dahil olarak) belirtilmiş 
WEEE toplama tesisine atõlmasõ.

�  Değiştirmek için ürün satõn alõrsanõz, 
eski ürününüzü bayinize iade ediniz. 
WEEE yönetmeliği gereğince bunu geri 
kabul edecektir.

Piller için imha talimatlarõ:
Piller genel ev atõklarõ ile 
birlikte atõlmamalõdõr.

Paketleme bilgisi:
Philips ambalajda geri dönüşüm ve uygun 
atõk uygulamasõnõ sağlamak için standart 
semboller kullanmõştõr.

İlgili ulusal geri kazanõm ve geri 
dönüşüm sistemine mali destek 
sağlanmõştõr.
Etiketli ambalaj malzemesi geri 
dönüşümlüdür.
4 Önemli
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1.5 Elektrik, Manyetik ve 
Elektromanyetik Alanlar 
(�EMF�)

1. Philips Royal Electronics bir çok 
elektronik cihazda olduğu gibi 
elektro manyetik sinyaller yayma ve 
alma özelliğine sahip tüketici ürünleri 
üretir ve satar.

2. Philips'in en önemli İşletme 
Prensiplerinden biri ürünlerimizle 
ilgili tüm sağlõk ve güvenlik 
önlemlerini almak, yürürlülükteki 
yasal gerekliliklere uygun olmak ve 
ürünlerin üretim tarihlerinde 
yürürlülükte olan EMF standartlarõ 
limitleri içinde kalmaktõr.

3. Philips sağlõğa olumsuz etkisi olmayan 
ürünler geliştirmek, üretmek ve 
pazarlamayõ ilke edinmiştir.

4. Ürünler amaçlarõna uygun şekilde 
düzgün olarak kullanõldõğõnda, Philips 
bu ürünlerin kullanõmõnõn şu anda 
bilinen bilimsel gerçekler 
doğrultusunda güvenli olduğunu 
onaylar.

5. Philips uluslararasõ EMF ve güvenlik 
standartlarõnõn geliştirilmesinde aktif 
rol oynar, bu sayede Philips 
standartlarda yapõlan gelişmeleri 
ürünlerine en kõsa sürede 
uyarlayabilir.
Önemli 5
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2 Telefonunuz

2.1 Kutuda neler var

Not
*Telefon kablosundan ayrõ olarak gönderilen telefon adaptöründe kutuyu bulabilirsiniz. 
Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü 
takmanõz gerekir.

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

 El cihazõ Baz istasyonu Pil kapağõ

2 AAA 
yeniden şarj 

edilebilir piller

Güç beslemesi Telefon 
kablosu*

Kullanõcõ elkitabõ Garanti Hõzlõ Başlangõç 
Kõlavuzu
6 Telefonunuz
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Telefonunuz 7

2.2 Telefonunuza genel bakõş

A Kulaklõk
B Ekran 
Ekran simgelerini görmek için sayfa 9'e 
bakõnõz.
C Menü tuşu ve Sol tuş 
Boş modda: Ana menüye gidin.
Diğer modlarda: Telefon ekranõnõzda, tam 
üzerinde görüntülenen fonksiyon seçer.

D Tekrar arama tuşu & Sağ tuş 
Boş modda: Tekrar arama listesine erişin. 
Saat/tarih gösterme moduna gitmek için  
tuşuna uzun basõn.
Bir arama sõrasõnda: El cihazõ mikrofonunu 
sessiz/sesli yapma
Diğer modlarda: Telefon ekranõnõzda, tam 
üzerinde görüntülenen fonksiyon seçer.
E Dolaşma tuşlarõ 
Boş modda: Arama kaydõna ulaşmak için 
yukarõ, Telefon Defterine ulaşmak için 
Aşağõya kaydõrõn.
Bir arama sõrasõnda: Kulaklõk ve hoparlör 
sesini artõrmak veya azaltmak için yukarõ/
aşağõ kaydõrõn.
Diğer modlarda: Telefon defteri, Yeniden 
Arama Listesi veya Aama Kaydõnda bir 
menü listesinde yukarõ/aşağõ kayõn veya 
önceki ya da sonraki kayda gidin.
F Konuşma tuşu 
Boş modda: Harici veya dahili gelen bir 
aramayõ cevaplar.
Bir arama sõrasõnda: Yeniden arama 
özelliğini etkinleştirin.
Diğer modlarda: Telefon defteri, Yeniden 
Arama listesi veya Arama Kaydõnda 
seçtiğiniz numarayõ çevirin.
G Telefonu kapatma tuşu 
Boş modda: Telefonu açmak/kapatmak için  
tuşuna uzun basõn.
Bir arama sõrasõnda: Aramayõ kapatõn.
Diğer modlarda: Boş moda geri dönün. 
H Tuş takõmõ kilitleme tuşu 
Boş modda: * ekleyin. Tuş takõmõnõn 
kilitlemek/kilidini açmak için  uzun basõn.
Bir arama sõrasõnda: * ekleyin. 
I Zil açma/kapama tuşu & 

Duraklatma tuşu 
Boş modda: # ekleyin. Zili açmak/
kapatmak için  tuşuna uzun basõn.
Bir arama sõrasõnda: # ekleyin. Duraklatma 
eklemek için  uzun basõn.
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J Hoparlör tuşu 
Boş modda: Hoparlörü açõn ve numarayõ 
çevirin. El cihazõ modunu kullanarak gelen 
bir aramayõ cevaplayõn. 
Bir arama sõrasõnda:  Hoparlörü aç/kapat.
K Arama aktarma tuşu ve 

Intercom tuşu 
Boş modda: Dahili aramayõ başlatõr.
Bir arama sõrasõnda: Hatta kalõn ve başka 
bir el cihazda sayfa açõn.
L Mikrofon

M Hoparlör

Uyarõ
Ahizesiz kullanõmõn aktifleştirilmesi 
kulaklõk sesini aniden çok yüksek bir 
seviyeye arttõrabilir. Telefonun kulağõnõza 
çok yakõn olmadõğõndan emin olun.
N Pil kapõsõ

v
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2.3 Ekran simgeleri

A Durum çubuğu
Pilim tam şarj olduğunu gösterir. 
 simge şarj sõrasõnda ve pil 
zayõfladõğõnda yanõp söner.
Harici gelen bir çağrõ olduğunu, 
harici çağrõnõn bağlandõğõnõ veya 
harici çağrõnõn bekletildiğini 
gösterir. Interkom modu 
sõrasõnda simge yanõp söner.
Yeni sesli mesajlarõn alõndõğõnõ 
gösterir. Okunmayan mesaj 
olduğunda simge yanõp söner.
Arama kayõtlarõnda yeni cevapsõz 
arama olduğunu gösterir.
Telefon defterine erişildiğinde 
belirir.
Alarm saati aktif olduğunda 
belirir.
Hoparlör aktif olduğunda belirir.

Zil kapalõ aktif olduğunda belirir.

Telesekreter aktif olduğunda 
belirir. Yeni telesekreter 
mesajlarõ alõndõğõnda simge yanõp 
söner. Telesekreter belleği 
dolduğunda simge yanõp söner.

El cihazõnõn baz istasyonuna kayõtlõ 
ve kapsama alanõ içerisinde 
olduğunu gösterir. Telefon 
kapsama alanõ dõşõnda iken veya bir 
baz ararken simge yanõp söner.

B OK (TAMAM) tuşu
Seçiminizi onaylamasõ için menü modunda 
belirir.
C  tuşu
Daha fazla seçeneğin bulunduğunu 
gösterir. Yukarõ/aşağõ gitmek için dolaşma 
tuşlarõnõ kullanõn. El cihazõ kapsama 
alanõnõn dõşõnda iken simge yanõp söner.
D BACK (GERİ) tuşu
Menü modunda iken belirir. Önceki menu 
düzeyine dönmek için BACK (GERİ)�yi 
seçin. Girilen son haneyi/karakteri silmek 
için BACK (GERİ)�yi seçin.
Telefonunuz 9
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2.4 Baz istasyonuna genel bakõş

A Çal/Durdur tuşu 
Gelen mesajlarõ dinleme (ilk kaydedilen ilk 
dinlenecektir).
Mesaj dinlemeyi durdur.
B LED göstergesi 
Yavaş Yanõp Sönüyor (1 saniyelik aralõk): 
Okunmayan yeni mesajlar olduğunu 
gösterir.
Hõzlõ Yanõp Sönüyor (0.5 saniyelik aralõk): 
Telesekreteri belleğinin dolu olduğunu 
gösterir.
Sabitken: 
Telesekreterin açõk olduğunu gösterir.
Devam eden TAM işlemini gösterir.
El cihazõ ile devam eden uzaktan işlemi 
gösterir.
C Açma/Kapama anahtarõ 

'e kõsa basarak telesekreteri açõn/
kapatõn.
D Sil tuşu 
Mesaj çalma sõrasõndaki mevcut mesajõ silin.
TAM boş modda iken tim mesajlarõ silmek 
için uzun basõn (okunmayan mesajlar 
silinmeyecektir).

E Önceki mesaj/Yanõtlama mesajõ 
tuşu 

Seçili mesajõ dinlerken ilk bir saniye içinde 
basõlõrsa bir önceki mesaja gider.
Seçili mesaj dinlenmeye başladõktan en az 
1saniye sonra basõlõrsa seçili mesajõ tekrar 
dinletir.
F Sonraki mesaj tuşu 
Mesaj dinlerken bir sonraki mesaja geçme.
G Ses tuşlarõ 
Çalma sõrasõnda hoparlör sesini artõrõr/
azaltõr.
9 ses düzeyi vardõr.
H Çağrõ tuşu 
El cihazõ çağrõsõ.
Uzun basõldõğõnda kayõt prosedürünü başlatõr.
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3 Başlarken

3.1 Baz istasyonunu bağlama
Baz istasyonunu telefon hattõ 
soketinin ve elektrik prizinin 
yakõnõndaki orta bir yere yerleştirin.

Hat kablosunu ve güç kablosunu baz 
istasyonunun arkasõndaki ilgili 
konektörlere bağlayõn.

Hat kablosunun ve güç kablosunun 
diğer ucunu ilgili soketlere takõn.

Not
Hat adaptörü telefon kablosuna takõlmamõş 
olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu hat 
soketine takmadan önce hat adaptörünü 
takmanõz gerekir.

Uyarõ
Baz istasyonunu dosya dolaplarõ, kalorifer 
veya elektrik aletleri gibi büyük metal 
cisimlere yakõn yerlere koymayõn. Bu 
kapsama alanõna ve ses kalitesine etki 
edebilir. Geniş iç ve dõş duvarlarõ olan 
binalar baz istasyonun içeri-dõşarõ sinyal 
aktarõmõnõ etkileyebilir.

Uyarõ
Baz istasyonunda AÇMA/KAPAMA 
düğmesi yoktur. Güç adaptörü cihaza 
bağlandõğõnda ve adaptör prize takõldõğõnda 
güç uygulanõr. Cereyanõ kesmenin tek yolu 
güç adaptörünü elektrik prizinden 
çõkarmaktõr. Bu yüzden, elektrik prizine 
kolay erişilebildiğinden emin olun.
Güç adaptörü ve telefon hattõ kablosu doğru 
takõlmalõdõr, yanlõş bağlantõ telefona zarar 
verebilir.
Her zaman telefon ile birlikte verilen 
telefon hattõ kablosunu kullanõn. Aksi 
halde, çevir sesi duymayabilirsiniz.

3.2 Telefonun kurulmasõ
Telefonu kullanmaya başlamadan önce piller 
takõlmalõ ve tam olarak şarj edilmelidir.

Uyarõ
Piller ilk kez takõldõğõnda, INITIAL sözcüğü 
el cihazõnda görünecektir. Ünite pil zayõf 
olduğundan normal başlayamayacaktõr. 
Normal çalõşmaya başlamadan önce el 
cihazõnõzõ birkaç dakika şarj edin.

1
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12 Başlarken

3.2.1 Pili takma

Uyarõ
Daima cihazõnõz ile birlikte verilen AAA 
yeniden şarj edilebilir pilleri kullanõn. 
Alkalin pilleri veya diğer pil türlerini 
kullanõyorsanõz pilin sõzma riski vardõr.

Pil kapağõnõ kaydõrarak çõkartõn.

Pilleri belirtildiği gibi doğru kutuba 
göre yerleştirin ve kapağõ takõn.

3.2.2 Pili şarj etme

Uyarõ
İlk kullanõmdan önce telefon en az 24 saat 
şarj edilmelidir.
Pil seviyesi düştüğünde, zayõf pil sensörü ton 
sesi ve yanõp sönen pil simgesi ile sizi uyarõ. 
Pil seviyesi aşõrõ düşerse, uyarõdan kõsa bir 
süre sonratelefon otomatik olarak 
kapanõr ve kullanõlmakta olan hiçbir 
fonksiyon kaydedilmez. 

Telefonu baz istasyonundaki şarj 
kõzağõna yerleştirin. Telefon doğru 
şekilde yerleştirildiğinde bir bip sesi 
duyulur.

Ekrandaki pil simgesi  şarj 
sõrasõnda yanõp söner.
El cihazõ tam şarj olduğunda pil simgesi 

 sürekli yanar.

Not
3 kez tam şarj (15 saatin üstü) ve deşarj 
yapõldõktan sonra optimum pil ömrüne 
ulaşõlõr ve yaklaşõk 12 saatlik konuşma 
zamanõ ve 150 saatlik bekleme zamanõna 
izin verir. 
Telefonun iç ve dõş kapsama alanõ sõrasõyla 50 
metreye ve 300 metreye kadardõr. Telefon 
kapsama alanõnõn dõşõna çõkarsa , anten simgesi 

 yanõp sönecektir.

İpucu
Menzil sõnõrõna ulaşõldõğõnda ve görüşme 
bozulduğunda, baza yakõnlaşõn.

3.3 Merhaba modu 
Telefonu ilk kez kullanmadan önce, 
telefonu kullandõğõnõz ülkeye göre 
yapõlandõrmanõz gereklidir. Birkaç dakika 
şarj ettikten sonra, MERHABA sözcüğü 
çeşitli dillerde belirir. Telefonunuzu 
yapõlandõrmak için aşağõdaki adõmlarõ takip 
edin:

Not
Ülke gurubunuza bağlõ olarak MERHABA 
ekranõ görüntülenmeyebilir. Bu durumda, 
ülke/operatör/dil ayarlarõnõzõ seçmeniz 
gerekmez.
Önce ülke seçimini tanõmlamasanõz bile 
hala giden arama çağrõlarõ yapabilir veya 
gelen arama çağrõlarõnõ alabilirsiniz. 
Ancak, ülkenizi seçinceye kadar 
telesekreter özelliğini kullanamazsõnõz.

Ülkelerin listesini göstermek için 
m tuşuna basõn. 
Kaydõr: ülkenize gidin.
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Seçiminizi naylamak için mOK 
tuşuna basõn.
� Seçili ülke için geçerli hat ayarlarõ ve 

menü dili otomatik olarak 
yapõlanacaktõr. 

� Tarih/Saat ayarlamak için bkz sayfa 
25 �Tarih ve Saat'i ayarlayõn� .
Telefonunuz artõk kullanõma 
hazõrdõr.

İpucu
İlk yapõlandõrmanõn ardõndan ülke ayarlarõnõzõ 
istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. (bkz 
sayfa 33 �Ülke Seçimi� )
15 saniye herhangi bir tuşa basõlmazsa, el 
cihazõ otomatik olarak boş moda 
dönecektir. Ayrõca el cihazõnõ baz 
istasyonuna geri koyduğunuzda da 
otomatik olarak boş moda dönecektir.

3
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3.4 Menü yapõsõ
Aşağõdaki tabloda telefonunuzun menü ağacõ açõklanmõştõr.
Her seçeneği girmek için sol menü anahtarõna m basõn.
Dolaşma tuşlarõnõ kullanarak : menülerde dolaşõn.

TELF.DEFTERİ NUM EKLE

NUM. DÜZELT

NUM. SİL

TÜMÜNÜ SİL

DİREKT HAF. NUM EKLE/NUM. SİL

SAAT/ALARM TARİH&ZAMAN

ALARM AYARLA KAPALI/1 KEZ/GÜNDE 1 KEZ

ALARM TONU MELODİ 1/2/3

KİŞİSEL AYAR EL CHZ. TONU ZİL SESİ ARTAN/YÜKSEK/ORTA/
DÜŞÜK/ZİL KAPALI

ZİL MELODİSİ Melodi listesi

TUŞ SESİ AKTİF/KAPALI

EL CHZ. ADI

OTOM. YANIT AKTİF/KAPALI

DİL Dil listesi

GELİŞMİŞ AYR FLASH SÜRESİ KISA/UZUN

ARAMA MODU * TON/PULSE

ARAMA ENG. NUMARA NUMARA 1/2/3/4

ARAMA ENG.M. AKTİF/KAPALI

BEBEK ARAMA BEBEK MODU AKTİF/KAPALI

BEBEK NO.

ÖN EK HANE ALGILA

ÖN EK NB

ACİL NO NUMARA 1/2/3

* Ülkenize bağlõ olarak, bu özellik seçmeniz için hazõr bulunmayabilir.
14 Başlarken
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GELİŞMİŞ AYR KAYIT

KAYDI SİL

PIN

CHZ SIFIRLA

ÜLKE SEÇM * Ülke listesi

TELESEKRETER DİNLE  TEKRARLA/İLERİ ATLA/GERİ GEL/SİL

TÜMÜNÜ SİL SADECE CEVAP KİŞİSEL OGM KAYDET/
KAYIT

MEMO KAYIT ÖNTANIMLI 

CEVAP MODU CEVAP VE KYT KİŞİSEL OGM KAYDET/
KAYIT

ÖNTANIMLI

TLSEK.AÇ/KAP ZİL GECİKME 1/2/3/4/5/6/7/8/9/
ÜCRETSİZTLSEK.AYAR.

UZAKT. DİNLE AKTİF/AKTİF DĞL

EC ARAMA AKTİF/KAPALI

Bİ ARAMA AKTİF/KAPALI

* Ülkenize bağlõ olarak, bu özellik seçmeniz için hazõr bulunmayabilir.
Başlarken 15
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16 Telefonunuzun kullanõlmasõ

4 Telefonunuzun 
kullanõlmasõ

4.1 Arama yapma

4.1.1 Ön Tuşlama
Numarayõ çevirin (en fazla 24 hane).
r tuşuna basõn.
� Arama başlatõlõr.

İpucu
Ön tuşlama numarasõnõn başõna bir önek 
numarasõ ekleyebilirsiniz, daha fazla bilgi 
için bkz sayfa 31 �Önek ayarlayõn� kõsmõna 
bakõnõz.

4.1.2 Doğrudan arama
Hat almak için v tuşuna basõn.
Numarayõ çevirin.
� Arama başlatõlõr.

4.1.3 Yeniden arama listesinden 
arama yapma

Boş modda iken p tuşuna basõn.
Kaydõr: tekrar arama listesinde 
bir girişe gidin.
r tuşuna basõn.
� Arama başlatõlõr.

4.1.4 Arama listesinden arama 
yapma

Boş modda iken u tuşuna basõn.
Kaydõr: arama listesinde bir girişe 
gidin.
r tuşuna basõn.
� Arama başlatõlõr.

Not
Arama kaydõnda arayanõn numarasõnõ ve 
ismini görebilmek için Arayan Hat 
Numarasõnõ Gösterme serisine abone 
olmanõz gerekir. (bkz sayfa 22 �Arama 
Kaydõna Erişim�)

4.1.5 Telefon defterinden arama 
yapma

Boş modda iken d tuşuna basõn.
Kaydõr: telefon defteri girişine gidin.
r tuşuna basõn.
� Arama başlatõlõr.

İpucu
Telefon defterinde iken, kaydõrarak : 
girişleri ayrõ ayrõ taramak yerine, gitmek 
istediğiniz kayõdõn ilk harfine karşõlõk gelen 
sayõsal tuşa basõn. Örneğin, 2 tuşuna 
bastõğõnõzda A ile başlayan girişleri 
gösterecektir. 2 tuşuna tekrar 
bastõğõnõzda B ile başlayan girişleri 
gösterecektir, vb...

4.2 Aramayõ cevaplama

Tehlike
Gelen çağrõ ile görüşürken telefon çalarsa, 
zil sesi işitme bozukluğuna sebep 
olabileceği için telefonu kulağõnõza çok 
yakõn tutmayõn.
Telefon çaldõğõnda r tuşuna basõn.

� Arama başlatõlõr.

Not
Gelen çağrõnõn diğer etkinlikler arasõnda 
öncelikleri vardõr. Bir çağrõ geldiği sõrada, 
telefon ayarlarõ, menülerde dolaşma, vb. 
gibi diğer özellikler kullanõlmakta ise, vs. 
durdurulur.
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İpucu
OTOM YANİT modu (bkz sayfa 28 �Oto 
Cevap'õ devreye al/devreden çõkar�) 
etkinleştirilmişse, aramaya cevap vermek 
için yapmanõz gereken sadece telefonu 
baz istasyonundan kaldõrmaktõr. Bu ayar 
varsayõlan olarak kapalõdõr.

4.2.1 Ahizesiz cavaplama

Tehlike
Ahizesiz kullanõmõn aktifleştirilmesi 
kulaklõk sesini aniden çok yüksek bir 
seviyeye arttõrabilir. El cihazõnõn kulağõnõza 
çok yakõn olmadõğõndan emin olun.
Telefon çaldõğõnda v tuşuna basõn.

� Telefonun hoparlörü etkinleştirilir.

4.3 Aramayõ sonlandõrma
Bir görüşmeyi sonlandõrmak için e 
tuşuna basõn.

� Arama sonlandõrõlõr.

İpucu
Aramayõ sonlandõrmak için yapmanõz 
gereken el cihazõnõ baz istasyonuna geri 
yerleştirmektir. Bu özellik varsayõlan 
olarak aktiftir.

Not
Arama süresi (HH-MM-SS) telefonun 
ekranõnda yaklaşõk 10 saniye 
gösterilecektir. Boş moda dönmek için 
pBACK tuşuna basõn.
Telefonunuzun kullanõlmasõ 17
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5 Telefonunuzdan 
daha fazla 
faydalanma

5.1 Telefonu Açma/Kapama
Boş moddayken telefonu kapatmak için 
e tuşunu 5 saniyeden uzun süre basõlõ 
tutun.

5.2 Tuş takõmõnõ kilitleme/kilidi 
açma

Tuş takõmõnõ boş modda iken kilitlemek/
kilidini açmak için * tuşuna basõn ve 1 
saniye basõlõ tutun.

5.3 Metin veya sayõ girme
Metin girebileceğiniz bir alan seçtiğinizde, 
ilgili tuşa bir kez veya birkaç kez basarak 
tuşlara basõlõ olan harfleri girebilirsiniz. 
Örneğin, �PETER� adõnõ girmek için:

Bir kere 7'ye basõn: P
İki kere 3'e basõn: PE
Bir kere 8'e basõn: PET
İki kere 3'e basõn: PETE
Üç kere 7'ye basõn: PETER

Aşağõdaki tablo metin veya sayõ girişi 
sõrasõndaki karakter yerlerini gösterir:

İpucu
Girilen son rakamõ veya karakteri silmek 
için pBACK'e basõn.

5.4 Çağrõ sürüyor
Bir arama sõrasõnda bazõ seçenekler 
kullanõlabilir. Mevcut seçenekler:

5.4.1 Kulaklõk sesi ayarlama
Bir arama sõrasõnda, : tuşuna basõn SES 
1'den SES 3'e seçin.

5.4.2 Mikrofonun sesini kapat/aç
Mikrofonun sesi kapatõldõğõnda, arayan kişi 
sizi duyamaz.

Bir arama sõrasõnda, mikrofonu 
kapatmak için p tuşuna basõn.
Mikrofonu açmak için p tuşuna 
tekrar basõn.

Tuşlar Atanan karakterler

1 boşluk 1 _ < > *

2 A B C 2

3 D E F 3

4 G H I 4

1

2

3

4

5

5 J K L 5

6 M N O 6

7 P Q R S 7

8 T U V 8 ?

9 W X Y Z 9

0 0 -- / \ o +

# #

* *

1

2
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5.4.3 Hoparlör modunu devreye 
al/devreden çõkar

Tehlike
Ahizesiz kullanõmõn aktifleştirilmesi 
kulaklõk sesini aniden çok yüksek bir 
seviyeye arttõrabilir. Telefonun kulağõnõza 
çok yakõn olmadõğõndan emin olun.

 Bir arama sõrasõnda, hoparlör 
modunu devreye almak için v 
tuşuna basõn.
Normal moda dönmek için v 
tuşuna tekrar basõn.

5.4.4 Hoparlör sesini ayarlama
Bir arama sõrasõnda : tuşuna basõn SES 
1'den SES 5'e seçin.

5.5 Telefon Defterinizin 
Kullanõlmasõ

Telefonunuz 100'e kadar telefon defteri 
belleği saklayabilir. Herbir telefon 
kaydõnda telefon numarasõ maksimum 24 
haneden ve isim 12 karakterden oluşabilir.

5.5.1 Telefon Defterine Erişim
Boş modda iken d tuşuna basõn ve 
: telefon defterine gözatmak için 
kaydõrõn. 
� Telefon defteri kayõtlarõ alfabetik 

sõraya göre listelenir.
Ayrõntõlarõ görüntülemek için p 
tuşuna basõn.

İpucu
Kaydõrmak yerine: telefon kayõtlarõna 
gözatmak için gitmek istediğiniz kayõdõn ilk 

harfine karşõlõk gelen sayõsal tuşa 
basabilirsiniz. Örneğin, 2 tuşuna 
bastõğõnõzda A ile başlayan girişleri 
gösterecektir. 2 tuşuna tekrar 
bastõğõnõzda B ile başlayan girişleri 
gösterecektir, vb...

5.5.2 Telefon defterine yeni bir 
kişi ekleme

Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: TELF.DEFTERİ'ne gidin ve 
mOK'e basõn, mOK'e basarak 
NUM. EKLE'ye girin.
Ekranda AD GİR gösterilir.
Kişinin adõnõ girin (maksimum 12 
karakter) ve mOK'e basõn.
Numarayõ girin (maksimum 24 hane) 
ve mOK'e basõn.
� Bir onay sesi duyulur.

Not
Girilen son rakamõ veya karakteri silmek 
için pBACK'e basõn.
Boş moda dönmek için, e tuşuna basõn.

İpucu
Bellek dolu olduğunda yeni bir Telefon 
rehberi kaydõ giremezsiniz. Bu durumda, 
yeni kayõtlara yer açmak i çin varolan 
kayõtlarõnõzdan silmeniz gerekir.

5.5.3 Telefon defteri girişini 
değiştirme

Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: TELF.DEFTERİ'ne gidin ve 
mOK'e basõn: NUM. DÜZELT'e 
gidin ve mOK'e basõn.
Kaydõr: düzenlemek amacõyla bir 
giriş seçmek içindir.
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Adõ göstermek için mOK'e basõn. 
Yeni adõ girin ve onaylamak için 
mOK'e basõn.
Yeni numarayõ girin ve onaylamak 
için mOK'e basõn.
� Bir onay sesi duyulur.

5.5.4 Telefon defteri kaydõnõ silin
Boş modda m 'e basõn, kaydõr: 
TELF.DEFTERİ'ne gidin ve mOK'e 
basõn: NUM SİL'e gidin ve 
mOK'e basõn.
Kaydõr: silmek üzere bir kaydõ 
seçmek için mOK'e basõn.
Ekranda SİL? gösterilir.
Silme işlemini onaylamak için 
mOK'e tekrar basõn.
� Bir onay sesi duyulur.

Not
Değişikliği atmak için pBACK'e basõn ve 
ekran telefon defteri listesine döner.

5.5.5 Telefon defteri listesini silin
Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: TELF.DEFTERİ'ne gidin ve 
mOK'e basõn. 
Kaydõr: TÜMÜNÜ SİL'e gidin ve 
mOK'e basõn.  
Ekranda SİL? gösterilir.
Silme işlemini onaylamak için 
mOK'e tekrar basõn.
� Bir onay sesi duyulur.

Not
Değişikliği atmak için pBACK'e basõn ve 
ekran telefon defteri listesine döner.

5.5.6 Direkt Erişim Belleği
Telefon defteri belleğine eklenen 2 direkt 
erişim belleği vardõr (1 ve 2 
Tuşlarõ). Boş modda iken tuşlara uzun 
bastõğõnõzda saklanan telefon numarasõ 
otomatik olarak aranacaktõr. 

5.5.6.1 Direkt Erişim Belleğini 
Ekle/Düzenle

Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: TELF.DEFTERİ'ne gidin ve 
mOK'e basõn: DİREKT HAF.'e 
gidin ve mOK'e basõn.
Kaydõr: TUŞ 1 veya TUŞ 2'ye gidin 
ve mOK'e basõn.
� Saklanan numara gösterilir (varsa).
Direkt bellek menüsüne girmek için 
mOK'e basõn. 
mOK'e tekrar basarak NUM. 
EKLE'ye girin.
Adõ girin ve onaylamak için mOK'e 
basõn.
Numarayõ düzenleyin ve onaylamak 
için mOK'e basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

Not
Girilen son rakamõ veya karakteri silmek 
için pBACK'e basõn.

5.5.6.2 Direkt Erişim Belleğini Sil
Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: TELF.DEFTERİ'ne gidin ve 
mOK'e basõn: DİREKT HAF.'e 
gidin ve mOK'e basõn.
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Kaydõr: TUŞ 1 veya TUŞ 2'ye gidin 
ve mOK'e basõn.
� Saklanan numara gösterilir (varsa).
Direkt bellek menüsüne girmek için 
mOK'e basõn. 
Kaydõr: NUM SİL'e gidin ve 
mOK'e basõn.
Ekranda SİL? gösterilir. 
Sişme işlemini onaylamak için 
mOK'e basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

5.6 Tekrar arama listesinin 
kullanõlmasõ

Tekrar arama listesi aranan son 5 numarayõ 
saklar. Her kayõt için en fazla 24 hane 
gösterilebilir.

5.6.1 Tekrar Arama Listesine 
Erişim

Tekrar arama listesine gitmek için 
p tuşuna basõn: tekrar arama 
listesini taramak için gözatõn.
� Aranan son numara tekrar arama 

listesinde ilk görünecektir. Yeniden 
aranacak numara Telefon rehberi 
kayõtlarõndan biriyle eşleşirşe o 
zaman, numara yerine isim 
görüntülenecektir. 

Ayrõntõlarõ görüntülemek için p 
tuşuna basõn.

Not
Boş moda dönmek için e tuşuna basõn.

5.6.2 Tekrar aranan numarayõ 
telefon defterine kaydedin

Boş modda iken p tuşuna 
basõn: bir kayõt seçmek için kaydõrõn 
ve mOK'e basõn, mOK'e basarak 
NO KAYDET'e girin.

Ekranda AD GİR gösterilir.
Kişinin adõnõ girin (maksimum 12 
karakter) ve mOK'e basõn.
� KAYDEDİLDİ 5 saniye gösterilir ve 

ekran tekrar arama listesine döner.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

Not
Girilen son rakamõ veya karakteri silmek 
için pBACK'e basõn.

5.6.3 Tekrar arama numarasõnõ 
değiştir

Boş modda iken p tuşuna 
basõn: bir giriş seçmek için 
kaydõrõn ve mOK'e basõn: NUM. 
DÜZELT'e gidin ve mOK'e basõn.
Numarayõ değiştirin ve değişikliği 
onaylamak için mOK'e basõn.
� Bir onay sesi duyulur.

Not
Değişikliği atmak için pBACK'e basõn ve 
ekran tekrar arama listesine döner.

5.6.4 Tekrar arama numarasõnõ 
silme

Boş modda iken p tuşuna basõn: 
bir giriş seçmek için kaydõrõn ve 
mOK'e basõn: NUM SİL'e gidin ve 
mOK'e basõn.
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Ekranda SİL? gösterilir.
Silme işlemini onaylamak için 
mOK'e tekrar basõn.
� Bir onay sesi duyulur.

Not
Değişikliği atmak için pBACK'e basõn ve 
ekran tekrar arama listesine döner.

5.6.5 Tekrar arama listesini silme
Boş modda iken p tuşuna basõn ve 
m tuşuna basõn.
Kaydõr: TÜMÜNÜ SİL'e gidin ve 
mOK'e basõn. 
Ekranda SİL? gösterilir.
Silme işlemini onaylamak için 
mOK'e tekrar basõn.
� Bir onay sesi duyulur.

Not
Değişikliği atmak için pBACK'e basõn ve 
ekran tekrar arama listesine döner.

5.7 Arama kaydõnõn kullanõlmasõ
Arama kaydõ son 20 harici aramayõ, herhangi 
bir yeni ses postasõnõ ve gelen telesekreter 
mesajlarõnõ saklar. Arayan Hat Numarasõnõ 
Gösterme (CLI)'ye abone olmuşsanõz ve 
arayanõn kimliği saklõ değilse arayanõn adõ 
(veya numarasõ) gösterilecektir. 

Not
Arayanõn kimliği tutulursa veya şebek 
tarih ve saat bilgilerini vermezse, bu 
durumda bilgi arayan kaydõnda 
gösterilmeyecektir. 
Arayan Hattõ Tanõmlama servisine abone 
değilseniz, arayan kaydõnda herhangi bir 
bilgi gösterilmeyecektir.

5.7.1 Arama Kaydõna Erişim
Boş modda iken u tuşuna basõn ve 
: arama kaydõna gözatmak için 
kaydõrõn. 
� Aramalar (cevapsõz ve gelen) 

kronolojik sõra ile en son arama listenin 
başõnda olacak şekilde görüntülenir. 

Ayrõntõlarõ görüntülemek için p 
tuşuna basõn.

5.7.2 Arayan kaydõna bakõlmasõ
Ekranda şunlar gösterilebilir:
� arayanõn numarasõ*
� arayanõn adõ (telefon defterine 

kaydedilmişse)*
� <BİLİNMEYEN> Tanõmlanamayan 

arama ise**
*   Şebeke operatörünüzün aboneliğine 
bağlõdõr.
**  Listelenmeyen numaralar veya 
arayanõn kimliğinün görünmemesi.

Not
p tuşuna basarak telefon numarasõnõ, saati 
ve arama tarihini gösterebilirsiniz. 
Gösterilen saat ve tarih şebekenize bağlõdõr.

5.7.3 Liste kaydõnõ telefon 
defterinize kaydedin

Boş modda u tuşuna basõn:  bir 
kayõt seçmek için kaydõrõn ve mOK'e 
basõn, mOK'e basarak NO 
KAYDET'e girin.
Ekranda AD GİR gösterilir.
Kişinin adõnõ girin (maksimum 12 
karakter) ve mOK'e basõn.
� KAYDEDİLDİ 5 saniye gösterilir ve 

ekran arama kaydõna döner.
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Not
Girilen son rakamõ veya karakteri silmek 
için pBACK'e basõn.

5.7.4 Arama listesi kaydõnõ silme
Boş modda u tuşuna basõn: bir 
giriş seçmek için kaydõrõn ve 
mOK'e basõn, kaydõr: NUM SİL'e 
gidin ve mOK'e basõn. 
Ekranda SİL? gösterilir.
Silme işlemini onaylamak için 
mOK'e tekrar basõn.
� Bir onay sesi duyulur.

Not
Değişikliği atmak için pBACK'e basõn ve 
ekran arama kaydõna döner.

5.7.5 Arama listesini silme
Boş modda iken u tuşuna ve m 
tuşuna basõn. 
Kaydõr: TÜMÜNÜ SİL'e gidin ve 
mOK'e basõn. 
Ekranda SİL? gösterilir.
Silme işlemini onaylamak için 
mOK'e tekrar basõn.
� Bir onay sesi duyulur.

Not
Değişikliği atmak için pBACK'e basõn ve 
ekran arama kaydõna döner.

5.8 Interkom'un kullanõmõ

Uyarõ
Interkom ve arama aktarõmõ sadece aynõ 
baz istasyonuna kaydedilen el cihazlarõnõ 
kullanarak mümkündür.
Bu özellik kayõtlõ en az 2 telefon varsa 
kullanõlabilir. İki telefon arasõnda görüşme 

yapmanõzõ, gelen aramalarõ bir telefondan 
diğerine aktarmanõzõ ve konferans 
özelliğini kullanabilmenizi sağlar.

5.8.1 Bir başka telefon ile 
interkom

Not
Eğer telefon CD240/245 aralõğõna ait 
değilse, bu fonksiyon kullanõlamayabilir.

Boş modda iken i tuşuna basõn. 
� Eğer sadece 2 kayõtlõ telefon varsa 

interkom hemen kurulur.
2'den fazla kayõtlõ el cihazõ varsa, el 
cihazõ numarasõnõ girin (tuş 1-
6). Tüm el cihazlarõnõ aynõ anda 
çağõrmak için,  * tuşuna basõn. 

5.8.2 Harici aramayõ başka bir 
telefona aktarma

Arama sõrasõnda harici aramayõ 
beklemeye almak için i tuşuna 
basõn ve basõlõ tutun (arayan sizi daha 
fazla duyamaz). 
� INT 23456 * gösterilir, interkom için 

kullanõlabilir el cihazõ sayõsõnõ gösterir 
(* tüm el cihazlarõnõ gösterir).

Harici aramanõzõ aktarmak istediğiniz 
el cihazõ numarasõnõ girin (tuş 2-
6). Tüm el cihazlarõnõ aynõ anda 
çağõrmak için,  * tuşuna basõn. 
Her iki dahili arayanõn da 
konuşabileceği dahili aramaya cevap 
vermek için aranan el cihazõndaki 
r tuşuna basõn.
� Interkom kurulur.
Harici aramayõ aranan telefona 
aktarmak için birinci telefonda e 
tuşuna basõn.
� Harici arama aktarõlõr.
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Not
Aranan telefon cevap vermezse, harici 
aramayõ geri almak için i tuşuna basõn. 

5.8.3 İnterkom sõrasõnda harici 
aramaya cevap verme

İnterkom sõrasõnda gelen bir harici 
arama olduğunda yeni bir arama sesi 
çõkar. 
Harici aramaya cevap vermek ve 
interkomu sonlandõrmak için r'ye 
basõn. 
� Arama başlatõlõr.

Not
Dahili aramayõ beklemeye almak için, 
gelen harici aramaya cevap vermek üzere 
i tuşuna basõn. 

5.8.4 Dahili ve harici aramalar 
arasõnda geçiş yapma

Arama sõrasõnda dahili ve harici arama 
arasõnda geçiş yapmak için * tuşuna 
basõn ve basõlõ tutun.

5.8.5 Üç taraflõ konferans aramasõ 
yapma

Konferans arama özelliği bir harici 
aramanõn iki dahili telefon arasõnda 
paylaşõlmasõnõ sağlar. (interkom ile). Üç 
kişi aynõ konuşmada olabilir ve bunun için 
şebeke aboneliği gerekli değildir. 

Arama sõrasõnda harici aramayõ 
beklemeye almak için i tuşuna 
uzun basõn (arayan sizi daha fazla 
duyamaz). 
� INT 23456 * gösterilir, interkom için 

kullanõlabilir el cihazõ sayõsõnõ gösterir 
(* tüm el cihazlarõnõ gösterir).

Konferans görüşmesi yapmak 
istediğiniz el cihazõ numarasõnõ (tuş 
2-6) girin. Tüm el cihazlarõnõ 
aynõ anda çağõrmak için, * tuşuna 
basõn. 
Her iki dahili arayanõn da 
konuşabileceği dahili aramaya cevap 
vermek için aranan el cihazõndaki 
r tuşuna basõn.
� Interkom kurulur.
i tuşuna basõn ve üç taraflõ 
konferans görüşmesini başlatmak 
için ilk el cihazõnda 2 saniye basõlõ 
tutun.
� Konferans görüşmesi kurulduğunda 

ekranda KONFERANS 
gösterilecektir.

5.9 Çağrõlama
Eğer telefon kapsama alanõ içindeyse ve 
pilleri şarjlõysa çağrõ özelliği nerede 
olduğunu bilmediğiniz telefonu bulmanõza 
yardõmcõ olur. 

Baz istasyonunda p tuşuna basõn.
� Kayõtlõ tüm el cihazlarõ çalmaya başlar. 
Alõndõğõnda, çağrõyõ sonlandõrmak için 
el cihazõndaki herhangi bir tuşa basõn.

Not
30 saniye içinde herhangi bir tuşa 
basõlmazsa, el cihazõ ve baz istasyonu 
otomatik olarak boş moda geçecektir. 

İpucu
Çağrõyõ durdurmak için bas 
istasyonundaki p tuşuna tekrar basõn.
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5.10 Zincir Arama
Bu özellik, arama sõrasõnda telefon defterine 
daha önceden kaydedilen bir numaraya 
dahili numara eklemenize olanak sağlar.

Hatta konuşmak için r tuşuna 
basõn ve telefon defteri listesini 
açmak için m tuşuna basõn.
� Telefon defteri kayõtlarõ alfabetik 

sõraya göre listelenmektedir.
Kaydõr: bir giriş seçmek için 
kaydõrõn ve mOK'e basõn.
� İlk kõsõm çevrilir.
Dahili numarayõ girin.
� Çevrildiğini göstermek için her hane 

yanõp söner.

5.11 Saat ve Alarm ayarlarõ
Bu özellik telefonunuzun tarih, saat ve 
alarm ayarlarõnõ ayarlamanõza olanak 
sağlar. Varsayõlan tarih ve saat sõrasõyla 01/
01 ve 00:00'dõr. 

5.11.1 Tarih ve Saat'i ayarlayõn
Boş modda m 'e basõn, kaydõr: 
SAAT/ALARM'a gidin ve mOK'e 
basõn, mOK'e basarak 
TARİH&ZAMAN'õ girin.
Son kaydedilen tarih gösterilecektir. 
Güncel tarihi (GG/AA) girin ve 
mOK'e basõn.
Son kaydedilen saat gösterilecektir. 
Güncel saati (SS:DD) girin ve 
mOK'e basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

İpucu
El cihazõ adõ ile saat/tarih gösterme modu 
arasõnda geçiş yapmak için boş modda 
iken p tuşuna basõn.

Not
Tarihi Gün/Ay biçiminde ve saati 24-saat 
biçiminde girin.
Tarih/saat alanlarõna yanlõş bir hane 
girilirse bir hata sesi duyulacaktõr. 
Saat: 00 ile 23 arasõ; Dakika: 00 ile 59 arasõ
Tarih: 01 ile 31 arasõ; Ay: 01 ile 12 arasõ

Uyarõ
Eğer telefonunuz adaptör ile bir ISDN 
hattõna bağlõysa, tarih ve saat her 
aramadan sonra güncellenebilir. Tarih ve 
saat güncellemesi şebekenize bağlõdõr. 
Lütfen ISDN sisteminizdeki tarih ve saat 
ayarlarõõ kontrol edin veya şebeke 
sağlayõcõnõza danõşõn. 

5.11.2 Alarm Ayarõ
Boş modda m 'e basõn, kaydõr: 
SAAT/ALARM'a gidin ve mOK'e 
basõn: ALARM AYARLA'na gidin ve 
mOK'e basõn.
Kaydõr: KAPALI, 1 KEZ veya 
GÜNDE 1 KEZ'e gidin ve mOK'e 
basõn.
1 KEZ'i veya GÜNDE 1 KEZ'i 
seçerseniz alarm için saati (SS:DD) 
girin ve onaylamak için mOK'e 
basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.
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Not
Alarm zamanõ geldiğinde alarm tonu ve 
alarm simgesi  1 dakika boyunca çalar/
yanõp söner. Alarm sesini kapatmak için, 
telefonun üstünde herhangi bir tuşa basõn.

5.11.3 Alarm Tonu Ayarõ
Boş modda m 'e basõn, kaydõr: 
SAAT/ALARM'a gidin ve mOK'e 
basõn: ALARM TONU'na gidin ve 
mOK'e basõn.
Kaydõr: MELODİ 1, MELODİ 2 
veya MELODİ 3'e gidin ve onaylamak 
için mOK'e basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.
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6 Kişisel ayarlar

6.1 El Cihazõ Tonlarõ

6.1.1 Zil Sesini Ayarlama

Tehlike
Gelen çağrõ ile görüşürken telefon çalarsa, 
zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği 
için telefonu kulağõnõza çok yakõn tutmayõn.
5 zil sesi seçeneği vardõr (ARTAN, 
YÜKSEK, ORTA, DÜŞÜK ve ZİL 
KAPALI). Varsayõlan düzey ORTA'dõr.

Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: KİŞİSEL AYAR'a gidin ve 
mOK'e basõn, mOK'e basarak EL 
CHZ. TONU'na girin ve mOK'e 
tekrar basarak ZİL SESİ'ne girin.
Kaydõr: istediğiniz ses düzeyine 
gelin ve mOK'e basarak onaylayõn.
Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 
çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

Not
ZİL KAPALI aktif iken, ekranda  simgesi 
gösterilecektir.

6.1.2 Zil Melodisini Ayarlama
El cihazõnõzda 10 zil melodisi vardõr. 

Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: KİŞİSEL AYAR'a gidin ve 
mOK'e basõn, mOK'e basarak EL 
CİHAZI TONU'nu girin: ZİL 
MELODİSİ'ne gidin ve mOK'e 
basõn.
Kaydõr: melodi dinlemek için 
istediğiniz melodiye gidin.

Zil melodisini ayarlamak için 
mOK'e basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

6.1.3 Tuşunu devreye alma/
devreden çõkarma Ton

Tuşa basõldõğõnda kõsa bir ses çõkar. Tuş 
sesini etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz. 
Tuş sesi varsayõlan olarak AÇIK'tõr.

Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: KİŞİSEL AYAR'a gidin ve 
mOK'e basõn, mOK'e basarak EL 
CİHAZI TONU'nu girin: TUŞ 
SESİ'ne gidin ve mOK'e basõn.
Kaydõr: AKTİF veya KAPALI'ya 
gidin ve mOK'e basarak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

6.2 El Cihazõ Adõnõ değiştirin
Telefona isim verebilirsiniz boş modunda 
iken telefon ismini görütüleyebilirsiniz. 
Varsayõlan olarak telefonunuzun adõ 
PHILIPS'dir.

Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: GELİŞMİŞ AYAR'a gidin ve 
mOK'e basõn: EL CHZ. ADI'na 
gidin ve mOK'e basõn.
Son kaydedilen ad gösterilecektir.
Karakterleri birer birer silmek için 
pBACK tuşuna basõn.
Yeni adõ (en fazla 10 karakter) girin 
ve mOK'e basarak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.
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6.3 Oto Cevap'õ devreye al/
devreden çõkar

Bu fonksiyon, aramalarõ sadece telefonu 
baz istasyonundan kaldõrarak 
cevaplamanõzõ sağlar. Oto Cevap özelliği 
varsayõlan olarak KAPALI'dõr ve bu 
durumda aramayõ cevaplamak için r 
tuşuna basõn.

Boş modda iken m tuşuna basõn,: 
KİŞİSEL AYAR'a gidin ve mOK'e 
basõn: OTOM YANIT'a gidin ve 
mOK'e basõn.
Kaydõr: AKTİF veya KAPALI'ya 
gidin ve mOK'e basarak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

6.4 Ekran Dilini değiştirin
El cihazõnõz  MERHABA modu sõrasõnda 
ülke seçiminize bağlõ olarak farklõ ekran 
dillerini destekleyebilir. 

Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: KİŞİSEL AYAR'a gidin ve 
mOK'e basõn: DİL'e gidin ve 
mOK'e basõn.
Kaydõr: istediğiniz dile gidin ve 
onaylamak için mOK'e basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

İpucu
Ekran dili ayarlandõğõnda, el cihazõndaki 
seçenek menüleri seçilen dilde derhal 
ekrana dönecektir. Ancak, 
telesekreterinizin önceden tanõmlõ giden 
mesajõnõn dilini değiştirmeyecektir. 
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7 Gelişmiş ayarlar

7.1 Flaş zamanõnõ değiştir
Flaş zamanõ (veya çevirme gecikmesi) r 
tuşuna basõlana kadar hattõn bağlõ 
olmayacağõ süre gecikmesini gösterir. Kõsa 
veya uzuna ayarlanabilir.
El cihazõnõz içinde tanõmlanmõş varsayõlan 
numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke 
için uygun olmalõ ve bu yüzden değiştirmeniz 
gerekmemelidir.

Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: GELİŞMİŞ AYR'a kaydõrõn 
ve mOK'e basõn, mOK'e basarak 
FLASH SÜRESİ'nõ girin.
Kaydõr: KISA veya UZUN'a gidin 
ve mOK'e basarak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

7.2 Çevir Modunu değiştir 
(ülkeye bağlõdõr)

El cihazõnõz içinde tanõmlanmõş varsayõlan 
numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke 
için uygun olmalõ ve bu yüzden 
değiştirmeniz gerekmemelidir. 

Boş modda iken m tuşuna basõn,: 
GELİŞMİŞ AYR'a gidin ve mOK'e 
basõn: ARAMA MODU'na gidin ve 
mOK'e basõn.
Kaydõr: TON veya PULSE'e gidin 
ve mOK'e basarak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

7.3 Arama Engelleme
Arama engelleme seçilen el cihazlarõnda 
belirli numaralarla başlayan telefon 
numaralarõnõn aranmasõnõ engellemenizi 
sağlar. 4 farklõ arama engelleme numarasõ 
kullanabilirsiniz, her numara en fazla 4 
hane içerebilir.

7.3.1 Arama engellemeyi devreye 
sokmak/devreden çõkarmak 
için

Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: GELİŞMİŞ AYR'a gidin ve 
mOK'e basõn: ARAMA 
ENGELİ'ye gidin ve mOK'e basõn.
Uyarõldõğõnda Ana PIN'i girin ve 
mOK'e basarak onaylayõn. 

Not
Ana PIN varsayõlan olarak 0000'dõr. 

mOK'e basarak ARAMA ENG.M.'ye 
gidin.
Kaydõr : AKTİF veya KAPALI'ya 
gidin ve mOK'e basarak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner. 

Not
ARAMA ENGELİ etkinleştirildiğinde, BR 
ekranda gösterilecektir.

7.3.2 Arama Engelleme 
numarasõnõ değiştirmek için

Not
Aranmasõ engellenmiş numaralardan biri 
aranõrsa, arama bağlanmayacaktõr. Bu 
olduğunda, telefondan bir hata tonu 
çõkarõr ve boş moduna geri döner. 
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30 Gelişmiş ayarlar

Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: GELİŞMİŞ AYR'a gidin ve 
mOK'e basõn: ARAMA 
ENGELLEME'ye gidin ve mOK'e 
basõn.
Uyarõldõğõnda Ana PIN'i girin ve 
mOK'e basarak onaylayõn. 

Not
Ana PIN varsayõlan olarak 0000'dõr. 

mOK'e basarak ENG. NUMARA'ya 
gidin.
Kaydõr: NUMARA 1, NUMARA 2, 
NUMARA 3 veya NUMARA 4'e gidin 
ve mOK'e basõn.
Engelleme numarasõnõ (en fazla 4 
hane) girin ve mOK'e basarak 
onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

7.4 Bebek Çağrõ
Aktifleştirildiğinde, Bebek Çağrõ özelliği el 
cihazõ üzerindeki herhangi bir tuşa basarak 
bir numarayõ aramanõzõ sağlayacaktõr. Bu 
özellik acil durum numaralarõna doğrudan 
erişim için çok kullanõşlõdõr. 
Bebek çağrõ numarasõna en fazla 24 hane 
girebilirsiniz. 

7.4.1 Bebek çağrõ modunu 
aktifleştirmek için

Boş modda iken m tuşuna basõn,: 
GELİŞMİŞ AYR'a gidin ve mOK'e 
basõn: BEBEK ARAMA'ya gidin ve 
mOK'e basõn.
Uyarõldõğõnda Ana PIN'i girin ve 
mOK'e basarak onaylayõn. 

Not
Ana PIN varsayõlan olarak 0000'dõr. 

mOK'e basarak BEBEK MODU'na 
gidin.
Kaydõr: AKTİF'a gidin ve mOK'e 
basarak onaylayõn.
Ekranda BEB. ARA. AÇ gösterilir.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

7.4.2 Bebek çağrõ modunu devre 
dõşõ bõrakmak için

m tuşuna uzun basõn (Bebek 
Çağrõsõ önceden etkinleştirildiğinde).
Kaydõr: GELİŞMİŞ AYR'a gidin ve 
mOK'e basõn: BEBEK ÇAĞRI'ya 
gidin ve mOK'e basõn.
Uyarõldõğõnda Ana PIN'i girin ve 
mOK'e basarak onaylayõn. 

Not
Ana PIN varsayõlan olarak 0000'dõr. 

mOK'e basarak BEBEK MODU'na 
gidin.
Kaydõr: KAPALI'ya gidin ve 
mOK'e basarak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

7.4.3 Bebek Çağrõ numarasõnõ 
değiştirmek için

Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: GELİŞMİŞ AYR'a gidin ve 
mOK'e basõn: BEBEK 
ARAMA'ya gidin ve mOK'e basõn.
Uyarõldõğõnd Ana PIN'i girin ve 
mOK'e basarak onaylayõn. 
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Not
Ana PIN varsayõlan olarak 0000'dõr. 

Kaydõr: BEBEK NO'na gidin ve 
mOK'e basõn.
� Kayõtlõ son Bebek Çağrõ numarasõ 

görüntülenir (eğer varsa).
Bebek çağrõsõ numarasõnõ (en fazla 24 
hane) girin ve mOK'e basarak 
onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

7.5 Önek ayarlayõn
Bu özellik ön arama sõrasõnda numaranõn 
başõna eklenecek olan önek numarasõ 
tanõmlamanõza olanak sağlar (bkz sayfa 16 
�Ön Tuşlama�). Bu özelliği ayrõca ön 
arama sõrasõnda numaranõn ilk birkaç 
hanesi ile eşleştirmek ve değiştirmek 
amacõyla belirli bir dizi eklemek için 
kullanabilirsiniz. 
Belirli bir dizi ve otomatik önek numarasõ 
için sõrasõyla en fazla 5 hane girebilirsiniz. 

Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: GELİŞMİŞ AYR'a gidin ve 
mOK'e basõn: ÖN EK'e gidin ve 
mOK'e basõn.
Ekranda HANE ALGILA gösterilir. 
Girmek için mOK'e basõn.
� Kayõtlõ son belirli dizin görüntülenir 

(eğer varsa).   
Belirli dizin (en fazla 5 hane) girin ve 
mOK'e basarak onaylayõn. 
Ekranda ÖN EK NB gösterilir. 
Girmek için mOK'e basõn. 
� Kayõtlõ son önek numarasõ 

görüntülenir (eğer varsa). 

Önek numarasõnõ (en fazla 5 hane) 
girin ve mOK'e basarak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

Not
Eğer herhangi bir belirli dizin girilmemişse 
(boş), r tuşuna basõldõktan sonra önek 
numarasõ otomatik olarak ön arama 
numarasõna eklenecektir. 
*, # veya P ile başlayan numaralar için, r 
tuşuna basõldõktan sonra önek numarasõ 
önarama numarasõna eklenmeyecektir.

7.6 SOS Numarasõ
Bu özellik numara engellense dahi belirli 
numaralar ile başlayan acil aramalarõ 
yapmanõza olanak sağlar (bkz sayfa 29 
�Arama Engelleme�). Her bir 4 haneden 
oluşan 3 SOS numarasõ ayarlayabilirsiniz.

Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: GELİŞMİŞ AYR'a gidin ve 
mOK'e basõn: ACL NO'nõ girin 
ve mOK'e basõn.
Uyarõldõğõnda Ana PIN'i girin ve 
mOK'e basarak onaylayõn. 

Not
Ana PIN varsayõlan olarak 0000'dõr. 

Kaydõr: NUMARA 1, NUMARA 2 
veya NUMARA 3'e gidin ve mOK'e 
basõn.
SOS numarasõnõ (en fazla 4 hane) girin 
ve mOK'e basarak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.
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7.7 Kayõt
Aşağõda açõklanan işlemler CD245 el 
cihazõnõzda bulacağõnõz işlemlerdir. İşlemler 
kaydetmek istediğiniz telefona göre farklõlõk 
gösterebilir. Bu durumda, lütfen ilave 
telefonun üreticisine başvurun. 
Ek el cihazlarõ kullanmadan önce baz 
istasyonlarõna kaydedilmeleri şarttõr. Bir 
baz istasyonuna maksimum 6 adet telefon 
kaydedebilirsiniz.
Telefonlarõ kaydedebilmek veya kaydõnõ 
silmek için önce Ana PIN kodu gereklidir. 

Not
Ana PIN varsayõlan olarak 0000'dõr. 

Baz istasyonunda, p tuşuna basõn 
ve yaklaşõk 5 saniye basõlõ tutun. 
Telefonda, m tuşuna basõn: 
GELİŞMİŞ AYR'a gidin ve mOK'e 
basõn: KAYIT'a gidin ve mOK'e 
basõn.
Not

El cihazõnda 10 saniye içinde herhangi bir 
işlem yapõlmazsa, kayõt prosedürü 
durdurulacaktõr. Bu olursa, 1. Adõmõ 
tekrarlayõnõz.

Uyarõldõğõnda Ana PIN'i girin ve 
mOK'e basarak onaylayõn. 
Not

Ana PIN varsayõlan olarak 0000'dõr. 
Ekranda BEKLEYİNİZ _ _ belirir.
� Başarõlõ bir şekilde kayõt yaptõktan 

sonra, onay sesi duyulur ve telefon 
numaralarõ (1'den 6'ya kadar) baz 
ile otomatik olarak atanõr.

7.8 Kayõt Silme
Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: GELİŞMİŞ AYR'a gidin ve 

mOK'e basõn : KAYDI SİL'ye 
gidin ve mOK'e basõn.
Uyarõldõğõnda Ana PIN'i girin ve 
mOK'e basarak onaylayõn. 

Not
Ana PIN varsayõlan olarak 0000'dõr. 

Kaydõr: Kaydõ silmek için telefon 
numarasõnõ seçmek için kaydõrõn ve 
mOK'e basõn.
� Kayõt silme işlemi başarõ ile 

gerçekleştiğinde onaylandõğõnõ 
belirten doğrulama sesi çõkar ve 
ekran KAYT SİLİNDİ gösterir.

Not
Telefonda 15 saniye içinde herhangi bir 
işlem yapõlmazsa, kayõt silme prosedürü 
durdurulacak ve telefon boş moda 
geçecektir.
CD240/245 aralõğõna ait olmayan 
telefonun kaydõnõ silmek için, kayõt 
silerken sadece CD240/245 telefonunu 
kullanabilirsiniz. 

7.9 Ana PIN Kodunu Değiştirme
Ana PIN Kodu çağrõ engelleme/bebek 
çağrõ numarasõnõ ayarlamak, telefonlarõn 
kaydedilmesi/kayõtlarõnõn silinmesi ve 
uzaktaki cihaza uzaktan erişim sağlamak 
için kullanõlmaktadõr. Varsayõlan Ana PIN 
Kodu 0000'dõr. Ana PIN kodunun 
maksimum uzunluğu 8 hanedir. PIN kodu 
aynõ zamanda telefonunuzun ayarlarõnõ 
korumak için kullanõlõr. PIN kodu her 
gerektiğinde telefon sizden girmenizi 
isteyecektir.

Not
Varsayõlan pin kodu 0000�a ayarlanmõştõr. 
Bu PIN kodunu değiştirirseniz, PIN 
ayrõntõlarõnõ ulaşabileceğiniz güvenli bir 
yerde tutun. PIN kodunu gevşetmeyin.
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Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: GELİŞMİŞ AYR'a gidin ve 
mOK'e basõn: PIN'e gidin ve 
mOK'e basõn.
Uyarõldõğõnda mevcut Ana PIN'i girin 
ve mOK'e basarak onaylayõn. 
� Girilen PIN kodu ekranda asteriks 

(*) şeklinde gösterilecektir.
Yeni PIN kodunu girin ve PIN 
değişikliğin onaylamak için mOK 
tuşuna basõn.

İpucu
PIN kodunuzu unutursanõz, telefonunuzu 
varsayõlan ayarlara sõfõrlamanõz gerekecektir. 
Daha fazla ayrõntõ için sonraki bölüme 
�Ünitenin Sõfõrlanmasõ� bakõn. 

7.10 Ünitenin Sõfõrlanmasõ
Telefonunuzu bu özelliğe sahip olan 
varsayõlan ayarlara sõfõrlayabilirsiniz. 

Uyarõ
Sõfõrladõğõnõzda tüm kişisel ayarlarõnõz, çağrõ 
kayõtlarõ ve yeniden arama listesi girişleri 
silinecek ve telefon varsayõlan ayarlara 
dönecektir. Ancak, sõfõrlandõktan sonra 
telefonunuzda değişiklik olmayacaktõr.

Not 
Telefonunuzu tekrar yapõlandõrabilirsiniz. Bu 
durumda ana sõfõrlama sonrasõnda 
MERHABA modu tekrar belirecektir. 
(Bölüm 3.3�e gidiniz)

Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: GELİŞMİŞ AYR'a gidin ve 
mOK'e basõn: CHZ SIFIRLA'ya 
gidin ve mOK'e basõn.
Ekranda ONAY? belirir. 
Onaylamak için tekrar mOK 
tuşuna basõn.

� Bir onay sesi duyulur.
� Ünite varsayõlan ayarlara sõfõrlanõr. 

(bkz sayfa 34 �Varsayõlan ayarlar�)

7.11 Ülke Seçimi
Bu menünün geçerliliği ülkenize bağlõdõr.
MERHABA modunda iken seçilen ülkeden 
farklõ başka bir ülke seçebilirsiniz.

Not 
Ülke seçimi yapõldõğõnda, seçilen ülke için 
varsayõlan hat ayarlarõ otomatik olarak 
telefona uygulanacaktõr (örn. Flaş zamanõ, 
Çevir modu, Dil vb).

Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: GELİŞMİŞ AYR'a gidin ve 
mOK'e basõn: ÜLKE SEÇİMİ'ne 
gidin ve mOK'e basõn.
Kaydõr: istediğiniz ülkeye gidin ve 
mOK'e basõn.
Ekranda ONAY? belirir. 
Onaylamak için tekrar mOK 
tuşuna basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.
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7.12 Varsayõlan ayarlar

Zil Sesi ORTA
Zil Melodisi MELODİ 1
Kulaklõk Sesi SES 2
Hoparlör Sesi SES 3
Tuş Sesi AKTİF
Oto Cevap KAPALI
El Cihazõ Adõ PHILIPS
Saat/Tarih 01/01; 00:00
Ana PIN kodu 0000
Alarm saati KAPALI
Alarm Tonu MELODİ 1
Arama Engelleme KAPALI
Telesekreter
Cevaplama Modu CEVAP VE KYT 

modu AKTİF
Cevap vermeden 
önceki çalma sayõsõ

5

Giden Mesajlar BOŞ
Baz istasyon 
taramasõ

AÇIK varsayõlan 
hoparlörlü telefon 
düzeyi ile

El Cihazõ tarama KAPALI
Baz hoparlörü DÜZEY 5
Uzaktan erişim AKTİF DĞL
34 Gelişmiş ayarlar
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8 Telesekreter (TAM)

Telefonunuz aktifleştirildiğinde cevaplanmayan aramalarõ kaydeden bir telesekreter 
özelliği gösterir. Telesekreter 99'a kadar mesaj saklayabilir. Maksimum kayõt süresi 15 
dakikadõr (tüm kişisel giden mesajlarõnõz dahil).

Çağrõ, mesaj oynatma, mesajlarõ silme ve sesin bas istasyonunda ayarlanmasõ gibi 
telesekreterin temel işlevlerini yerine getirmek için bas istasyonundaki kumanda tuşlarõnõ 
kullanabilirsiniz. Kumanda tuşlarõndaki her bir işlevin açõklamasõ için ayrõntõlõ bilgi almak 
üzere 10. sayfadaki �Baz istasyonuna genel bakõş� kõsmõna bakõnõz. 
Telesekreter işlevlerine erişmek için ayrõca telefondaki telesekreter menüsünü de 
kullanabilirsiniz. Telesekreter seçeneklerini ayarlamak için bir menü de vardõr. 

Başlamak için telesekretere geçmek üzere bas istasyonundaki o tuşuna basõn. 
Alternatif olarak el cihazõnõzdan da telesekretere geçiş yapabilirsiniz (bkz sayfa 38 �El 
cihazõ ile Telesekreter Aç/Kapat'a geçin�).  

8.1 Dinleme

8.1.1 Telefon aracõlõğõyla yeni mesajlarõ dinletme
Son kaydedilen mesaj hoparlörden ilk oynatõlõr. Tüm mesajlar oynatõldõğõnda, 
telesekreter duracak ve  simgesi yanõp sönmeyi durduracaktõr.

Boş modda iken m tuşuna basõn,: TELESEKRETER'e gidin ve mOK'e basõn, 
mOK'e basarak DİNLE menüsüne gidin
� Mesaj numarasõ çalarken ekranda gösterilir. Oynatõrken ekranda "o_o XX HH/MM" 

görünür, burada XX mesaj numarasõnõ ve HH/MM ise Saat/Dakika'yõ gösterir. MM/
DD olarak gösterilen Ay/Gün HH/MM'e alternatif olarak gösterilir.

Dinlerken, şunlarõ yapabilirsiniz:
Sesi ayarla :  tuşuna basõn.

Dinlemeyi 
durdur

pBACK tuşuna basarak DİNLE menüsüne geri dönün.

Tekrarlatma mOK'e basõn ve mOK'e basarak TEKRARLA'ya girin.

Sonraki mesaj mOK'e basõn, : İLERİ ATLA'ya gidin ve mOK'e basõn.

Önceki mesaj mOK'e basõn, : GERİ GEL'e gidin ve mOK'e basõn.

Mesaj silme mOK'e basõn, : SİL'e gidin ve mOK'e basõn. 
Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve ekran bir önceki menüye geri 
döner.
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8.1.2 Telefon aracõlõğõyla eski 
mesajlarõ dinleme

Eski mesajlar sadece yeni mesaj olmadõğõ 
takdirde dinlenebilir. İlk kaydedilen mesaj 
son kaydedilen mesaja kadar çalmaya 
başlayacaktõr.

Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: TELESEKRETER'e gidin ve 
mOK'e basõn, mOK'e basarak 
DİNLE menüsüne gidin
mOK'e basõn.
� İlk kaydedilen mesaj son kaydedilen 

mesaja kadar çalmaya başlayacaktõr. 
Mesaj çalmasõ sõrasõnda, mevcut 
seçenekleri seçmek için mOK'e 
basabilirsiniz 35. sayfadaki (�Telefon 
aracõlõğõyla yeni mesajlarõ dinletme� 
kõsmõnda bulunan seçeneklere 
bakõn). 

8.2 Tüm mesajlarõ silin

Uyarõ
Silinen mesajlar kurtarõlamaz.

Not 
Okunmamõş mesajlar silinmeyecektir. 

Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: TELESEKRETER'e gidin ve 
mOK'e basõn: TÜMÜNÜ SİL'e 
gidin ve mOK'e basõn.
Ekranda ONAY? belirir. 
Tüm mesajlarõnõzõn silinmesini 
onaylamak için mOK'e tekrar basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

8.3 Memo kaydetme
Kendiniz veya telesekreteri kullanan bir 
başkasõ için hatõrlatõcõ mesaj 
kaydedebilirsiniz. Telesekreter memo 
kaydõnõ gelen mesaj kaydõ ile aynõ şekilde 
yürütür, yeni mesaj göstergesi  buna 
uygun şekilde yanõp söner.

Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: TELESEKRETER'e gidin ve 
mOK'e basõn: MEMO KAYIT'a 
gidin ve mOK'e basõn.
� Bir onay sesi duyulur. 
� Kayõt başlar.
Ekranda KAYDEDİYOR belirir. 
Kaydõ durdurmak için, mOK'e 
basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

�  Kaydedilen memo otomatik olarak 
kaydedilir.

Not
Kaydõ durdurmak ve önceki menüye 
dönmek için herhangi bir anda pBACK 
tuşuna basõn.

8.4 Cevap modunu ayarlama
2 cevaplama modu mevcuttur: Sadece 
Cevap ile Cevapla ve Kaydet
Cevap modu varsayõlan olarak CEVAP VE 
KYT olup ilgili kişi telesekretere bir mesaj 
bõrakabilir.
Bu, SADECE CEVAP moduna 
değiştirilebilir, bu durumda ilgili kişi 
telesekretere mesaj bõrakamaz.  
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Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: TELESEKRETER'e gidin ve 
mOK'e basõn: CEVAP 
MODU'na gidin ve mOK'e basõn.
Kaydõr: SADECE CEVAP veya 
CEVAP VE KYT'a gidin ve mOK'e 
basõn.
� Cevap modu ayarlanõr. 
� Telefon eden kişileri standart bir 

mesaj ile selamlamak yerine 
kişiselleştirilmiş bir mesaj ile 
selamlamak isterseniz, 3. ve 4. 
Adõmlara gidin.

Not 
Seçtiğiniz cevap moduna bağlõ olarak, 
uygun standart mesaj telesekreter gelen 
bir aramaya cevap verdiğinde bir kez 
oynatõlõr. Standart mesajõn dili Merhaba 
modunda seçtiğiniz ülkeye bağlõdõr (Bkz. 
sayfa 12).

Ekranda OGM SEÇ? belirir. 
Onaylamak için mOK'e basõn.
Kaydõr: KİŞİSEL'e gidin ve 
mOK'e basõn.
� Kişiselleştirilen mesajõnõzõ 

kaydetmek için artõk ilerleyebilirsiniz 
(sayfa 37 �Kişiselleştirilen Mesajõnõzõ 
Kaydedin�).

8.5 Kişiselleştirilen Mesajõnõzõ 
Kaydedin

Bir kişisel giden mesaj kaydedebilirsiniz. 
Bu kişisel mesaj standart mesajõn yerine 
geçer. Standart mesaja dönmek için, 
yapmanõz gereken kaydettiğiniz kişisel 
mesajõnõzõ silmektir.  Kaydedilen mesajdan 
memnun kalmazsanõz,  eskisinin üzerine 
yazmak için yeni mesajõ kaydedin.  

Adõm 1'den 4'e kadar tekrarlayõn 
sayfa 36 �Cevap modunu ayarlama�. 
Kaydõr: KAYIT'a gidin ve mOK'e 
basõn.  
� Bir onay sesi çõkar ve kayõt başlar.
� Yeni bir mesaj kaydettiğinizde, 

öncekinin (varsa) üzerine otomatik 
olarak yazõlõr.

Ekranda KAYDEDİYOR belirir. 
Kaydõ durdurmak için, mOK'e 
basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner. 

� Kaydedilen mesaj otomatik olarak 
kaydedilir.

Not
Giden mesajõn maksimum uzunluğu 1 
dakikadõr. 
Kaydõ durdurmak ve önceki menüye 
dönmek için herhangi bir anda pBACK 
tuşuna basõn. 

8.5.1 Kişiselleştirilen Mesajõnõzõ 
Çalõn

Adõm 1'den 4'e kadar tekrarlayõn 
sayfa 36 �Cevap modunu ayarlama�. 
Kaydõr: OGM KAYDET'e gidin ve 
mOK'e basõn.
� Önceden kaydedilen giden mesaj 

(varsa) dinlenir ve ardõndan ekran 
önceki menüye döner. 

Not
Oynatmayõ durdurmak ve önceki menüye 
dönmek için herhangi bir anda pBACK 
tuşuna basõn.
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8.6 El cihazõ ile Telesekreter Aç/
Kapat'a geçin

Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: TELESEKRETER'e gidin ve 
mOK'e basõn: TLSEK.AÇ/KAP'a 
gidin ve mOK'e basõn.
Kaydõr: AKTİF veya KAPALI'ya 
gidin ve onaylamak için mOK'e 
basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner. 

8.7 Telesekreter ayarlarõ

8.7.1 Zil Erteleme
Bu, telesekreterin devreye girerek giden 
selamlama mesajõnõzõ dinletmeye 
başlamadan önce gereken çalma sayõsõdõr. 
Telesekreterinizi 1 ile 9 kez çaldõktan 
sonra veya Ücretsiz modunun ardõndan 
selamlama mesajõ vermeye başlayacak 
şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayõlan zil 
ertelemesi 5'tir.

Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: TELESEKRETER'e gidin ve 
mOK'e basõn: TLSEK. AYAR'a 
gidin ve mOK'e basõn, mOK'e 
basarak ZİL GECİKME'ne girin.
Kaydõr: istediğiniz zil erteleme 
ayarõna (1 ile 9 zil arasõ veya 
ÜCRETSİZ) gidin ve onaylamak için 
mOK'e basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner. 

İpucu
Ücretsiz modu mesajlarõnõzõ uzaktan 
kontrol ederken uzun mesafe arama 
masrafõndan tasarruf etmenizi sağlar. Eğer 
telesekreterinizde yeni mesajlar varsa, 
giden mesaj 3 çalmadan sonra başlar. Eğer 
yeni mesaj yoksa, giden mesaj 5 çalmadan 
sonra başlar. Bu yüzden, arama ücreti 
ödemeden herhangi bir mesaj olup 
olmadõğõnõ kontrol etmek istiyorsanõz, 4ncü 
çalõştan sonra telefonu kapatabilirsiniz.

8.7.2 Uzaktan Kumanda Erişimi
Evinizde değilseniz ve telesekreterinizdeki 
mesajlarõ kontrol etmek isterseniz, başka 
bir telefonu kullanarak mesajlarõnõzõ kontrol 
etmek için uzaktan erişim özelliğini 
kullanabilirsiniz. Başka bir telefondan ev 
telefonunuzu aradõğõnõzda ve uzaktan rişim 
kodunuzu* girdiğinizde, telesekreterinizdeki 
mesajlarõ alabileceksiniz. Kullandõğõnõz 
telefondaki aramak için olan tuş takõmõ 
mesajlarõ çalabileceğiniz veya silebileceğiniz 
telsekreterinizdeki işlevler gibi çalõşabilir, 
telesekreterinizi açõn veya kapatõn vb.

Not

Bu ayar varsayõlan olarak kapalõdõr. 
* Uzaktan erişim kodu (Ana PIN kodunuz 
ile aynõdõr) telesekreterinize izinsiz 
uzaktan erişimi önler. 

8.7.2.1 Uzaktan Erişim seçeneğini 
Aktifleştirme/Kapama

Boş modda iken m tuşuna basõn,: 
TELESEKRETER'e gidin ve mOK'e 
basõn: TLSEK. AYAR'a gidin ve 
mOK'e basõn : UZAKT. 
DİNLE'ye gidin ve mOK'e basõn.

1

2

1

2

1
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Kaydõr: AKTİF veya AKTİF DĞL'e 
gidin ve mOK'e basarak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner. 

8.7.2.2 Harici bir arama ile 
telesekreterin kontrolü

Başka bir telefondan evinizi arayõn.
� Harici telefonunuzdan evi arayõn. 

Telesekreter cevap verir ve 
selamlama mesajõnõ söylemeye başlar.

8 saniye içinde aramak için 
kullandõğõnõz telefonun # tuşuna 
basõn ve uzaktan erişim kodunu girin 
(bu kod Ana PIN kodunuz ile aynõdõr). 
� Erişim kodu yanlõşsa, bir hata sesi 

çõkacaktõr. Hata sesi çõktõktan sonra, 
doğru numarayõ girinceye kadar 
uzaktan erişim koduna tekrar 
basmayõ deneyebilirsiniz.

� 8 saniye içinde ana PIN�in girildiği 
algõlanmazsa, telesekreter derhal 
hattõ düşürecektir. 

� Erişim kodu doğru ise, doğrulama 
sesi duyulur. 

Aşağõdaki tablo uzaktan erişim sõrasõnda 
aşağõdaki özelliklere nasõl erişileceğini 
göstermektedir:

8.8 Arama Görüntüleme

8.8.1 Telefon Arama 
Görüntüleme Özelliğini 
Ayarlama

El cihazõ arama görüntülemesi Açõk'a 
ayarlanmõşsa, el cihazõ hoparlöründen 
gelen mesajõ duyabilir ve aramaya cevap 
verip vermeyeceğinize karar 
verebilirsiniz. Aramaya cevap vermek için 
r tuşuna basõn. 
Bu ayar varsayõlan olarak kapalõdõr.

Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: TELESEKRETER'e gidin ve 
mOK'e basõn: TLSEK. AYAR'a 
gidin ve mOK'e basõn : EC 
ARAMA'ya gidin ve mOK'e basõn.
Kaydõr: AKTİF veya KAPALI'ya 
gidin ve mOK'e basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

8.8.2 Baz Arama Görüntüleme 
Özelliğini Ayarlama

Baz arama görüntülemesi Açõk'a 
ayarlanmõşsa, baz istasyonunun 
hoparlöründen gelen mesajõ duyabilir ve 
aramaya cevap verip vermeyeceğinize 
karar verebilirsiniz. 

1 Önceki mesaja gitme

2 Tüm kaydedilen mesajlarõ 
(yeni ve eski) çalõn veya 
mevcut mesajõ tekrar çalõn

3 Sonraki mesaja gitme

5 Mevcut giden mesajõ çalma

2

1

2

6 Mevcut mesajõ silme

8 Mesaj oynatmasõnõ 
durdurma veya giden 
mesaj oynatmasõnõ 
durdurma

1

2
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Bu ayar varsayõlan olarak aktiftir.
Boş modda iken m tuşuna 
basõn,: TELESEKRETER'e gidin ve 
mOK'e basõn: TLSEK. AYAR'a 
gidin ve mOK'e basõn : Bİ 
ARAMA'ya gidin ve mOK'e basõn.
Kaydõr: AKTİF veya KAPALI'ya 
gidin ve mOK'e basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner. 

1

2
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9 Teknik Bilgiler

Ekran
� Artan LCD õşõğõ
� Ekran õşõğõ gelen çağrõ, tuşa basma, 

telefonu kõzağõndan çõkarma, vb. gibi 
herbir aktifleştirme olayõndan sonra 15 
saniye açõk kalõr. 

� LCD õşõğõ kehribar rengindedir. 

Genel telefon özellikleri
� Çift mod arayan adõ ve numara 

tanõmlama
� 10 polifonik zil melodisi

Telefon defteri listesi, 
Yeniden Arama Listesi ve 
Arama kaydõ
� 100 girişli telefon defteri listesi
� 5 girişli yeniden arama listesi
� 20 girişli arama kaydõ

Pil
� 2 x HR AAA NiMh 550 mAh pil

Güç Tüketimi
� Boş modda güç tüketimi: yaklaşõk 

800mW

Ağõrlõk ve boyutlar
� 160 gram
� 117mm x 109mm x 82mm (Y x D x G)

Sõcaklõk aralõğõ
� Çalõşma: 0 ile 35º C (32 ile 95º F) arasõ.
� Saklama: -20 ile 45º C (-4 ile 113º F) 

arasõ.

Nispi nem
� Çalõşma: 40°C'de %95'e kadar 
� Saklama: 40°C'de %95'e kadar 
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10 Sõkça sorulan sorular

Bu bölümde, telefonunuz hakkõnda en sõk 
sorulan sorularõ ve cevaplarõ bulacaksõnõz.

Bağlantõ

El cihazõ açõlmõyor!
� Pilleri şarj edin: El cihazõnõ şarj etmek 

için baz istasyonuna yerleştirin. Birkaç 
dakika sonra, telefon açõlacaktõr.

El cihazõ şarj olmaz!
� Şarj aletinin bağlantõlarõnõ kontrol edin.

 simgesi şarj sõrasõnda yanõp 
sönmüyor!
� Pil dolu: Pili şarj etmenize gerek 

yoktur.
� Pil iyi temas etmiyor: El cihazõnõ hafifçe 

ayarlayõn
� Temas yerleri kirli: Alkollü bir bezle 

pillerin temas yerlerini silin.

Arama sõrasõnda iletişim koptu!
� Pili şarj edin
� Baz istasyonuna yaklaşõn.

Telefon "kapsam dõşõ"!
� Baz istasyonuna yaklaşõn.

Ayar

ARIYOR el cihazõnda gösterilir ve  
simgesi yanõp söner!
� Baz istasyonuna yaklaşõn.
� Baz istasyonunuzun açõk olduğundan 

emin olun.
� Cihazõnõzõ sõfõrlayõn ve el cihazõ kaydõnõ 

yeniden başlatõn.

Şarj sõrasõnda ekranda INITIAL 
gösterilir!
� Normal başlamasõ için pilleri bir kaç 

dakika daha şarj edin.

Ses

El cihazõ çalmõyor!
ZİL SESİ'nin  ZİL KAPALI'ya ayarlanmadõğõnõ 
kontrol edin ve  simgesinin ekranda 
gösterilmediğinden emin olun (bkz sayfa 27 
�Zil Sesini Ayarlama�).

Arayan beni duymuyor!
Mikrofon sesi kapatõlabilir: Bir arama 
sõrasõnda, p tuşuna basõn.

Arama sesi yok!
� Güç yok: Bağlantõlarõ kontrol edin. 
� Piller boş: Pilleri şarj edin.
� Baz istasyonuna yaklaşõn.
� Yanlõş hat kablosu kullanõldõ: Verilen 

hat kablosunu kullanõn. 
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� Hat adaptörü gereklidir: Hat 
adaptörünü hat kablosuna takõn.

Arayan beni net duymuyor!
� Baz istasyonuna yaklaşõn.
� Baz istasyonunu elektrikli cihazlarõn en 

az bir metre uzağõna taşõyõn

Radyo veya televizyonumda sõk sõk 
gürültülü parazit oluşuyor!
� Baz istasyonunu elektrikli cihazlardan 

mümkün olduğunda uzağa taşõyõn.

Ürün davranõşõ

Tuş takõmõ çalõşmõyor!
� Tuş takõmõnõzõn kilidini açõn: Boş modda 

iken * tuşuna uzun basõn.

Uzun süreli aramalarda el cihazõ õsõnõr!
� Bu normaldir. El cihazõ arama sõrasõnda 

enerji harcar.

El cihazõ baz istasyonuna 
kaydedilemez!
� Maksimum (6) el cihazõ sayõsõna ulaşõldõ. 

Yeni bir el cihazõ kaydetmek için 
mevcut el cihazõnõn kaydõnõ silin.

� El cihazõnõn pillerini çõkarõn ve tekrar takõn.
� Baz istasyonun güç kaynağõ çõkartõp 

tekrar taktõktan sonra tekrar deneyin 
ve telefon kaydetme adõmlarõnõ 
uygulayõn (bkz sayfa 32 �Kayõt�).

Arayan numarasõ gösterilmez!
� Servis aktif değil: Şebeke operatörü 

sözleşmenizi kontol edin.

El cihazõm boş modda çalõşmaya 
devam eder!
� 15 saniye herhangi bir tuşa basõlmazsa, 

el cihazõ otomatik olarak boş moda 
dönecektir. Ayrõca el cihazõnõ baz 
istasyonuna geri koyduğunuzda da 
otomatik olarak boş moda dönecektir.

Telefon defteri girişi yüklenemez ve 
BELLEK DOLU görünür!
� Bir kişiyi tekrar kaydetmeden önce 

belleği boşaltmak için bir girişi silin.

Ana PIN kodu yanlõş!
� Varsayõlan Ana PIN kodu 0000'dõr. 
� Daha önce değiştirilmişse varsayõlan 

ana PIN koduna dönmek için el cihazõnõ 
sõfõrlayõn (bkz sayfa 33 �Ünitenin 
Sõfõrlanmasõ�).

Teleskereter mesajlarõ 
kaydetmiyor!
� Bellek dolu: Eski mesajlarõnõzõ silin.
� SADECE CEVAP modu etkinleştirildi. 

SADECE CEVAP'õ devreden çõkarõn ve 
CEVAP VE KYT modunu devreye alõn 
(bkz sayfa 36 �Cevap modunu 
ayarlama�).

Uzaktan kumanda erişimi 
çalõşmõyor!
� Aktif Uzaktan Kumanda Erişimi (bkz 

sayfa 38 �Uzaktan Kumanda Erişimi�).

Telefon uzaktan erişim sõrasõnda 
kapanõyor!
� Ana PIN kodunuzu girmek için 4 

saniyeden fazla beklediniz. Kodu 4 
saniye içinde tekrar girin.

Kayõt bitmeden önce telesekreter 
durur!
� Bellek dolu: Eski mesajlarõnõzõ silin.
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A

Ahizesiz cavaplama 17
Aksesuar 6
Alarm saati 25
Alarm Tonu 26
Ana PIN kodu 32
Arama Engelleme 29
Arama Görüntüleme 39
Arama kaydõ 16, 22
Arama listesi kaydõnõ silme 23
Arama listesini silme 23
Arama yapma 16
Aramayõ cevaplama 16
Aramayõ sonlandõrma 17

B
Baz istasyonu bağlama 11
Baz istasyonuna genel bakõş 10
Bebek Çağrõ 30

C
Çağrõ 24
Çağrõ sürüyor 18
Çevir Modu 29

D
Dõşardan gelen bir aramayõ aktarma 23
Dõşardan gelen bir aramayõ cevaplama 24
Dil 28
Doğrudan arama 16

E
Ekran simgeleri 9
El Cihazõ Tonlarõ 27

F
Flaş zamanõ 29

G

Geri dönüşüm ve atõklar 4

H
Hoparlör modu 19
Hoparlör sesi 19

I
Interkom 23

K
Kayõt 32
Kayõt Silme 32
Kişi ekleme 19
Konferans aramasõ 24

L
LED göstergesi 10

M
Memo kaydetme 36
Menü yapõsõ 14

O
Ön Tuşlama 16
Önek 31
Oto Cevap 28

P
Pili şarj etme 12
Pili takma 12

S
Saat ve Alarm 25
Ses 18
Sesi kapat 18
Sesli 18
SOS Numarasõ 31
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Tarih ve Saat 25
Tekrar arama listesi 16, 21
Tekrar arama listesini silme 22
Tekrar arama numarasõnõ düzenle 21
Tekrar arama numarasõnõ kaydedin 21
Tekrar arama numarasõnõ silme 21
Telefon Adõ 27
Telefon Defteri 16, 19
Telefon defteri silme 20
Telefonu Açma/Kapama 18
Telefonu kur 11
Telefonunuza genel bakõş 7
Telesekreter 35
Telesekreter modu 36
Tuş Sesi 27

U
Ülke Seçimi 33
Üniteyi Sõfõrla 33
Uzaktan Kumanda Erişimi 38

V
Varsayõlan ayarlar 34

Z]
Zil Erteleme 37, 38
Zil Melodisi 27
Zil Sesi 27
Zincir Arama 25
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