
CD645

TR  Dijital Kablosuz Telefon

 Uyarı
Sadece yeniden şarj edilebilen 
pilleri kullanın. Her el cihazını 
kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

!

Destek almak için cihazn internet sitemize kayt edin.

www.philips.com/welcome
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3Önemli

1 Önemli
CD645'inizi kullanmadan önce bu kullanıcı 
elkitabını okumak için zaman ayırınız. Telefonunuz 
hakkında önemli bilgi ve notları içermektedir.

1.1 Güvenlik Bilgisi
Bu cihaz elektrik kesintisi olduğunda acil arama 
yapacak şekilde tasarlanmıştır. Acil arama 
yapılmasına olanak sağlamak için alternatif 
sağlanmalıdır.
Varsayılan pin kodu 0000 olarak önceden 
ayarlanmıştır. 
Bu PIN kodunu değiştirirseniz, PIN bilgilerini 
kolaylıkla erişebileceğiniz güvenilir bir yerde 
saklayın. PIN kodunu kaybetmeyin.
Zarar görmeyi ve arızaları önlemek için:
• Şarj aletini sıvılarla temas ettirmeyin.
• Ürünü açmayın, yüksek voltaja maruz 

kalabilirsiniz.
• Telefonu ısıtma cihazları veya direkt güneş ışığı 

tarafından oluşturulan aşırı sıcağa maruz 
bırakmayın.

• Telefonunuzu düşürmeyin veya nesnelerin 
telefonunuz üzerine düşmesine izin vermeyin.

• Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren 
temizlik malzemeleri kullanmayın bunlar cihaza 
zarar verebilir.

• Aktif mobil telefonlar interferans yaratabilir.
• Ürünü patlayıcı tehlikesi bulunan yerlerde 

kullanmayın.
• Küçük metal nesnelerin ürün ile temas 

etmesine izin vermeyin. Bu ses kalitesini 
bozabilir ve ürüne zarar verebilir.

1.2 Güç gereksinimleri
• Bu ürün için 220-240 volt AC değerinde 

elektrik beslemesi gereklidir. Elektrik kesintisi 
durumunda iletişim kaybı yaşanabilir.

• Elektrik şebekesi tehlikeli sınıfındadır. Şarj 
aletinin gücünü kesmenin tek yolu güç 
beslemesini elektrik prizinden çekmektir. 
Elektrik prizine daima kolaylıkla erişilebilir 
olduğundan emin olun.

Uyarı
• Şarj temas noktalarını veya pili metal nesneler 

ile temas etmesine izin vermeyin.

• Ürün ile birlikte verilenden ya da Philips'in 
önerdiğinden başka bir pili asla kullanmayın: 
patlama tehlikesi.

• Daima ürün ile birlikte verilen kabloları 
kullanın.

• Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık 
sesini aniden çok yüksek bir seviyeye 
arttırabilir: telefonun kulağınıza çok yakın 
olmadığından emin olun.

1.3 Uyumluluk
Philips olarak bizler ürünün temel gereksinimler 
ve 1999/5/EC Yönetmeliğinin diğer ilgili maddeleri 
ile uyumlu olduğunu beyan ederiz. Uyum Beyanını 
www.p4c.philips.com sitesinden görebilirsiniz.

1.4 Geri dönüşüm ve atıklar

Eski ürünlerin atılmasına yönelik bilgi: 
İnsan sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla 
ürünlerin mevcut olan en iyi işlemlerden 
geçirilerek geri işlenmesini, kurtarılmasını ve geri 
işleme tekniklerinin uygulanmasını sağlamak için 
WEEE yönetmeliği (Atık Elektrikli ve Elektronik 
Cihaz Yönetmeliği; 2002/96/EC) yürürlüğe 
koyulmuştur.
Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı 
mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler 
ile tasarlanmış ve üretilmiştir.
Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması için 
aşağıdaki işaret ile belirtilmiş yerel toplama 
noktalarını öğrenin.

Aşağıdaki atık seçeneklerinden birini 
kullanabilirsiniz:
• Ürünün tamamının (kablo, fiş ve aksesuarlar 

dahil olarak) belirtilmiş WEEE toplama tesisine 
atılması.

• Değiştirmek için ürün satın alırsanız, eski 
ürününüzü bayinize iade ediniz. WEEE 
yönetmeliği gereğince bunu geri kabul 
edecektir.

!
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Piller için imha talimatları:
Piller genel ev atıkları ile birlikte 
atılmamalıdır.

Paketleme bilgisi:
Philips ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık 
uygulamasını sağlamak için standart semboller 
kullanmıştır.

İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm 
sistemine mali destek sağlanmıştır.

Etiketli ambalaj malzemesi geri 
dönüşümlüdür.

1.5 GAP standart uyumunun kullanılması
GAP standardı,tüm DECT™ GAP el cihazlarının 
ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız 
olarak asgari çalıştırma standardı ile uyumlu 
olduğunu garanti eder. CD640/645 el cihazınız ve 
baz istasyonunuz GAP ile uyumludur, bu da 
garanti edilen asgari işlevlerin şunlar olduğu 
anlamına gelir: el cihazının kaydedilmesi, hat 
alınması, arama ve ton alınması. Baz 
istasyonunuzda CD640/645'in haricinde başka bir 
el cihazı kullanırsanız gelişmiş özellikler 
kullanılamayabilir.
CD640/645 el cihazlarını kaydetmek ve farklı 
marka GAP standart baz istasyonu ile birlikte 
kullanmak için, ilk olarak üretici talimatlarında 
açıklanan prosedürü yerine getirin, ardından 
Bölüm 5.8.6'da açıklanan prosedürü izleyin.
Başka bir marka el cihazını CD640/645 baz 
istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt 
moduna getirin (Bölüm 5.8.6), ardından üretici 
talimatlarında verilen prosedürü yerine getirin.

1.6 Elektrik, Manyetik ve 
Elektromanyetik Alanlar (“EMF”)

Philips Royal Electronics bir çok elektronik 
cihazda olduğu gibi elektro manyetik sinyaller 
yayma ve alma özelliğine sahip tüketici 
ürünleri üretir ve satar.
Philips'in en önemli İşletme Prensiplerinden 
biri ürünlerimizle ilgili tüm sağlık ve güvenlik 
önlemlerini almak, yürülülükteki yasal 
gerekliliklere uygun olmak ve ürünlerin 
üretim tarihlerinde yürürlülükte olan EMF 
standartları limitleri içinde kalmaktır.

Philips sağlığa olumsuz etkisi olmayan ürünler 
geliştirmek, üretmek ve pazarlamayı ilke 
edinmiştir.
Ürünler amaçlarına uygun şekilde düzgün 
olarak kullanıldığında, Philips bu ürünlerin 
kullanımının şu anda bilinen bilimsel gerçekler 
doğrultusunda güvenli olduğunu onaylar.
Philips uluslararası EMF ve güvenlik 
standartlarının geliştirilmesinde aktif rol 
oynar, bu sayede Philips standartlarda yapılan 
gelişmeleri ürünlerine en kısa sürede 
uyarlayabilir.

1

2

3

4

5
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2 Telefonunuz
Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Philips dünyasına hoş geldiniz.

Destek almak için cihazını internet sitemize kayıt edin. www.philips.com/welcome.

2.1 Kutuda neler var

Not
Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Hat adaptörünü kutuda bulabilirsiniz. Bu durumda, 
telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.
Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefon, güç kaynak birimleriyle beraber şarj 
cihazları ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.

 El cihazı Baz istasyonu Güç besleme ünitesi

2 AAA Yeniden şarj 
edilebilir piller

Kullanıcı elkitabı Hızlı Başlangıç KılavuzuGaranti belgesi

Telefon kablosu

CD645
5Telefonunuz
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Telefonunuz

2.2 Telefonunuza genel bakış

2.2.1 El cihazı
A Etkinlik LED’i

KAPALI: Yeni etkinlik yok
KIRMIZI YANIP SÖNÜYOR: Okunmayan 
etkinlikler (örnek: cevapsız bir çağrı, 
SeŞebeke sağlayıcınızın SMS servisi ile birlikte 
Arayan Hattı Tanımlama Servisine (CLI) 
abone olmuşsanız.)

B Sol fonksiyonel tuş
Boş modda: Ana menüye gitmek için basın
Diğer modlarda: Telefon ekranınızda, tam 
üzerinde görüntülenen fonksiyon seçer

C Sağ fonksiyonel tuş
Boş modda: Yeniden arama listesine gitmek 
için basın
Diğer modlarda: Telefon ekranınızda, tam 
üzerinde görüntülenen fonksiyon seçer

D Çağrı kaydı/Yukarı tuşu
Boş modda: Çağrı kaydına gitmek için basın
Menü modunda: Menü listesinde yukarı 
kaymak için basın
telefon rehberi/çağrı kaydı/Tk arama inceleme 
modu: Diğer girişlere gitmek için basın
Çağrı bağlantısı sırasında: Kulaklık sesini 
artırmak için basın
Düzenleme modunda: Önceki karaktere veya 
haneye gitmek için basın

E Telefon rehberi/Aşağı tuşu
Boş modda: Telefon rehberine erişim 
sağlamak için basın
Menü modunda: Menü listesinde aşağı kaymak 
için basın
telefon rehberi/çağrı kaydı/tk arama inceleme 
modu: Diğer girişlere aşağı gitmek için basın
Çağrı bağlantısı sırasında: Kulaklık sesini 
düşürmek için basın
Düzenleme modunda: Sonraki karaktere veya 
haneye gitmek için basın

A

B

C

D

E

6
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F Konuşma kapatma/Çıkış tuşu
Boş modda: El cihazını kapatmak için 5 saniye 
uzun basın. El cihazı kapatılırsa, el cihazını 
açmak için kısa basın.
Menü modunda: Boş moda dönmek için uzun 
basın, önceki menüye dönmek için kısa basın.
Çağrı bağlantısı sırasında: Bir aramayı askıya 
almak için basın

G Konuşma açık/R tuşu
Boş modda: Gelen bir harici veya dahili arama 
olduğunda cevaplamak için basın
Çağrı bağlantısı sırasında: Operatör servisleri 
için R girmek üzere basın

H Alfanümerik tuş pedi
I # tuşu

Boş modda/arama modunda: # girmek için 
kısa basın
Boş modda: sessize uzun basarak zili kapatın
Boş modda: Bir duraklatma girmek için uzun 
basın
Düzenleme modunda: Büyük ve küçük harf 
arasında geçiş yapmak için kısa basın

J Yıldız tuşu
Boş modda/arama modunda: * girmek için 
kısa basın
Boş modda: Tuş takımı kilidini etkinleştirmek 
veya engellemek için uzun basın

K Çağrı Aktarma/İnterkom/konferans
Boş modda: Bir interkom araması başlatmak 
için kısa basın
Harici çağrı bağlantısı sırasında: Dahili arama 
başlatmak için kısa basın veya aramayı dahili ve 
harici arama arasında değiştirin
Harici arama ve diğer dahili arama ile birlikte 
konferans araması başlatmak için uzun basın

L Hoparlör tuşu
Arama bağlantısı sırasında: Hoparlörü açmak 
veya kapatmak arasında geçiş yapmak için 
basın

M Kulaklık jakı (Ülkeye bağlıdır)
Kulaklığı kulaklık jakına takarak kulaklıktan 
ahizesiz iletişim kurulmasına izin verin

F

G

H

J

K

L

M

I

L
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2.2.2 Elcihazındaki simgeleri göster

Pil düzeyini göster
Pil tam şarj olduğunda göster
Pil zayıfladığında göster
Pil kısmen şarj olduğunda göster
Pil tam şarj olduğunda göster

Pil simgesini göster şarj sırasında canlandırma

Telefon kullanılırken gösterilir. Harici gelen bir çağrı olduğunda veya dahili çağrı beklemeye 
alındığında yanıp söner.

Cevapsız çağrı olduğunda (Bu özelli, şebeke sağlayıcınızın Arayan Hattı Tanımlama servisine 
(CLI) abone olmuşsanız kullanılabilir), ya da yeni SMS veya sesli posta mesajları alındığında 
ve henüz okunmadığında yanıp söner.

Telesekreter(TAM) açıldığında gösterilir. Yeni TAM mesajları alındığında yanıp söner.

Dahili çağrı bağlandığında görünür. Dahili gelen bir çağrı olduğunda veya dahili çağrı 
beklemeye alındığında yanıp söner.

Çalar saat açıldığında gösterilir

Çalar saat açıldığında gösterilir

Tuş takımı kilitlendiğinde gösterilir

Zil kapatıldığında gösterilir

El cihazının baz istasyonuna kayıtlı ve kapsama alanı içerisinde olduğunda gösterilir.  Telefon 
kapsama alanı dışında iken veya bir baz ararken yanıp söner.
8 Telefonunuz
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2.2.3 Baz istasyonu

A Durdur / Dinle tuşu
Mesajı dinlemek için basın (ilk kaydedilen ilk 
dinlenecektir)
Mesaj dinlemeyi durdurmak için  basın

B LED Mesaj Sayacı
Telesekreter kapatıldığında:
-- sabitken: Telesekreterin kapalı olduğunu 
gösterir.
Fu ve -- alternatif olarak yanıp söner: Mesaj 
belleği dolu olduğunda
09 ve -- alternatif olarak yanıp söner: Yeni 
mesajlar varken (örn. 09 bellekteki toplam 
mesaj sayısıdır)
Telesekreter açıkken:
00 Sabit: Mesaj olmadığını gösterir 
02 Yanıp sönüyor: Yeni mesajlar alındığında 
görünür (örn. biri yeni, diğeri eski iki yeni 
mesaj alındı). 
02 Sabit: Eski mesaj sayısını gösterir (örn. 
bellekte iki eski mesaj var).  
03 Bir saniye açıktır: Taban hoparlörünün ses 
düzeyini 3 olarak gösterir (00 ile 05 arasında 
altı taban hoparlör ses düzeyi verilmiştir, 
burada 00 taban hoparlörünün kapalı 
olduğunu ve 05 ise en yüksek hoparlör sesini 
gösterir)
Ao Sabit: Sadece cevapla modu seçildiğinde 
gösterilir
P1 Sabit: Giden mesajı dinlerken, cevaplarken 
ve kaydederken gösterilir
P2 Sabit: Sadece giden mesajı dinlerken ve 
kaydederken gösterilir
rE Sabit: Gelen mesajı kaydederken gösterilir
rA Sabit: Uzaktaki hatta erişim sağlarken 
yanıp söner

C Telesekreter AÇMA/KAPAMA tuşu
Telesekreteri açmak veya kapatmak için basın.

D Sil tuşu
Mesaj çalma sırasındaki mevcut mesajı silin.
Telesekreter sistemi bekleme modunda iken 
tüm mesajları silmek için uzun basın.

 Not
      Okunmamış mesaj silinmeyecektir.
E Geri tuşu

Önceki mesaja dönmek için basın
F İleri tuşu

Mesaj dinlerken bir sonraki mesaja geçme
G + / -  tuşu

Mesaj dinlerken hoparlör sesini artırır (+) 
veya azaltır (-)

H Çağrı tuşu
El cihazında çağrı için  basın
Kayıt prosedürünü başlatmak için üç saniye 
basılı tutun

A
B

F
G

H

D
C

E
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3 Başlarken

3.1 Baz istasyonunu bağlama
Dikkat

Baz istasyonunu dosya dolapları, kalorifer veya 
elektrik aletleri gibi büyük metal cisimlere yakın 
yerlere koymayın. Bu kapsama alanına ve ses 
kalitesine etki edebilir. Geniş iç ve dış duvarları 
olan binalar baz istasyonun içeri-dışarı sinyal 
aktarımını etkileyebilir.

Uyarı
Güç adaptörü cihaza bağlandığında ve adaptör 
prize takıldığında güç uygulanır. Cereyanı 
kesmenin tek yolu güç adaptörünü elektrik 
prizinden çıkarmaktır. Bu yüzden, elektrik prizine 
kolay erişilebildiğinden emin olun.

Güç adaptörü ve telefon hattı kablosu doğru 
takılmalıdır, yanlış bağlantı telefona zarar verebilir.
Her zaman telefon ile birlikte verilen telefon hattı 
kablosunu kullanın. Aksi halde, çevir sesi 
duymayabilirsiniz.

Güç kablosunun fişini baz istasyonunun 
altındaki sokete takın.

Telefon kablosunun fişini baz istasyonunu 
altındaki sokete takın.

Telefon kablosunun öbür ucunu telefon hattı 
soketine ve güç kablosunun öbür ucunu 
elektrik prizine takın.

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

3.2 Yeniden şarj edilebilir pillerin 
takılması

CD645'iniz iki adet yeniden şarj edilebilir pil ile 
birlikte verilmiştir. El cihazını kullanmadan önce, 
pilleri el cihazına takın ve pilleri tam şarj edin.

Pil kapağını kaydırarak çıkartın

 Pilleri pil yuvasında gösterildiği gibi yerleştirin 
ve pil kapağını takın. 

3.3 El cihazının şarj modülüne 
yerleştirilmesi

Not
Ilk kez kullanmadan önce el cihazini en az 24 saat 
sarj edin.
Piller tamamen şarj olduğunda, telefonunuzun 
konuşma süresi yaklaşık 12 saat ve bekleme süresi 
de yaklaşık 150 saattir. 

Telefonu baz istasyonundaki şarj kızağına 
yerleştirin. 
Piller tam şarj oluncaya kadar burada bırakın. 
El cihazı tam şarj olduğunda,  görünür.

!
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3.4 Telefonunuzu yapılandırma 
Ülke gurubunuza bağlı olarak Merhaba ekranı 
görüntülenmeyebilir. Bu durumda telefonunuzu 
yapılandırmak için ülke kodu seçmeniz 
gerekmemektedir. 
Telefonunuzu kullanmadan önce, kullanılan ülkeye 
göre yapılandırmanız gerekir. Birkaç dakika şarj 
ettikten sonra, Merhaba ekranı belirir. 
Telefonunuzu yapılandırmak için bu adımları 
izleyin: 

Ülkelerin listesini görüntülemek için < 
tuşuna basın 
• Mevcut ülke ekranda gösterilecektir. 
Not

> basılırsa, el cihazı Merhaba ekranını tekrar 
gösterecektir. 

u/d tuşuna basarak ülkenize gidin 
< tuşuna basarak seçiminizi onaylayın 
• Telefonunuz seçilen ülkeye göre yapılandırılır 

ve boş ekrana döner. 
Not

Ülke seçildiğinde, seçilen ülke için varsayılan hat 
ayarları otomatik olarak telefonunuza 
uygulanacaktır. 

İpucu
Kullandığınız ülkeyi yanlış seçerseniz veya ilk 
yapılandırmanın ardından ülkeyi değiştirmek 
isterseniz, < tuşuna boş modda iken basarak 
SMS ana menüsüne girebilir, ##**793 girerek 
varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz.  Yaklaşık 30 
saniye sonra, telefon Merhaba ekranına dönecek 
ve ülkenizi tekrar seçebileceksiniz. 

3.5 El cihazının gücünü nasıl kapatır 
veya açabilirsiniz 

Pil gücünden tasarruf etmek için el cihazınızı 
kapatabilirsiniz.  

e tuşuna yaklaşık beş saniye basılı tutarak el 
cihazını kapatabilirsiniz 
e tuşuna basarak el cihazını tekrar açın

1
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4 Telefonunuzun kullanılması

4.1 Arama yapma

4.1.1 Ön Tuşlama
Telefon numarasını girin (maksimum 24 haneli)
r tuşuna basarak numarayı tekrar arayın
• Arama başlatılır.

4.1.2 Doğrudan arama
r tuşuna basarak hat alın
 Telefon numarasını girin
• Arama başlatılır.

4.1.3 Arama listesinden arama yapma
Bu özellik, ağ salayıcınızda Arayan Hattı 
Tanımlama (CLI) hizmetine abone olmuşsanız 
kullanılabilir. 

Boş modda:
u tuşuna basarak Arama list'ni seçin
Basılacak tuş <
u/d tuşuna basarak istediğiniz cevapsız 
aramaya gidin
Not

Ekranda şunlar gösterilebilir:
• arayanın numarası*
• arayanın adı (telefon rehberi ile eşleşiyorsa)*
• Kullanılamıy. belirsiz bir arama ise**
• Saat ve tarih bilgilerinin bulunması servis 

sağlayıcılarına bağlıdır
*  Operatörünüz ile CLI aboneliğine bağlıdır
** Listelenmeyen numaralar, beklemedeki arayan 
tanımlaması.

r tuşuna basarak numarayı arayın
• Arama başlatılır.
Not

En son cevapsız çağrı ilk gösterilecek ve bellek 
dolduğunda en eski giriş silinecektir.

4.1.4 Telefon defterinden arama yapma

Boş modda:
d tuşuna basarak telefon rehberine gidin
u/d tuşuna basarak istediğiniz telefon 
rehberi girişini seçin
r tuşuna basarak numarayı tekrar arayın
• Arama başlatılır.

İpucu
Telefon rehberi girişlerine gözatmak için u 
veya d tuşuna basmak yerine telefon defterinin 
menüsünde iken istediğiniz telefon defteri girişinin 
ilk harfini bulmak için bu tuşu ilgilendiren harfin 
tuşuna basın.  Örneğin, 2 tuşuna bir kez 
bastığınızda A ile başlayan girişleri gösterecektir. 
2 tuşuna ikinci kez bastığınızda B ile başlayan 
girişleri gösterecektir.

4.1.5 Yeniden arama listesinden arama 
yapma

Boş modda:
Yeniden arama listesine gitmek için > basın
• Ekranda aranan son numara veya aranan 

numara telefon rehberindeki ile eşleşirse isim 
gösterilmektedir.

u/d tuşuna basarak istediğiniz girişe 
gidin
r tuşuna basarak numarayı tekrar arayın
• Arama başlatılır.
İpucu

El cihazı aranan son 20 numarayı yükler. Aranan 
son numara tekrar arama listesinde ilk 
görünecektir. Yeniden aranacak numara Telefon 
rehberi katıtlarından biriyle eşleşirşe o zaman, 
numara yerine isim görüntülenecektir.

4.1.6 Arama zamanlayıcısı
Arama zamanlayıcısı telefonu kapattığınızda 
mevcut aramanın süresini gösterir. Dakika ve 
saniye biçiminde gösterilir (MM:SS).

4.2 Aramayı cevaplama
Telefon çaldığında r tuşuna basın.

• Arama başlatılır.

4.3 Çağrıya ahizesiz modunda cevap 
ver

Telefon çaldığında v tuşuna basın.
• Arama kurulur ve  açılır. El cihazını 

tutmadan arayan ilr konuşabilirsiniz.
Uyarı

Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi 
işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu 
kulağınıza çok yakın tutmayın.
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Not
Gelen çağrının diğer etkinlikler arasında 
öncelikleri vardır. Bir çağrı geldiği sırada, telefon 
ayarları, menülerde dolaşma, vb. gibi diğer 
özellikler kullanılmakta ise, vs. durdurulur.

İpucu
Oto cevapla etkinleştirilmişse, aramaya cevap 
vermek için yapmanız gereken sadece telefonu 
baz istasyonundan kaldırmaktır.

4.4 Aramayı sonlandırma
Arama bağlantısı kurulu iken e tuşuna basın

• Arama sonlandırılır.
VEYA
El cihazını baz istasyonuna yerleştirin

• Arama sonlandırılır.

4.5 Hatırlatma
Bu özelliği kullanmak için yerel servis sağlayıcınızda 
bu hizmete abone olmanız gereklidir.
İkinci bir arama yapmak veya almak için hatırlatma 
özelliğini kullanabilirsiniz. Bölüm 4.5.1 ve 4.5.2’de 
belirtilen çalışmalar ülkelere ve yerel servis 
sağlayıcılarına göre değişebilir. Yerel servis 
sağlayıcınızdan bu servisi almak için hatırlatma 
işleminin ayrıntılarını öğrenin.

 Uyarı
Gelen aramalar listesinden geri arama arayan tüm 
numaralar için işe yaramayabilir.

4.5.1 İkinci bir arama nasıl yapılır

Bir arama sırasında:
< ve u/d tuşuna basarak 2. Ara. Baş.
İkinci arama numaranızı çevirmek için < 
tuşuna basın
• İkinci arama başlatılır.
Not

< ve u/d tuşuna basarak Arama değiştir 
veya Konferans tuşuna basarak ilk ve ikinci arama 
arasında aramaları değiştirebilir ya da bir 
konferans görüşme yapabilirsiniz.

4.5.2 İkinci bir aramaya nasıl cevap verilir
Bu özelliği kullanmak için yerel servis 
sağlayıcınızda bu hizmete abone olmanız 
gereklidir. Bir arama sırasında ikinci bir arama 
gelirse, ara ara kısa bir bip sesi duyacaksınız.

Arayanın kimliğini gösterirken < ve u/d 
tuşuna basarak ikinci aramayı kabul etmek veya 
geri çevirmek için işlevleri seçin.

Not
İkinci aramayı kabul ettikten sonra, < ve u/
d tuşlarına basarak Arama değiştir'i seçebilir 
veya Konferans tuşuna basarak birinci ve ikinci 
aramalar arasında geçiş yapabilir ya da konferans 
görüşmesi yapabilirsiniz.

Not
Arayan Numarası gösterme hizmetine abone 
olmuşsanız, arayanlar arasında arayanın numarası 
ekranda gösterilecektir.

4.6 İnterkom nasıl kullanılır
Bu özellik kayıtlı en az iki telefon varsa 
kullanılabilir.  İki telefon arasında görüşme 
yapmanızı, gelen aramaları bir telefondan diğerine 
aktarmanızı ve konferans aramaları yapmanızı 
sağlar. 

4.6.1 Bir dahili arama nasıl yapılır

Boş modda:
c tuşuna basın
• İntercom için mevcut el cihazları gösterilir.
u/d tuşuna basarak istediğiniz el cihazı 
girişini seçin 
Arama el cihazındaki < tuşuna basın
• İstediğiniz el cihazı zilleri.
Aranan el cihazındaki r tuşuna basın
• İntercom kurulur.
Not

Aranan el cihazı meşgul ise, arayan el cihazından 
bir meşgul tonu duyulacaktır.

4.6.2 Harici arama başka bir telefona nasıl 
aktarılır

Harici arama sırasında:
c tuşuna basarak dahili bir arama başlatın
• İntercom için mevcut el cihazları gösterilir ve 

harici arama otomatik olarak beklemeye alınır. 
u/d tuşuna basarak istediğiniz el 
cihazını seçin
< tuşuna basarak istediğiniz el cihazını seçin
• İstediğiniz el cihazı zilleri.
İnterkomu başlatmak için aranan el 
cihazındaki r tuşuna basın

!
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Not
Dahili arama ile harici arama arasında geçiş 
yapmak için c tuşuna basabilirsiniz.

Arama el cihazındaki e tuşuna basın
• Arayan el cihazı harici aramayı aranan el 

cihazına aktarır.

4.6.3 3 yönlü konferans araması nasıl 
yapılır

Konferans arama özelliği bir harici aramanın iki 
dahili telefon arasında paylaşılmasını sağlar. 
(interkom ile). Üç kişi aynı konuşmada olabilir ve 
bunun için şebeke aboneliği gerekli değildir.

Harici arama sırasında:
c tuşuna basarak dahili bir arama başlatın
• İntercom için mevcut el cihazları gösterilir ve 

harici arama otomatik olarak beklemeye alınır. 
u/d tuşuna basarak istediğiniz el 
cihazını seçin
< tuşuna basarak istediğiniz el cihazını seçin
• İstediğiniz el cihazı zilleri.
İnterkomu başlatmak için aranan el 
cihazındaki r tuşuna basın
Not

Dahili arama ile harici arama arasında geçiş 
yapmak için c tuşuna basabilirsiniz.

Arayan el cihazında c tuşuna uzun basın
• 3 yönlü konferansta aranan el cihazı, arayan el 

cihazı ve harici arama yapılabilir. 

Konferans araması sırasında:
 Harici aramayı beklemeye almak ve dahili 
aramaya dönmek için c tuşuna basın
• Harici arama otomatik olarak beklemeye 

alınır.
 Konferans aramasını tekrar kurmak için c 
tuşuna basın ve basılı tutun
Not

Konferans araması sırasında kapanan herhangi bir 
el cihazı diğer el cihazını harici aramada bağlı 
kalmasını engellemeyecektir.

4.6.4 Arayan Hattın Kimliği (CLI)
Arayan Hattın Kimliği (CLI) şebeke sağlayıcınızdan 
abone olabileceğiniz özel bir hizmettir.  CLI 
servisine abone olmuşsanız ve arayan kimliği gizli 
değilse, telefon çaldığında arayanın numarası veya 
adı gösterilir, böylece bir çağrıya cevap verip 

vermiyeceğinize karar verebilirsiniz.  Bu hizmet ile 
ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla 
temasa geçin.

4.6.5 Arama bekletme
Arama bekletme hizmetine abone olduysanız, 
ikinci bir gelen arama olduğunda sizi haberdar 
etmek için kulaklık bir bip sesi çıkarır.  Arayan 
Hattın Kimliği (CLI) hizmetine abone olduysanız 
ikinci arayanın da numarası veya ismi görüntülenir.  
Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke 
sağlayıcınızla temasa geçin.
İkinci aramaya cevap vermek için r tuşuna 
basın.

4.7 Bir el cihazı nasıl bulunur
Baz istasyonundaki p düğmesine basarak el 
cihazını bulabilirsiniz.
Baza kayıtlı tüm el cihazları bir çağrı sesi çıkaracak 
ve el cihazındaki veya bazdaki r/ e/ v/ > 
tuşuna basarak p çağrıyı durdurabileceksiniz.

5

1

2

3

4

5

1

2

14 Telefonunuzun kullanılması



CD645_02_IFU_TR.book  Page 15  Wednesday, August 1, 2007  10:10 AM
5 Telefonunuzdan daha fazla 
faydalanma

5.1 Çağrı sürüyor
Bir arama sırasında bazı seçenekler kullanılabilir. 
Bir arama yapılırken ilgili tuşa basarak bu 
seçeneklere erişebilirsiniz. Mevcut seçenekler:

5.1.1 Mikrofonun sesini kapat/aç

Bir arama sırasında:
Basılacak tuş >
• Mikrofon kapatılır ve Sessiz  gösterilir.
Mikrofonu açmak için > tuşuna tekrar basın

5.1.2 Kulaklık sesi nasıl ayarlanır

Bir arama sırasında:
Mevcut kulaklık ses düzeyini göstermek için 
u/d tuşuna basın
Kulaklık ses düzeyini Seviye 1'den Seviye 5'e 
kadar seçmek için u/d tuşuna basın
• Kulaklık sesi ayarlanır ve telefon arama 

bağlantı ekranına dönecektir.

5.1.3 Hoparlöre nasıl geçiş yapılır

Bir arama sırasında:
Hoparlör modunu etkinleştirmek için v 
tuşuna basın

5.2 SMS
SMS Kısa Mesaj Servisi demektir. Bu hizmetten 
yararlanmak için, şebeke sağlayıcınızdan SMS 
servisi ile birlikte Arayan Hattın Kimliği Servisi 
(CLI) abonesi olmanız gereklidir. SMS mesajları, 
alıcının CLI veya SMS servis aboneliği olması 
şartıyla bir telefon (cep veya uyumlu sabit hatlar), 
ile gönderilip alınabilir.
CD645 telefonunuzun fabrika ayarları ana ulusal 
operatörünüzün ayarlarıdır. Eğer başka bir servis 
sağlayıcı üzerinden SMS mesajları göndermek 
veya almak isterseniz, bununla ilgili SMS merkezi 
numaralarını ayarlamanız gereklidir (bkz sayfa ) 
Telefonunuz gelen kutusunda ve taslak kutusunda 
paylaşılan 50'ye kadar SMS mesajı saklayabilir.  
Her mesajın maksimum uzunluğu 160 karakterdir.

5.2.1 Yeni SMS nasıl yazılır ve gönderilir
Boş modda:

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
< tuşuna basarak Sms'i seçin
< tuşuna basarak  Sms Yaz'ı seçin
Metin gir

< tuşuna basarak hedef telefon numarasını 
girin
< tuşuna basarak Gönder veya Taslak 
kaydet'i seçin
< tuşuna basarak onaylayın
Not

Kısa Mesaj yazarken bir çağrı geldiğinde, işlem 
yarıda kesilecektir. Ancak SMS'iniz 
kaydedilmeyecektir.
Eğer mesaj başarı ile gönderilemezse, ekranda 
“Sms akt. Bşrsız.” görüntülenir ve mesaj Taslak'a 
kaydedilir. SMS taslak kutusundaki gönderilmeyen 
tüm mesajları inceleyerek “Sms akt. Bşrsız.” 
uyarısını kaldırabilirsiniz. Gönderilmeyen tüm 
mesajları inceledikten sonra, boş moddaki bu 
uyarı kaldırılacaktır. Alternatif olarak tüm SMS 
mesajları silindikten sonra “Sms akt. Bşrsız.” 
uyarısı çıkarılacaktır.
SMS meajınızı oluştururken, 60 saniye boyunca 
hiçbir tuşa basılmazsa, telefon boş moda geri 
döner. Yazılı mesaj otomatik olarak Taslak kutusu 
içine kaydedilir.
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Basılacak 
tuş

İşlevi

u Basıldığında imleç bir karakter sola 
kayar.
Basılı tutulduğunda ilk karakter/
haneye atlar.

d Basıldığında imleç bir karakter sağa 
kayar.
Basılı tutulduğunda son karakter/
haneye atlar.

> Basıldığında bir önceki karakteri/
haneyi siler.
Giriş ekranında karakter/hane 
yoksa önceki menüye döner.
Basılı tutulduğunda tüm 
karakterleri/haneleri siler.
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5.2.2 Gelen kutusu
Uyarı

Mesaj kutusu dolduğunda, yeni mesajları 
alamazsınız. Bu durumda, yeni mesajları alabilmek 
için eski mesajlardan bazılarını silmeniz gerekir.
Gelen kutusundaki mesajlar mesajın alındığı 
zamana göre listelenir, en son gelen mesaj ilk önce 
görüntülenir.
Her SMS mesajı alışınızda, SMS sesi açıksa bip sesi 
ile uyarı verilecektir (Bkz. Bölüm 5.7.1.7) ve 
ekranda “Yeni SMS” belirecektir. Yeni SMS 
alınıncaya kadar Etkinlik LED'i yanıp sönecektir. 
Yeni olan tüm SMS mesajları incelendikten sonra 
"Yeni SMS" uyarısı kaldırılacaktır.

5.2.2.1 Gelen kutusundaki mesaj nasıl 
görüntülenir

Boş modda:
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
< tuşuna basarak Sms'i seçin
u/d tuşuna basarak Gelen kutusu'nu 
seçin
< tuşuna basın ve okumak istediğiniz mesajı 
seçmek için SMS mesajları listesine göz atınız
• Mesaj listesi gönderenin telefon numarasını 

veya ilgili adı (numara telefon rehberindeki 
kayıt ile eşleşirse) gösterir. 

< tuşuna basarak mesaj içeriğini 
görüntüleyin
İpucu

SMS okurken, u/d tuşuna basarak sonraki 
veya önceki satıra kayın. Mesajın sonunda, 
gönderenin numarası, alınma tarihi ve saati yer 
almaktadır.

Mesaj içeriğine bakarken, aşağıdaki 
seçeneklere erişmek için < tuşuna 
basabilirsiniz:

e tuşuna basarak SMS menüsüne dönün

5.2.2.2 Gelen bir mesaja nasıl cevap verilir
Mesaj içeriğine bakarken < tuşuna basarak 
Gelen kutusu menü seçeneklerini gösterin.
u/d tuşuna basarak Cevapla'yı seçin
< tuşuna basarak metni değiştirmeye 
başlayın 
Mesaj göndermek için Bölüm 5.2.1'deki 4 ve 5 
adımlarına bakın veya Taslak kaydet'i seçerek 
Taslak'taki mesajı kaydedin

5.2.2.3 Gelen bir mesaj nasıl iletilir
Mesaj içeriğine bakarken < tuşuna basarak 
Gelen kutusu menü seçeneklerini gösterin
u/d tuşuna basarak Düzenle'i seçin 
< tuşuna basarak metni değiştirmeye 
başlayın 
< tuşuna basarak mesajı onaylayın
Mesaj göndermek için Bölüm 5.2.1'deki 4 ve 5 
adımlarına bakın veya Taslak kaydet'i seçerek 
Taslak'taki mesajı kaydedin

5.2.2.4 Gönderenin telefon numarası 
telefon defterine nasıl kaydedilir

Mesaj içeriğine bakarken < tuşa basarak 
Gelen kutusu menü seçeneklerini gösterin.
u/d tuşuna basraak Numara kaydet'e 
basın 
< tuşuna basarak bu yeni kişi için bir ad 
girin
< tuşuna basrak numarayı değiştirin 
(gerekli ise) ve < tuşuna basın 
u/d tuşuna basarak bir grup seçin 
(<Grup yok>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>)
Giriş kaydetmek için < tuşuna basın
• Bir bip sesi çıkar ve SMS giriş telefon 

rehberinize kaydedilir.

5.2.2.5 Gelen kutu mesajı nasıl silinir
Mesaj içeriğine bakarken < tuşuna basarak 
Gelen kutusu menü seçeneklerini gösterin.
u/d tuşuna basarak Sil'i seçin 
< tuşuna basarak onaylayın
• Bir bip sesi çıkar ve seçtiğiniz SMS gelen 

kutusu mesajı silinir.

Yanıtla Mesajı gönderene bir yanıt gönderir.

Değiştir Mesajı başka bir alıcıya iletir.

Numarayı 
kaydet

Gönderenin numarasını telefon 
defterinize kaydeder.

Sil Seçilen mesajı siler.

Hepsini Sil Gelen kutusu içindeki tüm mesajları 
siler.
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5.2.2.6 Gelen kutusu mesajları nasıl silinir
Mesaj içeriğine bakarken < tuşuna basarak 
Gelen kutusu menü seçeneklerini gösterin.
u/d tuşuna basarak Tümünü Sil'i seçin
< tuşuna basarak onaylayın
< tuşuna basarak yeniden onaylayın
• Bir bip sesi çıkar ve tüm SMS gelen kutusu 

mesajlarınız silinir.

5.2.3 Taslak kutusu
Taslaklara kaydedilen SMS mesajlarınıza ek olarak 
başarıyla gönderilmeyen tüm SMS mesajları 
kendiliğinden Taslak'a yüklenecektir. 

5.2.3.1 Taslak mesajları nasıl incelenir

Boş modda:
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
< tuşuna basarak Sms'i seçin
u/d tuşuna basarak Taslak'ı seçin
< tuşuna basın ve okumak istediğiniz mesajı 
seçmek için SMS mesajları listesine göz atınız
< tuşuna basarak mesaj içeriğini 
görüntüleyin
İpucu

SMS okurken, u/d tuşuna basarak sonraki 
veya önceki satıra kayın. Mesajın sonunda, 
gönderenin numarası, alınma tarihi ve saati yer 
almaktadır.

Mesaj içeriğine bakarken, aşağıdaki 
seçeneklere erişmek için < tuşuna 
basabilirsiniz:

Taslak e mesajına dönmek için basın

5.2.3.2 Taslak mesajlarındaki bir mesaj 
nasıl gönderilir

Mesaj içeriğine bakarken < tuşuna basarak 
Taslak menü seçeneklerini gösterin.
< tuşuna basarak Gönder'i seçin
< tuşuna basarak onaylayın

5.2.3.3 Taslak mesajı nasıl değiştirilir
Mesaj içeriğine bakarken < tuşuna basarak 
Taslak menü seçeneklerini gösterin.
u/d tuşuna basarak Düzenle'yi seçin 
< tuşuna basarak metin düzenlemeye 
başlayın 
< tuşuna basarak mesajı onaylayın
Mesaj göndermek için Bölüm 5.2.1'deki Adım 
4 ve 5'e bakınız

5.2.3.4 Taslak kutusu mesajı nasıl silinir
Mesaj içeriğine bakarken < tuşuna basarak 
Taslak menü seçeneklerini gösterin.
u/d tuşuna basarak Sil'i seçin. 
< tuşuna basarak onaylayın
• Bir bip sesi çıkar ve seçtiğiniz SMS taslak 

kutusu mesajı silinir.

5.2.3.5 Taslak kutusundaki tüm mesajlar 
nasıl silinir

Mesaj içeriğine bakarken < tuşuna basarak 
Taslak menü seçeneklerini gösterin.
u/d tuşuna basarak Tümünü Sil'i seçin
< tuşuna basarak onaylayın
< tuşuna basarak yeniden onaylayın
• Bir bip sesi çıkar ve tüm SMS taslak kutusu 

mesajlarınız silinir.

5.2.4 SMS ayarları
Bu menü sunucuyu SMS mesajları göndermek ve 
almak için ayarlamanızı sağlar. Telefonunuz 3 
servis merkezinden mesaj alabilir.
Her SMS servis merkezi için gönderi numarasını 
ve alma numarasını ayarlayabilirsiniz. Gelen/giden 
numarasının maksimum uzunluğu 24 hanedir. 
Telefonunuzun gelen ve giden numaraları 
ülkenizdeki şebeke ile çalışacak şekilde 
ayarlanmıştır. Bu ayarları değiştirmemenizi tavsiye 
ederiz. Daha fazla detay veya sorunlar için, lütfen 
yerel şebeke sağlayıcınızla temas kurun.

5.2.4.1 SMS alımı nasıl etkinleştilir/
engellenir

Şebeke sağlayıcınızdaki CLI ve SMS servislerine 
abone olduysanız, telefonunuz diğer telefondan 
SMS mesajları alabilir. Varsayılan olarak, SMS alımı 
Açık olarak ayarlınmıştır, böylece SMS mesajlarını 
alabilirsiniz.

Gönder Mesajları derhal gönderin.

Değiştir Mesajı başka bir alıcıya iletir.

Sil Seçilen mesajı siler.

Hepsini Sil Gelen kutusu içindeki tüm 
mesajları siler.
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Boş modda:
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
< tuşuna basarak Sms'i seçin
u/d tuşuna basarak Sms ayarları'nı seçin
< tuşuna basarak Sms alma'yı seçin
< ve u/d tuşuna basarak Açık veya 
Kapalı'yı seçin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın
Not

SMS alımı kapatılsa dahi, yine de SMS mesajlarını 
gönderebilirsiniz.

5.2.4.2 SMS kutu numarası nasıl 
değiştirilir

Bu özellik ülkeye bağlıdır ve bazı ülkelerde 
görünmeyebilir.

Boş modda:
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
< tuşuna basarak Sms'i seçin
u/d tuşuna basarak Sms ayarları'nı seçin
< ve u/d tuşuna basarak Kutu no. 
Dğştir'i seçin
< tuşuna basarak yeni kutu numarasını girin 
(maksimum 24 hane)
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın

5.2.4.3 SMS merkezi nasıl ayarlanır 

Boş modda:
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
< tuşuna basarak Sms'i seçin
u/d tuşuna basarak Sms ayarları'nı seçin
< ve u/d tuşuna basarak Sms 
merkezi'ni seçin
< ve u/d tuşuna basarak SMS 
merkezini seçin (<Sms merkezi 1>, <Sms 
merkezi 2> veya <Sms merkezi 3>)
<  ve u/d tuşuna basarak No gönder'i 
seçin.
< tuşuna basarak gönderi numarasını girin 
ve < tuşuna basın
< ve u/d tuşuna basarak No. Al'ı 
seçin
< tuşuna basarak alım numarasını girin ve 
tuşa basın <  
• Bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye 

geri döner.

5.2.4.4 Varsayılan SMS merkezi nasıl 
ayarlanır

Boş modda:
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
< tuşuna basarak Sms'i seçin
u/d tuşuna basarak Sms ayarları'nı 
seçin
< ve u/d tuşuna basarak Varsay. 
Merkez'ni seçin
< ve u/d tuşuna basarak SMS 
merkezini seçin (<Sms merkezi 1>, <Sms 
merkezi 2> veya <Sms merkezi 3>)
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın
• Bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye 

geri döner.

5.3 Telefon Defteri
Telefonunuz 200'e kadar telefon defteri belleği 
saklayabilir. Sık kullanılan numaralara doğrudan 
erişebilmeniz için en fazla dokuz numara telefona 
yüklenebilir. Her telefon numarası en fazla 24 
haneye sahip olabilir.  Birden fazla el cihazınız 
varsa, her el cihazının kendi telefon defteri vardır.

5.3.1 Telefon defterine bir numara nasıl 
yüklenir

Boş modda: 
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Telf. Deft'ni seçin
< tuşuna basarak Yeni giriş'i seçin
Ad girmek için < tuşuna basın (maksimum 
12 karakter)
< tuşuna basarak numara girin (maksimum 
24 hane)
< tuşuna basarak bir grup seçin (<Grup 
Yok>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) 
Giriş kaydetmek için < tuşuna basın
• Bir bip sesi çıkar ve telefon rehberi girişiniz 

kaydedilir.
Not

Servis sağlayıcınızın arayan tanımlama hizmetine 
abone olmuşsanız, her grup için belirli bir çalma 
sesi ayarlayabilirsiniz.  Bir grubun çağrısı 
geldiğinde, bu gruba atadığınız zil sesini 
duyacaksınız.  Seçtiğiniz belirli gruplar için de 
bireysel numaralar atayabilirsiniz.
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5.3.2 Telefon rehberine nasıl erişim 
sağlanır

Boş modda:
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Telf. Deft'ni seçin
< ve u/d tuşuna basarak Giriş lis.'ni 
seçin
< ve u/d tuşuna basarak istediğiniz 
telefon rehberi girişine gidin
< tuşuna basarak istediğiniz telefon rehberi 
girişinin ayrıntılarını görüntüleyin
İpucu

Boş modda, d tuşuna basarak telefon 
rehberine girebilir, u/d tuşuna basarak 
istediğiniz telefon rehberi girişini seçebilir ve < 
tuşuna basarak seçilen telefon rehberi girişinin 
ayrıntılarını görebilirsiniz.

5.3.3 Telefon rehberi giriş nasıl değiştirilir 

Boş modda:
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Telf. Deft'ni seçin
< ve u/d tuşuna basarak Gir. 
Düzenle'yi seçin
< ve u/d tuşuna basarak değiştirmek 
istediğiniz giriş seçin
Basılacak tuş <
> tuşuna basarak harfleri birer birer silin, 
ismi değiştirin ve tuşa basın < 
> tuşuna basarak sayıları birer birer silin, 
sayıyı değiştirin ve < tuşa basın 
< tuşuna basarak bir grup seçin (<Grup 
Yok>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>)
Giriş kaydetmek için < tuşuna basın 
• Bip  sesi çıkar ve seçtiğiniz telefon rehberi 

girişiniz güncellenir.

5.3.4 Telefon rehberi giriş nasıl silinir

Boş modda:
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Telf. Deft'ni seçin
< ve u/d tuşuna basarak Giriş sil'e 
gidin

< ve u/d tuşuna basarak silmek 
istediğiniz giriş seçin
< tuşuna basarak onaylayın
• Bip sesi çıkar ve seçtiğiniz telefon rehberi 

girişiniz silinir.

5.3.5 Tüm telefon rehberi girişleri nasıl 
silinir

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Telf. Deft'ni seçin
< ve u/d tuşuna basarak Tümünü 
sil'e gidin
< tuşuna basarak onaylayın
< tuşuna basarak yeniden onaylayın
• Bip sesi çıkar ve tüm telefon rehberi girişleriniz 

silinir.

5.3.6 Doğrudan erişim belleği nasıl yüklenir
9'a kadar doğrudan erişim belleği yükleyebilirsiniz 
(Tuş 1 ile 9 arası). Boş modda iken tuşlara 
uzun bastığınızda saklanan telefon numarası 
otomatik olarak aranacaktır.
Ülkenize bağlı olarak Tuş 1 ve Tuş 2 sesli posta 
numaranıza ve ilgili şebeke operatörünüzün bilgi 
servisi numarasına ayarlanabilir.  Bu durumda Tuş 
1 ve Tuş 2 gösterilmeyecektir.   Şebeke 
operatörünüzün sesli posta numarası ve bilgi 
servisi numarası kullanılamıyorsa, Tuş 1 ve Tuş 2, 
doğrudan erişim belleği seçenekleri olarak Tuş 
3'ün en üstünde gösterilecektir, ayrıntılar için 
Bölüm 5.9.2 ve 5.9.3'e bakınız.

Boş modda:
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Telf. Deft'ni seçin
< ve u/d tuşuna basarak Direkta 
haf.'e kayın
< ve u/d tuşuna basarak Tuş 1 ile Tuş 
9 arasındaki doğrudan erişim belleği yerine kayın 
< tuşuna iki kez basarak Ekle'yi seçin
< ve u/d tuşlarına basarak seçilen 
doğrudan erişim belleğine yüklemek 
istediğiniz telefon rehberi girişini seçin
< tuşuna basarak onaylayın
• Bir bip sesi duyulur ve telefon rehberi girişiniz 

seçilen doğrudan erişim belleği tuşuna 
kaydedilir.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

19Telefonunuzdan daha fazla faydalanma



CD645_02_IFU_TR.book  Page 20  Wednesday, August 1, 2007  10:10 AM
İpucu
Direkt bellek tuşuna uzun bastığınızda doğrudan 
telefonu arayacaktır.

5.3.7 Telefon defteri nasıl aktarılır
Bu özellik baz istasyonuna kayıtlı en az iki telefon 
olduğunda bir telefondaki telefon defterini diğer 
telefona aktarabilmenizi sağlar.

Boş modda:
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Telf. Deft'ni seçin
< ve u/d tuşuna basrak Tel.def.akt'nı 
seçin
Basılacak tuş <
• Telefon rehberi aktarımı için mevcut olan el 

cihazları gösterilir.  
Not

İkiden fazla el cihazı varsa, belirli bir el cihazını 
seçmek için u/d tuşuna basabilirsiniz.

Basılacak tuş <
Aranan el cihazı bir bip sesi çıkaracak ve 
“Alınacak yer:” mesajını verecektir
Telefon rehberi girişini kabul etmek için, 
aranan el cihazında < tuşuna basın veya 
telefon rehberinin aktarılmasını geri çevirmek 
için > tuşuna basın
• Tüm telefon rehberi girişleriniz aranan el 

cihazına aktarılır ve aktarım tamamlandıktan 
sonra her iki el cihazı ekranında da “Bitir” 
görünür.

5.4 Arama kaydı
Bu özellik, ağ salayıcınızda Arayan Hattı 
Tanımlama (CLI) hizmetine abone olmuşsanız 
kullanılabilir. 
Telefonunuz 50'ye kadar cevapsız çağrıyı 
yükleyebilir.  Ve cevapsız bir çağrı 
bulunduğunu göstermek için el cihazındaki LED 
yanıp sönecektir. Arayaın kimliği telefonda var ise, 
arayanın adı (veya numarası) gösterilecektir. 
Cevapsız aramalar kronolojik sıra ile en son 
cevapsız arama listesinin başında olacak şekilde 
görüntülenir. 

 Uyarı
Gelen aramalar listesinden geri arama arayan tüm 
numaralar için işe yaramayabilir.

5.4.1 Arama kaydına nasıl erişim sağlanır
u tuşuna basarak arama kaydına giriş yapın
< tuşuna basarak Arama list'ne giriş yapın
• En son cevpasız arama gösterilir.
u/d tuşuna basarak girişleri inceleyin

5.4.2 Arama kaydı giriş telefon rehberine 
nasıl kaydedilir

Boş modda:
u tuşuna basarak arama kaydına giriş yapın
< tuşuna basarak Arama list'ne giriş yapın
u/d tuşuna basarak bir giriş seçin
< tuşuna basarak Tel. Def. Kopy'yı seçin
< tuşuna basarak ad girin 
< tuşuna basarak seçilen cevapsız arama 
numarasını gösterin ve gerekli ise numarayı 
düzenleyin
< tuşuna basarak bir grup seçin (<Grup 
Yok>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>)
< tuşuna basarak onaylayın
• Bir bip sesi çıkar ve seçilen arama kaydı giriş 

telefon rehberinize kaydedilir.

5.4.3 Arama kaydı giriş nasıl silinir

Boş modda:
u tuşuna basarak arama kaydına giriş yapın
< tuşuna basarak Arama list'ne giriş yapın
u/d tuşuna basarak bir giriş seçin 
< ve u/d tuşuna basarak Sil'i seçin 
< tuşuna basarak onaylayın
• Bip sesi çıkar ve seçilen arama kaydı giriş silinir.

5.4.4 Arama kaydının tamamı nasıl silinir

Boş modda:
u tuşuna basarak arama kayıtlarına giriş 
yapın
< tuşuna basarak Arama list'ne giriş yapın
u/d tuşuna basarak bir giriş seçin 
< tuşuna basarak Tümünü sil'i seçin
< tuşuna basarak onaylayın
Yeniden onaylamak için < tuşuna basın
• Bir bip sesi duyulur. Arama kaydındaki tüm 

girişler silinir.
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5.5 Tekrar arama listesi
Telefonunuz aradığınız en son 20 numarayı 
yükleyebilir. Her numaranın sadece ilk 24 hanesi 
saklanır.

 Uyarı
Gelen aramalar listesinden geri arama arayan tüm 
numaralar için işe yaramayabilir.

5.5.1 Yeniden arama listesine nasıl erişim 
sağlanır

Boş modda:
Basılacak tuş >
• Aranan en son numara listenin en üstünde 

gösterilir.
u/d tuşuna basarak diğer aranan 
numaraları görüntüleyin

5.5.2 Tekrar arama listesi telefon 
rehberine nasıl kaydedilir

Boş modda:
Yeniden arama listesine gitmek için > basın
u/d tuşuna basarak bir giriş seçin 
< tuşuna basarak Tel. Def. Kopy'yı seçin
< tuşuna basarak ad girin 
< tuşuna basarak seçilen tekrar arama 
numarasını gösterin ve gerekli ise numarayı 
düzenleyin
< tuşuna basarak bir grup seçin (<Grup 
Yok>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>)
< tuşuna basarak onaylayın
• Bir bip sesi duyulur. Seçilen yeniden arama 

listesi giriş telefon rehberinize kopyalandı.

5.5.3 Bir numara tekrar arama listesinden 
nasıl silinir

Yeniden arama listesine gitmek için > basın
u/d tuşuna basarak bir giriş seçin 
< ve u/d tuşuna basarak Sil'i seçin
< tuşuna basarak onaylayın
• Bip sesi çıkar ve seçtiğiniz giriş silinir.

5.5.4 Tüm tekrar arama listesi nasıl silinir
Yeniden arama listesine gitmek için > basın
< ve u/d tuşuna basarak Tümünü sil'i 
seçin

< tuşuna basarak onaylayın
< tuşuna basarak yeniden onaylayın
• Bip sesi çıkar ve tüm tekrar arama listesi silinir.

5.6 Saat ve alarm

5.6.1 Saat nasıl ayarlanır
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Saat & alarm'ı seçin
< tuşuna basarak Tarih/saat Ayar.'nı seçin
< tuşuna basarak güncel saati (ss:dd) 24 
saat formatında ve güncel tarihi (gg/aa/yy) 
girin 
Not

Tarih ve saat formatını değiştirmek için Bölüm 
5.6.4'e bakınız.

Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın

5.6.2 Bir alarm nasıl ayarlanır
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Saat & alarm''ı seçin
< ve u/d tuşuna basarak Alarm'ı seçin
< ve u/d tuşuna basarak Kapalı, Açık 
bir kez veya Açık günlük'ü seçin
Not

Açık bir kez veya Açık günlük'ü seçmişseniz, alarm 
saatini girin

Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın
Not

Alarm Açık bir kez veya Açık günlük olarak 
seçildiğinde, ekranda   gösterilecektir.
Alarm saati geldiğinde alarm sesi duyulacak ve 
ekranda  yanıp sönecektir. e tuşuna basarak 
alarm sesini kapatabilirsiniz.

5.6.3 Alarm sesi nasıl ayarlanır
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Saat & alarm''ı seçin
< ve u/d tuşuna basarak Alarm 
tonu'ni seçin
< ve u/d tuşuna basarak Melodi 1 ile 
Melodi 10 arasında istediğiniz alarm sesini seçin
Not

Melodi listesine göz atarken telefon ilgili melodiyi 
çalacaktır.

Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın
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5.6.4 Tarih ve saat formatı nasıl ayarlanır
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Saat & alarm''ı seçin
< ve u/d tuşuna basarak Saat/tarih'i 
seçin
< ve u/d tuşuna basraak gösterilecek 
olan saat formatını seçin (12 sa veya 24 sa)
Saat formatı görüntü ayarlarını onaylamak için 
< tuşuna basın
Tarih formatı göstergesini seçmek için u/
d tuşuna basın (gg/aa veya aa/gg)
< tuşuna basarak tarih formatı görüntü 
ayarlarını onaylayın

5.7 Kişisel ayarlar

5.7.1 El cihazı sesi

5.7.1.1 Zil sesi nasıl ayarlanır
Telefonunuz beş zil sesi düzeyi (birden beşe 
kadar) ve seçmeniz için artan zil sesi sunmaktadır.

Uyarı
Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi 
işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu 
kulağınıza çok yakın tutmayın.

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Kişisel set'i seçin
< tuşuna basarak El cih Tonu'nu seçin
< tuşuna basarak Zil sesi'ni seçin
< ve u/d tuşuna basarak istediğiniz 
ses düzeyini seçin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın
İpucu

Zili kapatmak için # tuşuna uzun basabilirsiniz. 
 görünecektir.

5.7.1.2 Zil melodisi nasıl ayarlanır
10 zil melodisi el cihazınızda bulunmaktadır.

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Kişisel set'i seçin
< tuşuna basarak El cih Tonu'nu seçin 
< ve u/d tuşuna basarak Zil 
melodisi'ni seçin
< ve u/d tuşuna basarak istediğiniz 
zil melodisine gidin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın

5.7.1.3 Grup melodisi nasıl ayarlanır
Bu özellikten faydalanabilmek için Arayan Hattın 
Kimliği abonesi olmanız gerekir. 
Bu menü ismi telefon rehberinizde kayıtlı ve bir 
grubun üyesi olan bir irtibattan harici arama 
geldiğinde çalacak melodiyi seçmenizi ve 
ayarlamanızı sağlar. Her grup için bir zil melodisi 
ayarlayabilirsiniz.
Kişilerinizi düzenlemek için üç telefon defteri 
grubu (Grup A, B, C) mevcuttur. Her gruba 
kendine özel bir melodi atanabilir.

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Kişisel set'i seçin
< tuşuna basarak El cih Tonu'nu seçin
< ve u/d tuşuna basarak Grup 
melodi'sini seçin
< ve m/d tuşuna basarak istediğiniz 
gruba gidin (Grup A, Grup B, Grup C)
< ve u/d tuşuna basarak istediğiniz 
grup melodisine gidin
Not

Melodi listesine göz atarken telefon ilgili melodiyi 
çalacaktır.

Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın

5.7.1.4 Tuş sesi nasıl açılır/kapatılır
Tuşa basıldığında kısa bir bip sesi çıkar. Tuşun bip 
sesini açabilir veya kapatabilirsiniz. Tuşun bip sesi 
varsayılan olarak Açık.

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Kişisel set'i seçin
< tuşuna basarak El cih Tonu'nu seçin 
< ve u/d tuşuna basarak Tuş sesi'ni 
seçin
< ve u/d tuşuna basarak Açık veya 
Kapalı'yı seçin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın

5.7.1.5 Tuş takımı kilidi nasıl 
etkinleştirilir/engellenir

* tuşuna basılı tutun
•   tuş takımı kilidi etkinleştirilmişse gösterilir.
Tuş takımı kilidini engellemek için * tuşuna 
tekrar basın ve basılı tutun
•  kaybolurse tuş takımı kilidi engellenmiştir.
İpucu

El cihazının pillerini çıkararak ve yerleştirerek tuş 
takımı kilidini engelleyebilirsiniz.
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5.7.1.6 İlk çalma nasıl açılır/kapatılır
Ülkenize bağlı olarak, İlk Zil menüsü 
telefonunuzda belirmeyebilir.
Servis operatörünüz ile Arayan Kimliği servisine 
abone olmuşsanız, telefonunuz Arayan 
Kimliğinden önce ilk zil çalmayı gizleyecektir. 
Yeniden ayarladıktan sonra, telefonunuz Arayan 
Kimliğine abone olup olmadığınızı otomatik olarak 
saptayacak ve ilk çalmayı gizlayecektir. Tercihinize 
uygun olması için bu ayarları değiştirebilirsiniz.

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Kişisel set'i seçin
< tuşuna basarak El cih Tonu'nu seçin
< ve u/d tuşuna basarak Tek çaliş'ı 
seçin
< ve u/d tuşuna basarak Açık veya 
Kapalı'yı seçin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın

5.7.1.7 SMS sesi nasıl açılır/kapatılır
Yeni Kısa Mesaj alındığında bir ton sesi çıkar. SMS 
sesini açabilir veya kapatabilirsiniz. 

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Kişisel set'i seçin
< tuşuna basarak El cih Tonu'nu seçin
< ve u/d tuşuna basarak Sms 
Tonu'nu seçin
< ve u/d tuşuna basarak Açık veya 
Kapalı'yı seçin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın

5.7.2 Bekleme modunda gösterilecek olan 
duvar kağıdı nasıl ayarlanır

Telefonunuza önceden kurulan üç duvar kağıdı 
vardır.  İstediğiniz duvar kağıdını bekleme 
modunda göstermek için seçebilirsiniz.

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Kişisel set'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Duvar 
kağıdı'nı seçin
< ve u/d tuşuna basarak istediğiniz 
duvar kağıdına gidin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın

5.7.3 Kontrast düzeyi nasıl ayarlanır
Beş kontrast düzeyi vardır (Düzey 1, Düzey 2, 
Düzey 3, Düzey 4 veya Düzey 5). 

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın

u/d tuşuna basarak Kişisel set'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Kontrast'ı 
seçin
< ve u/d tuşuna basarak istediğiniz 
kontrast düzeyine gidin
Not

Farklı kontrast düzeylerine göz atarken kontrast 
efekti gösterilecektir.

Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın

5.7.4 Telefonunuzun renk teması nasıl 
ayarlanır

Telefonunuzda dört farklı renk teması verilmiştir.  
Menü ekranını göstermek için istediğiniz renk 
temasını seçebilirsiniz.

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna giderek Kişisel set'i seçin
< tuşuna basarak Renk teması'nı seçin
< ve u/d tuşuna basarak istediğiniz 
renk temasına gidin
Not

Farklı renk teması seçeneklerine göz atarken ilgili 
renk teması gösterilecektir.

Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın

5.7.5 Telefon yeniden nasıl adlandırılır
El cihazınızı yeniden adlandırabilir ve el cihazı adını 
boş modda gösterebilirsiniz. 

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Kişisel set'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak El chz. 
Adı'nı seçin
El cihazı adını girmek için < tuşuna basın
Not

El cihazı adının maksimum uzunluğu 14 
karakterdir.

Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın

5.7.6 Oto açma nasıl ayarlanır
Bu fonksiyon, aramaları telefonu baz 
istasyonundan kaldırarak cevaplamanızı sağlar.

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Kişisel set'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Otomatik 
cevapla'yı seçin
< ve u/d tuşuna basarak Açık veya 
Kapalı'yı seçin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın
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5.7.7 Oto alma nasıl ayarlanır
Bu fonksiyon, aramaları telefonu baz istasyonuna 
yerleştirerek bitirmenizi sağlar.

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Kişisel set'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Otomatik 
Kapat'ı seçin
< ve u/d tuşuna basarak Açık veya 
Kapalı'yı seçin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın

5.7.8 Menü dili nasıl ayarlanır
Ülkenize bağlı olarak el cihazınızın ekranı farklı 
dilleri destekler. Menü dilini değiştirdikten sonra 
tüm menüler seçilen dilde gösterilecektir.  
Ülkelerin bazıları için, sadece bir dil varsa 
telefonunuz bu menü dili seçeneğine sahip 
olmayabilir.  Bu ayar telesekreterin giden mesajı 
için geçerli değildir.

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Kişisel set'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Dil'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak istediğiniz 
dili seçin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın
Not

Seçeceğiniz mevcut diller farklı ülkelere göre 
değişmektedir

5.7.9 Oda izleme nasıl açılır/kapanır
Bu özellik el cihazını izlenecek olan odaya koyarak 
odayı izlemenize olanak sağlar.  Harici gelen çağrı 
veya dahili çağrı olduğunda izlenen el cihazı 
çalmayacaktır.  Diğer kayıtlı el cihazlarından 
herhangi biri izlenen el cihazına ulaşmak isterse 
izlenen el cihazı hoparlörü otomatik olarak 
açacaktır. Dahili arama ayarlandığında Sessiz < 
tuşuna basılması durumunda arayanın el cihazının 
ekranında belirecektir. Arayanın el cihazı izlenen 
el cihazı ile konuşmak istediğinde, < tuşuna 
basarak mikrofonun sesini açın.

Not
Bu özelliği kullanabilmeniz için baz istasyonunuza 
kayıtlı en az 2 el cihazınızın olması gereklidir.

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Kişisel set' seçin
< ve u/d tuşuna basarak Oda 
Monitörü'nü seçin
< ve u/d tuşuna basarak Açık veya 
Kapalı'yı seçin

Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın.
Not

Oda monitörü Açık'a ayarlanmışsa, Oda monitörü 
açk beklemede gösterilecektir.

5.7.10  Tuş takımı ışığı nasıl açılır/kapatılır
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Kişisel set'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak 
Aydınlatma'yı seçin
< ve u/d tuşuna basarak Açık veya 
Kapalı'yı seçin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın
Not

20 saniye içinde herhangi bir tuşa basılmazsa, tuş 
pedi ışığı ve LCD ışığı kendiliğinden sönecektir.  
Tuş takımı ışığını açmak için herhangi bir tuşa basın. 
LCD ışığını açmak için < veya > tuşuna basın.

5.8 Gelişmiş ayarlar

5.8.1 Arama zamanı nasıl seçilir
Flaş zamanı r tuşuna basılana kadar hattın bağlı 
olmayacağı süre gecikmesini gösterir. 
Telefonunuzda önceden ayarlanan flaş zamanının 
varsayılan değeri ülke ağınız için en uygun olanıdır. 
Değiştirmeniz gerekmez.

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Gelişmiş set'i seçin
< tuşuna basarak Flash süresi'ni seçin
< tuşuna basarak ülkenizin arama zamanını 
seçin
Not

NotKullanılabilir flaş zamanı seçeneklerinin sayısı 
farklı ülkelere göre farklılık göstermektedir.

< tuşuna basarak onaylayın

5.8.2 Arama modu nasıl ayarlanır
Telefonunuz içinde tanımlanmış varsayılan 
numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun 
olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmektedir.
İki çeviri modu mevcuttur : Ses veya Darbe.

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Gelişmiş set'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Arama 
modu'nu seçin
< ve u/d tuşuna basarak Ton veya 
Puls'u seçin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın
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5.8.3 Arama engelleme
Arama engelleme seçilen el cihazlarında belirli 
numaralarla başlayan telefon numaralarının 
aranmasını engellemenizi sağlar. Dört farklı arama 
engelleme numarası kullanabilirsiniz, her numara 
en fazla dört hane içerebilir.

Not
Arama engelleme modunu etkinleştirmeden veya 
engellemeden ve arama engelleme numarasını 
eklemeden veya değiştirmeden önce 4 haneli ana 
PIN'i girmeniz gereklidir.

5.8.3.1 Arama engelleme modu nasıl 
açılır/kapanır

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Gelişmiş set'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Arama 
engeli'yi seçin
< tuşuna basarak uyarıldığında 4 haneli ana 
PIN'i girin (varsayılan ana PIN 0000)
< tuşuna basarak Arama eng. Modu'nu 
seçin
< tuşuna basarak Açık veya Kapalı'yı seçin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın
Not

Engelleme modu açıldığında, Arama eng. Açık boş 
ekranda görülecektir.

5.8.3.2 Arama engelleme numarası nasıl 
değiştirilir

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Gelişmiş set'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Arama 
engeli'yi seçin
< tuşuna basarak uyarıldığında 4 haneli ana 
PIN'i girin (varsayılan ana PIN 0000)
< ve u/d tuşuna basarak Eng. 
Numara'nı seçin
< tuşuna basarak bir numara seçin 
(Numara 1, Numara 2, Numara 3, Numara 4)
< tuşuna basarak numara girin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın
Not

Aranması engellenmiş numaralardan biri aranırsa, 
arama bağlanmayacaktır. Bu olduğunda, 
telefondan bir hata tonu çıkarır ve boş moduna 
geri döner.

5.8.4 Bebek çağrı
Aktifleştirildiğinde, Bebek Çağrı özelliği el cihazı 
üzerindeki herhangi bir tuşa basarak seçtiğiniz 
numarayı aramanızı sağlayacaktır. Bu özellik acil 
durum numaralarına doğrudan erişim için çok 
kullanışlıdır.

Not
Bebek çağrı numarasına en fazla 24 hane 
girebilirsiniz.

5.8.4.1 Bebek çağrı modu nasıl 
etkinleştirilir

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Gelişmiş set'ı seçin
< ve u/d tuşuna basarak Bebek 
arama'yı seçin
< tuşuna basarak Mod'u seçin
< ve u/d tuşuna basarak Açık'ı seçin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın
• “Beb. Ara. Aç” meajı boş ekranda 

gösterilecektir.

5.8.4.2 Bebek çağrı modu nasıl engellenir
< tuşuna uzun basın (Bebek Çağrısı 
önceden etkinleştirildiğinde).
u/d tuşuna basarak Kapalı'yı seçin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın
• “Beb. Ara. Aç” meajı boş ekrandan 

kaybolacaktır.

5.8.4.3 Bebek çağrı modu nasıl engellenir
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Gelişmiş set'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Bebek 
arama'yı seçin
< ve u/d tuşuna basarak Numara'yı 
seçin
< tuşuna basarak numara girin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın

5.8.5 Bir baz istasyonu manuel olarak nasıl 
seçilir

Bir CD645 el cihazı dörde kadar CD645 baz 
istasyonuna kaydedilebilir. 

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşunu kaydırarak Gelişmiş set'i 
seçin
< ve u/d tuşuna basarak Baz seç'i 
seçin
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< ve u/d tuşuna basarak istediğiniz 
baz istasyonunu seçin
< tuşuna basarak onaylayın

5.8.6 İlave el cihazı nasıl kaydedilir
Aşağıda açıklanan işlemler el cihazınızda 
bulacağınız işlemlerdir. İşlemler kaydetmek 
istediğiniz telefona göre farklılık gösterebilir. Bu 
durumda, lütfen ilave telefonun üreticisine 
başvurun. 
Ek el cihazları kullanmadan önce baz 
istasyonlarına kaydedilmeleri şarttır. Bir baz 
istasyonuna maksimum 5 adet telefon 
kaydedebilirsiniz.
Telefonları kaydedebilmek veya kaydını silmek 
için önce Ana PIN kodu gereklidir.

Ana menye erimek için el cihaznda < 
tuşuna basın.
u/d tuşunu kaydırarak Gelişmiş set'i 
seçin
< ve u/d tuşuna basarak Kayıt'ı seçin
< ve u/d tuşuna basarak istediğiniz 
baz istasyonunu seçin
Not

Kayıtlı baz istasyonu ekranın en sağındaki yıldız 
işareti ile gösterilmiştir.

< tuşuna basın ve uyarıldığında 4 haneli ana 
PIN'i girin (varsayılan ana PIN 0000)
Bip sesi duyana kadar ana ünitede p tuşuna  
üç saniyeden daha uzun basın. Şimdi ana ünite 
yeni el cihazını kaydetmeye hazırdır.

  PIN kodunu doğrulamak için el cihazında < 
tuşuna basın.

 Ekranda "Kaydoluyor..." görüntülenir
Not

Baz bulunursa ve PIN doğru ise kullanılmayan el 
cihazı numaraları kendiliğinden atanacaktır.
PIN yanlış ise, Yanlış PIN hata sesi ile birlikte 
gösterilecek ve el cihazı boş moda geçecektir.
Belirli bir süre içinde baz bulunmazsa, bir hata sesi 
ile birlikte Baz bulunamadı! gösterilebilir ve el 
cihazı boş moda döner.

5.8.7 El cihazının kaydı nasıl silinir
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Gelişmiş set'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Kaydı sil'i 
seçin

< tuşuna basarak uyarıldığında 4 haneli ana 
PIN'i girin (varsayılan ana PIN 0000)
< ve u/d tuşuna basarak istediğiniz el 
cihazını seçin 
< tuşuna basarak onaylayın
• El cihazının kaydının başaarılı bir şekilde 

kaldırıldığını göstermek için bir bip sesi duyulur, 
ekranda Kayt silindi belirir ve boş ekrana 
döner.

Not
15 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kayıt silme 
prosedürü durur ve telefon boş konumuna geri 
döner.

5.8.8 Ana PIN nasıl değiştirilir
Arama engelleme ayarı, el cihazınızın sıfırlanması 
ve el cihazlarının kaydedilmesi/kayıtlarının 
silinmesi için ana PIN kullanılır. Varsayılan PIN 
0000'dır. PIN'in uzunluğu dört hanedir. PIN kodu 
aynı zamanda telefonunuzun ayarlarını korumak 
için kullanılır. PIN kodu her gerektiğinde telefon 
sizden girmenizi isteyecektir.

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Gelişmiş set'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak PIN değ.'i 
seçin
< tuşuna basarak uyarıldığında 4 haneli ana 
PIN'i girin
< tuşuna basarak yeni 4 haneli PIN'i girin
< tuşuna basarak yeni 4 haneli PIN'i onay 
için tekrar girin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın
Not

Varsayılan ürün PIN kodu 0000’dır. Bu PIN 
kodunu değiştirirseniz, PIN ayrıntılarını kolaylıkla 
erişebileceğiniz güvenilir bir yere yerleştirin. PIN 
kodunu kaybetmeyin.

5.8.9 Varsayılan ayarlar nasıl sıfırlanır
Telefonunuzu varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz 
(Bkz. Bölüm 7). Sıfırladıktan sonra, tüm kişisel 
ayarlarınız ve arama kaydı girişleriniz silinecektir, 
fakat telefon rehberiniz değişmeden kalacaktır.

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Gelişmiş set'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Sıfırla'yı 
seçin
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< tuşuna basarak uyarıldığında 4 haneli ana 
PIN'i girin (varsayılan ana PIN 0000)
< tuşuna basarak onaylayın
< tuşuna basarak yeniden onaylayın
• Bir bip sesi çıkar ve ekran merhaba ekranına 

geri döner.  Telefon varsayılan ayarlara 
sıfırlanır.

• Bazı ülkeler için merhaba ekranı olmayabilir ve 
telefonunuz sıfırladıktan sonra boş ekrana döner.

5.8.10 Önek numarası nasıl ayarlanır
Bu özellik en ucuz operatörün kodunu kullanmak 
için telefonu ayarlamanıza olanak sağlar. Telefon 
kodu ayarlandıktan sonra, aranan her numaranın 
başına kendiliğinden eklenir.

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Gelişmiş set'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Otomatik 
ön ek'i seçin
< tuşuna basarak bulunan haneleri girin
• Son yüklenen haneler gösterilir.
Not

Bulunan hanelerin maksimum uzunluğu 5 hanedir. 
< tuşuna basarak oto kod numarasını girin 
• Son yüklenen oto kod numarası gösterilir.
Not

Bir Otomatik ön ek numarasının uzunluğu 
maksimum 10 hanedir.

Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın

5.8.11 Ülke ayarı
Bu menünün geçerliliği ülkenize bağlıdır.
Merhaba modunda iken seçilen ülkeden farklı 
başka bir ülke seçebilirsiniz.

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Gelişmiş set'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Ülke'yi seçin
< ve u/d tuşuna basarak ülkenizi 
seçin 
< tuşuna basarak seçiminizi onaylayın
Not

Ülke seçildiğinde, seçilen ülke için varsayılan hat 
ayarları otomatik olarak telefonunuza 
uygulanacaktır.

5.8.12 Konferans modu nasıl açılır/kapanır
Konferans modu etkinleştirildiğinde, harici bir 
arama devam etmekte iken ikinci el cihazı hattı 

alırsa baz istasyonunuza otomatik olarak 
kaydedilen ikinci el cihazı ile üç taraflı konferans 
görüşmesi başlatabilirsiniz. 

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Gelişmiş set'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Konferans'ı 
seçin
< tuşuna basarak Açık veya Kapalı'yı seçin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın

5.8.13Mesaj beklemede gösterimi nasıl
 kapatılır

Uyarı
Bu özellik ülkeye bağlıdır ve bazı ülkelerde 
görünmeyebilir.

Yerel servis sağlayıcınızın sesli posta servisine 
abone iseniz posta kutunuza yeni bir mesaj 
geldiğinde  açılır. Tüm yeni mesajlara 
baktıktan sonra,  kendiliğinden kapanır.
Mesaj bekliyor göstergesinin şebeke tarafından 
kapatılamadığını görürseniz, mesaj bekliyor 
göstergesini telefonunuzdan da kapatabilirsiniz. 
Mesaj bekliyor gösterimini silmeyi seçerseniz, aynı 
baz istasyonuna kayıtlı diğer tüm telefonları buna 
göre kapatacaktır.

< tuşuna basarak ana menüye gidin
u/d tuşuna basarak Gelişmiş set’i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Mb 
göstergesi’ni seçin
< tuşuna basarak mesaj bekliyor 
gösteriminin silinmesini onaylayın.

5.9 Şebeke servisleri
Bu menü ülke/abonelik bağımlı bazı şebeke 
hizmetlerine erişim, aktifleştirme veya devre dışı 
bırakma için uygun yollar sağlar. Bu hizmetler ile 
ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla 
temasa geçin.
Telefonunuz içinde tanımlanmış varsayılan 
numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için 
uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz 
gerekmemelidir.

5.9.1 Arama yönlendirme
Üç tane arama yönlendirme seçeneği vardır: 
Koşulsuz Aktarma, Meşgulse ve Cevap Yoksa.
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5.9.1.1 Çağrı yönlendirme nasıl 
etkinleştirilir

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Şeb.servis'ni seçin
< ve u/d tuşuna basarak çağrı 
yönlendirme seçeneği türünü seçin (Arama 
yönl. / Arama yön. Meş. / Ara. Yön. Cvpsız)
< ve u/d tuşuna basarak Aktifleştir'i 
seçin
Seçilen servis için bir numara dizisi 
aranacaktır
Numara arandığında, boş moda dönmek için 
e tuşuna basın.
Not

Bu özellik aktifleştirildiğinde, ayarladığınız arama 
yönlendirme seçeneğine bağlı olarak, gelen 
aramalar seçtiğiniz numaraya yönlendirilecektir.

5.9.1.2 Çağrı yönlendirme nasıl engellenir
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Şeb.servis'ni seçin
< ve u/d tuşuna basarak çağrı 
yönlendirme seçeneği türünü seçin (Arama 
yönl. / Arama yön. Meş. / Ara. Yön. Cvpsız)
< ve u/d tuşuna basarak Devre dış.'nı 
seçin
Seçilen servis için bir numara dizisi 
aranacaktır
Numara arandığında, boş moda dönmek için 
e tuşuna basın.

5.9.1.3 Çağrı yönlendirme numarası nasıl 
ayarlanır

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Şeb.servis'ni seçin
< ve u/d tuşuna basarak çağrı 
yönlendirme seçeneği türünü seçin (Arama 
yönl. / Arama yön. Meş. / Ara. Yön. Cvpsız)
< ve u/d tuşuna basarak Ayarlar'ı 
seçin
< tuşuna basarak numara girin 
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın

5.9.2 Sesli posta
Ülkenize bağlı olarak, sesli posta özelliği 
kullanılamayabilir. Bu özellik aramayı 
cevaplayamadığınızda arayanın sesli mesaj 
bırakabilmesini sağlar. Bu özelliğin 

kullanılabilirliği ülkenize ve şebekenizdeki 
aboneliğinize bağlıdır. Bu sesli mesajlar el 
cihazınızın yerine şebeke tarafından 
yüklenmektedir.  Bu özellik ile ilgili daha fazla bilgi 
için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

5.9.2.1 Sesli posta nasıl etkinleştirilir
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Şeb.servis'ni seçin
< ve u/d tuşuna basarak Sesli 
posta'yı seçin
< ve u/d tuşuna basarak Aktifleştir'i 
seçin
Sesli posta servisi için olan numara dizini 
aranacaktır.
Numara arandığında, boş moda dönmek için 
e tuşuna basın

5.9.2.2 Sesli posta numarası nasıl ayarlanır
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Şeb.servis'ni seçin
< ve u/d tuşuna basarak Sesli 
posta'yı seçin
< ve u/d tuşuna basarak Ayarlar'ı 
seçin
< tuşuna basarak numara girin 
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın
İpucu

Bir sesli posta numarası ayarlandığında, 1 tuşuna 
basılı tutmanız doğrudan sesli posta numarasını 
arayacaktır.

5.9.3 Şebeke operatörünün bilgi servisleri
Ülkenize bağlı olarak, bilgi özelliği 
kullanılamayabilir. Bu özellik şebeke sağlayıcınız 
tarafından sağlanan bilgileri arayanın dinlemesine 
olanak sağlar. Bu özelliğin kullanılabilirliği 
ülkenize ve şebekenizdeki aboneliğinize 
bağlıdır. Bu bilgi el cihazınızın yerine şebeke 
tarafından yüklenmektedir.  Bu özellik ile ilgili 
daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla 
temasa geçin.

5.9.3.1 Bilgi nasıl etkinleştirilir
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Şeb.servis'ni seçin
< ve u/d tuşuna basarak Bilgi'yi seçin
< ve u/d tuşuna basarak Aktifleştir'i 
seçin
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Numara arandığında, boş moda dönmek için 
e tuşuna basın

5.9.3.2 Bilgi numarası nasıl ayarlanır
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşunu kaydırarak Şeb.servis'ni 
seçin
< ve u/d tuşuna basarak Bilgi'yi seçin
< ve u/d tuşuna basarak Ayarlar'ı 
seçin
< tuşuna basarak numara girin 
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın
İpucu

Bir bilgi numarası ayarlandığında, 2 tuşuna basılı 
tutmanız doğrudan bilgi numarasını arayacaktır.

5.9.4 Geri ara

5.9.4.1 Geri arama nasıl etkinleştirilir
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Şeb.servis'ni seçin
< ve u/d tuşuna basarak Geri ara'yı 
seçin
< ve u/d tuşuna basarak Aktifleştir'i 
seçin
Numara arandığında, boş moda dönmek için 
e tuşuna basın

5.9.4.2 Geri arama numarası nasıl 
ayarlanır 

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Şeb.servis'ni seçin
< ve u/d tuşuna basarak Geri ara'yı 
seçin
< ve u/d tuşuna basarak Ayarlar'ı 
seçin
< tuşuna basarak numara girin 
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın

5.9.5 Geri ara özelliğini iptal etme

5.9.5.1 Geri arama iptal nasıl etkinleştirilir
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Şeb.servis'ni seçin
< ve u/d tuşuna basarak Geri ara 
iptal'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Aktifleştir'i 
seçin

Numara arandığında, boş moda dönmek için 
e tuşuna basın

5.9.5.2 Geri arama iptal numarası nasıl 
ayarlanır

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşunu kaydırarak Şeb.servis'ni 
seçin
< ve u/d tuşuna basarak Geri ara 
iptal'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Ayarlar'ı 
seçin
< tuşuna basarak numara girin 
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın

5.9.6 Kayıtlı No

5.9.6.1 Kayıtlı no nasıl etkinleştirilir
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Şeb.servis'ni seçin
< ve u/d tuşuna basarak Kimlik 
gizle'yi seçin
< ve u/d tuşuna basarak Aktifleştir'i 
seçin
Numara arandığında, boş moda dönmek için 
e tuşuna basın

5.9.6.2 Kayıtlı No numarası nasıl ayarlanır
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Şeb.servis'ni seçin
< ve u/d tuşuna basarak Kimlik 
gizle'yi seçin
< ve u/d tuşuna basarak Ayarlar'ı 
seçin
< tuşuna basarak numara girin 
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın

5.10 Oyunlar
İki oyun (Tetris ve Snake) oynamanız içn 
telefonunuza önceden kuruludur.

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Oyunlar'ı seçin
< ve u/d tuşuna basarak istediğiniz 
oyunu seçin
Basılacak tuş <
• Açıklama ekranı görüntülenir.
< tuşuna basarak Oyunu başlatın. 
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Not
Oyun sırasında, yukarı / sola / sağa / aşağıya gitmek 
için sırasıyla 2 / 4 / 6 / 8 tuşlarına 
basabilirsiniz.
Oyundan çıkmak için > veya e tuşuna da 
basabilir ve Oyunlar menüsüne dönebilirsiniz,  < 
tuşuna basarak oyunu duraklatın ve oyunu kaldığı 
yerden devam ettirmek için 2 / 4 / 6 / 8 
tuşlarından herhangi birine basın.

5.11 Metin ve numara nasıl girilir

5.11.1 Metin ve numara girme
İlgili tuşa bir kez basarak veya istediğiniz karaktere 
ulaşmak için birkaç kez basarak telefon 
rehberinizdeki girişlerin adlarını girebilirsiniz.

Örneğin, düzeltme modunda “PETER” adını 
girmek için:
7 tuşuna bir kez basın: P
3 tuşuna iki kez basın: E
8 tuşuna bir kez basın: T
3 tuşuna iki kez basın: E
7 tuşuna üç kez basın: R

5.11.2 Büyük ve küçük harf arasında geçiş
Girilen tüm karakterler varsayılan olarak büyük 
harftir.  Büyük ve küçük harfler arasında geçiş 
yapmak için # tuşuna basabilirsiniz.

Basılacak 
tuş

Görülecek karakter

1 boşluk 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥  
[ ] { } 

2 a b c 2 à ä ç å æ
3 d e f 3 é è ∆ Φ
4 g h i 4 ì Γ
5 j k l 5 Λ
6 m n o 6 ñ ò ö
7 p q r s 7 β Π Θ Σ
8 t u v 8 ù ü
9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0 . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? * + - % \ ^ ~ |

€
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6 Telesekreter
CD645'inizde aktifleştirildiğinde cevaplanmayan aramaları kaydeden bir telesekreter özelliği 
bulunmaktadır. Bazdaki LED mesajı sayacı (iki haneli yedi segment gösterimi) telesekreter açıkken 
mesaj sayısını gösterecektir.
Telesekreter maksimum kayıt süresi olan yaklaşık 30 dakika içinde en fazla 99 mesaj saklayabilir.

6.1 Baz istasyonundaki telesekreter kontrol tuşları 

6.2 Telesekreter nasıl açılır
Telesekreteri bazdan veya el cihazından açabilirsiniz.

Bazdan:
o tuşuna basarak Telesekreteri kapatın.
•  el cihazının ekranında belirir ve mesaj sayısı baz LED'inde gösterilir.

El cihazından:
< ve u/d tuşuna basarak Telesekreter'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Tlsek.aç/kap'yı seçin
< ve u/d tuşuna basarak Açık'ı seçin
< tuşuna basarak onaylayın
•  el cihazının ekranında belirir ve mesaj sayısı baz LED'inde gösterilir.

Baz 
istasyonundaki 
düğmeler 

Açıklama

o Telesekreteri açmak/kapatmak için basın.

P Mesajı dinlemek veya dinlenen mesajı durdurmak için basın

x Mevcut mesajı silmek için basın
Boş madda eski mesajların tamamını silmek için iki saniye basılı tutun.

l Mevcut mesaj oynatılırken bir saniye içinde tuşa basarak önceki mesaja gidin
Mevcut mesaj oynatılırken bir saniye sonra tuşa basarak mevcut mesajı yeniden 
oynatın

R Mevcut mesajı atlamak ve sonraki mesajı dinlemek için basın

V Mesaj dinlerken hoparlör sesini artırır (+) veya azaltır (-)

p El cihazında çağrı için tuşuna basın
Kayıt prosedürünü başlatmak için üç saniyeden uzun süre basılı tutun
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6.3 Telesekreter nasıl kapanır
Telesekreteri bazdan veya el cihazından 
kapatabilirsiniz.

Bazdan:
o tuşuna basarak Telesekreteri kapatın.
•  el cihazının ekranında belirir ve -- baz 

LED'inde belirir.

El cihazından:
< ve u/d tuşuna basarak 
Telesekreter'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Tlsek.aç/
kap'ı seçin
< ve u/d tuşuna basarak Kapalı'yı 
seçin
< tuşuna basarak onaylayın
• el cihazının ekranında belirir ve -- baz 

LED'inde belirir.

6.4 Yeni mesaj(lar) ve eski mesaj(lar) 
nasıl dinlenir

Yeni mesajlar telesekretere kaydedildiğinde,  el 
cihazının ekranında yanar ve yeni mesajların 
taamamı çalınıncaya kadar bazdaki LED yanıp 
söner.  Tüm yeni mesajlar tamamen çaldıktan 
sonra eski mesajlar çalınır ve  sürekli açık kalır 
ve mesaj sayaç LED'i telesekretere yüklenen eski 
mesaj sayılarının tamamını gösterinceye kadar 
sürekli yanık kalır.

Bazdan yeni mesajları dinleyin:
P tuşuna basarak yeni mesajları 
dinlemeye başlayın
• Sıralamada kaydedilen yeni mesajlar baz 

istasyonundaki hoparlörden çalınır.
V tuşuna basarak mesaj çalarken 
hoparlör sesini dinleyin.
Not

Beş hoparlör ses düzeyi vardır.

El cihazından yeni mesajları dinleyin:
< ve u/d tuşuna basarak 
Telesekreter'i seçin
< tuşuna basarak DİNLE'yi seçin
< tuşuna basarak yeni mesajların 
çalınmasını başlatın (alınan mesajlar varsa)
• Sıralamadaki kaydedilen yeni mesajlar el 

cihazındaki hoparlörden dinlenir.

Not
Telesekreterinizde mesaj yoksa, Mesaj yok! el 
cihazının ekranında görünecek ve önceki ekrana 
dönecektir.

Mesaj çalarkenki mevcut işlevler:

İpucu
u tuşuna boş modda basarak da telesekreter 
özelliğine erişim sağlayabilirsiniz, u/d 
tuşuna basarak Telesekreter'i seçin < tuşuna 
basarak Dinle'yi seçin. < tuşuna basarak 
mesajların çalınmasını başlatın.

1
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1
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Sesi ayarlayın u/d tuşuna basın

Çalmayı durdur > tuşuna basarak çalmayı 
durdurun ve Dinle menüsüne 
dönün veya e tuşuna 
basarak çalmayı durdurun ve 
boşa dönün.

Tekrarlatma <, u/d tuşlarına 
basarak Tekrarla'yı seçin ve 
< tuşuna basın.

Sonraki mesaj <, u/d tuşuna 
basarak İleri'yi seçin ve < 
tuşuna basın.

Önceki mesaj <, u/d tuşuna 
basarak Önceki'yı seçin ve 
< tuşuna basın.

Mevcut mesajı 
silme

<, u/d tuşuna 
basarak  Sil'i seçin ve < 
tuşuna baın

Kulaklık ve 
hoparlör arasında 
çalmayı 
değiştirme

v tuşuna basın
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6.5 Mesajlar nasıl silinir
Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Telesekreter'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Tümünü 
sil'e basın
< tuşuna basarak onaylayın
< tuşuna basarak mesajlarınızın tamamının 
silinmesini yeniden onaylayın.
Not

Okunmayan mesajlar silinemez.

6.6 Telesekreter ayarları
Telesekreterin ayarlarını değiştirmek için el 
cihazından telesekreter menüsünü kullanın.

6.6.1 Telesekreter modu nasıl ayarlanır
Telesekreter varsayılan olarak Cevap ve kyt 
moduna ayarlanmıştır (mesaj arayanlar tarafından 
boş bırakılabilir), bu Sadece cevap'ı değiştirilebilir 
(arayanlar tarafından hiçbir mesaj boş bırakılamaz. 
Karşı taraf sizi daha sonra araması için 
uyarılacaktır).

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Telesekreter'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Cvp. 
Ayarları'nı seçin
< tuşuna basarak Cevap modu'nu seçin
< tuşuna basarak Cevap ve kyt veya Sadece 
cevap'ı seçin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın
Not

Ardından kendi kişiselleştirilmiş giden mesajınızı 
veya önceden tanımlı giden mesajınızı Bölüm 
6.6.1.1'de ayarlayabilirsiniz.

6.6.1.1 Giden mesajınız nasıl ayarlanır
Telesekreter bir aramayı cevapladığında giden 
mesajları duyurur.  Varsayılan giden mesaj vardır.  
Ayrıca kendinize ait giden mesajı 
kaydedebilirsiniz.  Kendinize ait giden mesaj 
kaydettiğinizde, telesekreter aramaya cevap 
verdiğinde bu mesaj kullanılacaktır.  Kendi giden 
mesajınız silinirse, varsayılan giden mesajınız 
otomatik olarak yüklenecektir.

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Telesekreter'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Cvp. 
Ayarları'nı seçin

< tuşuna basarak Cevap modu'nu seçin
< tuşuna basarak Cevap ve kyt veya Sadece 
cevap'ı seçin
< ve u/d tuşuna basarak giden 
mesajınızı Öntanımlı veya Kişisel. olarak seçin
< tuşuna basarak onaylayın
Not

Kişisel. seçilmişse, mesajları çal, kaydet veya sili 
seçebilirsiniz.  Ayrıntılar için Bölüm 6.6.1.1.1'e 
bakınız.
Öntanımlı seçilmişse, mesajları çalmayı veya dili 
değiştirmeyi seçebilirsiniz. Ayrıntılar için Bölüm 
6.6.1.1.2'ye bakınız.

6.6.1.1.1 Giden mesajlarınızı kişiselleştirin
Giden mesajınızı Kişisel., olarak ayarlarsanız, u/
d tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere gidin:

Not
* Mevcut bir kişiselleştirilmiş giden mesaj varsa, 
ekranda Mesaj yok! gösterilecek ve önceki 
menüye dönecektir.
** Kişiselleştirilmiş yeni giden mesaj 
kaydettiğinizde, otomatik olarak öncekinin 
üzerine yazılır.
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Kişiselleştirilmiş 
Giden Mesajlar 
için mevcut 
seçenekler

Açıklama

Mesajları Çal* < tuşuna basarak mevcut 
giden mesajları (varsa) 
dinleyin

Mesajları 
Kaydet**

< tuşuna basarak giden 
mesajı kaydetmeye başlayın, 
< tuşuna basarak kaydı 
durdurun ve kaydedin ve 
kaydedilen giden mesajı 
yeniden çalın

Not
Giden mesajın maksimum 
uzunluğu 60 saniyedir.

Mesajları Silme < tuşuna basarak giden 
mesajı silin

4

5

6

7
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34 Telesekreter

6.6.1.1.2 Önceden tanımlanan giden 
mesajını kullanın

Giden mesajınızı Öntanımlı, olarak ayarlarsanız, 
u/d tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere 
gidin:

Not
* Ülkenize bağlı olarak, telefonunuz sadece bir 
giden mesaj diline sahip olabilir.

6.6.2 Zil gecikmesi nasıl ayarlanır
Telesekreter devreye girerek giden selamlama 
mesajınızı dinletmeye başlamadan önce gereken 
çalma sayısını ayarlayabilirsiniz. Telesekreteri 
üçten sekize kadar çaldıktan sonra cevaplayacak 
veya ekonomik cevaplayacak şekilde 
ayarlayabilirsiniz.

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Telesekreter'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Cvp. 
Ayarları'nı seçin
< ve u/d tuşuna basarak Zil 
gecikme'yi seçebilirsiniz
< ve u/d tuşuna basarak 3 ile 8 zil 
arasındaki zil sayısını veya Ekonomi'yi seçin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın
Not

Ekonomik modu mesajlarınızı uzaktan kontrol 
ederken uzun mesafe arama masrafından tasarruf 
etmenizi sağlar. Eğer telesekreterinizde yeni 
mesajlar varsa, giden mesaj üç çalmadan sonra 
başlar. Eğer yeni mesaj yoksa, giden mesaj beş 
çalmadan sonra başlar. Bu yüzden, arama ücreti 
ödemeden herhangi bir mesaj olup olmadığını 
kontrol etmek istiyorsanız, dördüncü çalıştan 
sonra telefonu kapatabilirsiniz.

6.6.3 Mesaj sesi nasıl ayarlanır
Yeni bir mesaj varken bir uyarı sesi periyodik 
olarak duyulur.  Mesaj uyarı sesini açabilir veya 
kapatabilirsiniz.  Varsayılan ayar Kapalı.

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Telesekreter'i seçin
< tuşuna basarak Cvp. Ayarları'nı seçin
< tuşuna basarak Mesaj tonu'nu seçin
< tuşuna basarak Açık veya Kapalı'yı seçin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın

6.6.4 Uzaktan kumanda erişimi
Bu özellik mesajlarınızı kontrol etmenizi sağlar, 
aksi halde evde değilken telesekreterinizi arayarak 
ve ton aramalı telefonda telesekreterinizi 
çalıştırın.

6.6.4.1 Uzaktan erişim PIN'i nasıl değiştirilir
Telefonunuz mesajlarınızı kontrol etmenizi veya 
telesekreterinizi 4 haneli uzaktan erişim PIN'ini 
sesli arama telefonuna girerek çalıştırmanızı 
sağlar.

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Telesekreter'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Cvp. 
Ayarları'nı seçin
< ve u/d tuşuna basarak PIN değ.'i 
seçin
< tuşuna basarak uyarıldığında varsayılan/
mevcut 4 haneli uzaktan erişim PIN'ini girin 
(Varsayılan uzaktan erişim PIN'i 0000'dır)
< tuşuna basarak yeni uzaktan erişim 
PIN'ini girin
< tuşuna basarak yeni uzaktan erişim 
PIN'ini tekrar girin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın

6.6.4.2 Uzaktan erişim nasıl etkinleştirilir/
engellenir

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Telesekreter'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Cvp. 
Ayarları'nı seçin
< ve u/d tuşuna basarak Uzak. Erş.'i 
seçin
< ve u/d tuşuna basarak Aktifleştir 
veya Devre dış'ını seçin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın

Önceden 
Tanımlı Giden 
Mesajlar için 
mevcut 
seçenekler

Açıklama

Diller* < ve u/d tuşuna 
basarak istediğiniz giden mesaj 
dilinizi seçin

Mesajları 
Dinle

< tuşuna basarak önceden 
tanımlı giden mesajı dinleyin.
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6.6.4.3 Telesekreterinize uzaktan nasıl 
ulaşılır

Harici telefonunuzdan CD645'inize bir arama 
yapın
Telesekreter aramaya cevap verdiğinde ve 
giden mesajdan dinlemeye başladığında, # 
girmek için # tuşuna basın
4 haneli uzaktan erişim PIN'ini girin 
Not

PIN doğru ise, kayıtlı mesajlar otomatik olarak 
dinlenecektir.
Ancak PIN doğru değilse, bir hata sesi 
duyulabilecektir, uzaktan erişim PIN'ini tekrar 
girmeyi deneyebilirsiniz.
PIN'i yeniden dene hala yanlışsa, telesekreter 
derhal hattan düşecektir.
Yeni mesajlar varsa, tüm yeni mesajlar derhal 
dinlenecek ve ardından eski mesajlar uzun bir bip 
sesinden sonra dinlenecektir.

 İstediğiniz işlevi yerine getirmek için aşağıdaki 
tuşlara basın

Not
Telesekreter kapalıysa, telefon 10 kez çaldıktan 
sonra uzaktan erişim moduna girecektir. 
Ardından kullanıcı uzaktan erişim özelliğini 
etkinleştirmek için 4 haneli uzaktan erişim PIN'ini 
(varsayılan: 0000) girebilir.

6.6.5 El cihazındaki tüm görüntüler
Arama görüntüleme Açık'a ayarlanmışsa, gelen bir 
mesaj olduğunda arama görüntülemeye başlamak 
için < tuşuna basabilirsiniz. Eğer aramayı 
cevaplamak isterseniz, r tuşuna basın. Arama 
cevaplandığında, kayıt otomatik olarak durur. 

Ana menüye gitmek için  < tuşuna basın
u/d tuşuna basarak Telesekreter'i seçin
< ve u/d tuşuna basarak Cvp. 
Ayarları'nı seçin
< ve u/d Press İzleme'yi seçin
< tuşuna basarak Açık veya Kapalı'yı seçin
Ayarları kaydetmek için < tuşuna basın
Not

Arama görüntüleme sırasında kullanıcı arama 
görüntülemeyi durduramaz, telefonda sadece r 
ve u/d kullanılabilir.

6.6.6 Bazda arama görüntüleme 
Telesekreter aramayı aldığında, ses düzeyi 00 
değilse tabandaki arama görüntülemesi açılacaktır. 
V tuşuna basarak baz ses düzeyini açabilir, 
00 tuşuna basarak tabandaki arama 
görüntülemesini kapatabilirsiniz.

Tuşlar Açıklama

1 Önceki mesaja geç

2 Mesajı dinle

3 Sonraki mesaja geç

6 Dinlenen mesajı siler.

7 Telesekreteri aç

8 Mesaj dinlemeyi durdur

9 Telesekreteri kapat

# Telesekreter açıksa ve giden mesaj 
dinleniyorsa uzaktan erişim kodunu 
girin.

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

35Telesekreter



36 Varsayılan ayarlar

7 Varsayılan ayarlar

Öğeler Varsayılan değerler
El cihazı adı: PHILIPS
Tarih: --.--
Saat: --:--
Kulaklık sesi: Düzey 3
Zil melodisi: Melodi 1
Zil sesi: Düzey 3
Alarm saati: Kapalı
Alarm zil melodisi: Melodi 1
Tuş sesi: Açık
Otomatik aç: Kapalı
Otomatik kapama: Açık
İlk çalma: Ülkeye bağımlı
SMS Tonu Açık
Kontrast seviyesi: Düzey 3
Duvar kağıdı: Duvar kağıdı 1
Renk teması: Renk 1
Tuş takımı Aydınlatma Açık
Oda Monitörü: Kapalı
Dil: Ülkeye bağımlı
Arama zamanı: Ülkeye bağımlı
Engelleme modu: Kapalı
Çevir modu: Ton
Bebek çağrı modu: Kapalı
Ana PIN: 0000
Konferans modu: Kapalı
Telesekreter: Açık
Cevaplama modu: Cevap ve kyt
Zil erteleme: 6 Zil sayısı
Mesaj sesi: Kapalı
Uzaktan erişim: Aktifleştir
Uzaktan erişim PIN'i: 0000
Arama görüntüleme: Açık
Baz hoparlör sesi: 03
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8 Menü yapısı
Aşağıdaki tabloda telefonunuzun menü ağacı açıklanmıştır.

 Sms Sms yaz

Gelen kutusu

Taslak

Sms ayarları Sms alma Açık

Kapalı

Kutu no. Dğştir.

Sms merkezi Sms merkezi 1 No gönder

No. Al

Sms merkezi 2 No gönder

No. Al

Sms merkezi 3 No gönder

No. Al

Varsay. Merkez Sms merkezi 1

Sms merkezi 2

Sms merkezi 3

 Telf. Deft. Yeni giriş

Giriş lis.

Gir. Düzenle

Giriş sil

Tümünü sil

Direkt haf. Tuş 1 * Bu seçenekler ülkeye bağlı olduğundan Tuş 1 
ve Tuş 2 görünmeyebilir...

Tuş 9

Tel.def.akt.

 Saat & alarm Tarih/saat Ayar. Tarih ve saat gir

Alarm Kapalı

Açık bir kez

Açık günlük

Alarm tonu Melodi 1

Melodi 2

Melodi 3

Saat/tarih 12sa gg/aa

aa/gg

24sa gg/aa

aa/gg
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Kişisel set El cih. Tonu Zil sesi Bir çubuk

İki çubuk

Üç çubuk

Dört çubuk

Beş çubuk

Artan

Zil melodisi Melodi 1 adı

...

Melodi 10 adı

 Grup melodi Grup a Melodi adı

Grup b Melodi adı

Grup c Melodi adı

Tuş sesi Açık

Kapalı

Tek çalış Açık

Kapalı

Sms tonu Açık

Kapalı

Duvar kağıdı Duvar kağıdı 1

Duvar kağıdı 2

Duvar kağıdı 3

Duvar kağıdı kapalı

Kontrast Düzey 1

Düzey 2

Düzey 3

Düzey 4

Düzey 5

Renk Teması Renk 1

Renk 2

Renk 3

Renk 4

El chz. Adı

Otomatik cevapla Açık

Kapalı

Oto kapat Açık

Kapalı

Dil Dil listesi

Oda monitörü Açık

Kapalı

Aydınlatma Açık

Kapalı
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39Menü yapısı

Gelişmiş set Flaşh süresi

Arama modu Ton

Puls

Arama engeli Arama eng. Modu Açık

Kapalı

Eng. Numara Numara 1

Numara 2

Numara 3

Numara 4

Bebek arama Mod Açık

Kapalı

Numara

Baz seç Baz 1

Baz 2

Baz 3 * Sadece abone olunan baz istasyonlarını göster.

Baz 4

Kayıt

Kaydı sil

PIN değ.

Sıfırla

Otomatik ön ek

Ülke Mevcut ülkelerin listesi

Konferans Kapalı

Mb göstergesi Açık

Şeb.servis Arama yönl. Aktifleştir

Devre dış.

Ayarlar

Arama yön. Meş Aktifleştir

Devre dış.

Ayarlar

Ara. Yön. Cvpsız Aktifleştir

Devre dış.

Ayarlar

Sesli posta Aktifleştir

Ayarlar

Bilgi Aktifleştir

Ayarlar

Geri ara Aktifleştir

Ayarlar

Geri ara iptal Aktifleştir

Ayarlar

Kimlik gizle Aktifleştir

Ayarlar

Oyunlar    Tetris    

Yılan    
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Telesekreter Dinle Çalma sırasında Tekrarla

İlet

Önceki

Sil

Tümünü sil

Tlsek.aç/kap Açık

Kapalı

Cvp. Ayarları Cevap modu Sadece cevap Öntanımlı Dil

Mesaj dinle

Kişisel. Mesaj dinle

Mesaj kay.

Mesaj silme

Cevap ve kyt. Öntanımlı Dil

Mesaj dinle

Kişisel. Mesaj dinle

Mesaj kay.

Mesaj silme

Zil gecikme 3 Zil sayısı

4 Zil sayısı

5 Zil sayısı

6 Zil sayısı

7 Zil sayısı

8 Zil sayısı

Ekonomi

Mesaj tonu Açık

Kapalı

PIN değ.

Uzak. Eriş. Aktifleştir

Devre dış.

İzleme Açık

Kapalı
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9 Teknik Bilgiler

Ekran
• 5 Hatlı Renkli GRafik LCD
• Satır başına 16 karakter 
• Tuş takımı ışığı

Genel telefon özellikleri
• GAP uyumlu
• Tekli baz istasyonunda beşe kadar çoklu el 

cihazı kaydı
• Dörde kadar çok bazlı kayıt
• El cihazları arasında interkom 
• El cihazları arasında Harici/Dahili arama 

aktarımı 
• 3 yönlü konferans (iki dahili arama ve bir harici 

arama)
• Baz istasyonundan el cihazı çağrısı
• Arayan adı ve numarası tanımlaması
• 10 polifonik melodi
• Farklı grup çalma
• Bebek çağrı
• Alarm saati
• Tuş takımı kilidi

Kişi listesi
• 200 kişi 
• Ad için 12 karakter (maks.) ve her kişi için 24 

hane (maks.) 

Arama listesi
• 50 cevapsız çağrı

Tekrar arama listesi
• 20 son aranan numara
• Her giriş için 24 hane (maks.) 

Telesekreter
• Cevaplama ve kayıt modu
• Sadece cevaplama modu
• Tanımlı giden mesaj
• Kişiselleştirilmiş giden mesaj
• Toplamda yaklaşık 30 dakika kayıt süresi
• Uzaktan erişim kumandası

Pil
• İki yeniden şarj edilebilir AAA NiMh 750mAh 

pili

Ağırlık ve boyutlar
• El cihazı: 161 gram
• Baz: 198 gram
• El cihazı: 160.6mm x 46.2mm x 29.2mm 

(YxDxG)
• Baz: 116mm x 108,9mm x 82,3mm (YxDxG)

Sıcaklık aralığı
• Çalışma: 0ºC ile +40ºC arası
• Saklama: -25ºC ile +66ºC arası

Nispi nem
• Çalışma: 40°C'de 80%'e kadar
• Saklama: 40°C'de 80%'e kadar
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10 Sıkça sorulan sorular
       www.philips.com/support

Bu bölümde telefonunuz hakkında en sık sorulan 
soruları ve cevapları bulacaksınız.

Bağlantı

El cihazı açılmıyor!
• Pili şarj edin: El cihazını şarj aletine yerleştirin. 

Birkaç dakika sonra, telefon açılacaktır.
• Şarj aletinin bağlantılarını kontrol edin
• Sadece VERİLEN YENİDEN ŞARJ 

EDİLEBİLİR PİLLERİ kullanın.

Telefon hiç çalışmaz.
• Adaptörün ve telefon kablosunun doğru 

bağlandığından emin olun
• Pillerin tam şarj edildiğini ve doğru takıldığını 

kontrol edin
• Bu telefon elektrik kesintisi olduğunda çalışmaz

Arama sırasında iletişim koptu!
• Pili şarj edin
• Baz istasyonuna yaklaşın

Zayıf ses kalitesi
• Baz istasyonuna yaklaşın
• Baz istasyonunu elektrikli cihazların en az bir 

metre uzağına taşıyın

Arama tonu duyulmuyor
• Bağlantıları kontrol edin. Telefonu sıfırlayın: ana 

bağlantıları fişten sökün ve tekrar takın.
• Pilleri en az 24 saat şarj edin
• Baz istasyonuna yaklaşın
• Verilen hat kablosunu kullanın
• Hat adaptörünü (gerekli ise) hat kablosuna 

takın

 yanıp sönüyor.
• Baz istasyonuna yaklaşın
• Pil düzeyini kontrol edin
• Telefonu baz istasyonuna kaydedin

Piller şarj edildikten hemen sonra  
belirir.
• Pilleri yenisi ile değiştirin (sadece YENİDEN 
ŞARJ EDİLEBİLİR pilleri kullanın)

Ayar

Arayanı Gösterme özelliği düzgün 
çalışmıyor.
• Ülkenizdeki telefon şirketinizden CID 

hizmetine abone olup olmadığını kontrol edin
• Cevaplamadan önce telefonun en az bir kez 

çalmasını sağlayın

Arama Beklemede çağrısına cevap 
verilemez.
• Ülkenizdeki telefon şirketi ile görüşün ve doğru 

yeniden arama süresini seçin

El cihazının LCD'sinde hiçbir şey görünmez
• Baz istasyonun güç kaynağı çıkartıp tekrar 

taktıktan sonra tekrar deneyin ve telefon 
kaydetme adımlarını uygulayın (Bkz. Bölüm 
5.8.6)

• Verilen iki adet yeniden şarj edilebilir pilin pil 
yuvasına düzgün yerleştirildiğinden emin olun

• El cihazının pillerini çıkarın ve tekrar takın
• Verilen pillerin şarj edildiğinden emin olun

El cihazında Kayt silindi değil gösterilir.
• El cihazını baza kaydetmek için prosedürleri 

yerine getirin

Ses

El cihazı çalmıyor!
• Sesi artırın 
• Adaptörün ve telefon kablosunun doğru 

bağlandığından emin olun
• El cihazını baz ünitesine yakınlaştırın
• El cihazı zilinin açıldığından emin olun
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Arayan beni duymuyor!
• Mikrofon sesi kapatılabilir: Bir arama sırasında 

> tuşuna basarak mikrofonun sesini açın.

Radyo veya televizyondan rahatsız edici 
sesler duyuluyor.
• Güç adaptörünü veya baz istasyonunu mümkün 

olduğunca uzaklaştırın

Ürün davranışı

Arayan Hattın Kimliği (CLI) servisi 
çalışmıyor
• Şebeke operatörü sözleşmenizi kontol edin

Telefon defteri kaydı kaydedilemiyor.
• Telefon rehberi belleğinin dolu olup olmadığını 

kontrol edin, belleği boşaltmak için bir giriş 
silin.

El cihazı kaydedilemiyor.
• p tuşuna 3 saniye basıldığından emin olun
• Her baz sadece dörde kadar el cihazını 

kaydedebilir

Telesekreter

Telesekreter aramaları kaydetmiyor.
• Telesekreterin güç adaptörüne ve güç 

adaptörünün açık olan şebekeye bağlandığından 
emin olun.

• Telesekreterin kapalı veya Sadece Cevap 
modunun seçili olduğunu kontrol edin.

• Telesekreterin belleğinin dolu olup olmadığını 
kontrol edin. Doluysa, mesajların bir kısmını 
veya tamamını silin.

• Ana prizden gücü kesmeyi deneyin ve 1 dakika 
sonra tekrar açın.

Uzaktaki işlemi yapamıyor.
• Uzaktan erişimin açık olduğundan emin olun 

(Bkz. Bölüm 6.6.4.2)
• Doğru uzaktan erişim kodunu girdiğinizden 

emin olun
• Tonlama yapılabilen bir telefon kullanın

Not
Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, gücü hem 
el cihazından hem de bazdan çıkarın. 1 dakika 
bekleyin ve tekrar deneyin.
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