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1 Önemli
Telefonunuzu kullanmadan önce bu kõlavuzu 
okuyun. Telefonun kullanõmõna ilişkin önemli 
bilgiler ve notlar içermektedir.

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

gereklidir. Elektrik kesintisi 
durumunda, haberleşme kesilebilir.

� Elektrik şebekesi tehlikeli olarak 
sõnõflandõrõlmõştõr. Şarj cihazõnõn gücünü 
kesmenin tek yolu güç adaptörünü 
elektrik prizinden çõkarmaktõr. Elektrik 
prizine kolay erişilebildiğinden emin 
olun.

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

Uyarõ
Zarar görmeyi ve arõzalarõ önlemek için:
� Şarj kontaklarõnõn veya pilin metal 

nesnelerle temas etmesine izin 
vermeyin.

� Ürünü açmayõn, yüksek voltaja maruz 
kalabilirsiniz.

� Asla ürünle birlikte verilen veya Philips 
tarafõndan tavsiye edilen dõşõnda pil 
kullanmayõn: patlama riski.

� Her zaman ürünle birlikte verilen 
kablolarõ kullanõn.

1.2 Güvenlik Bilgisi
� Ahizesiz kullanõmõn aktifleştirilmesi 

kulaklõk sesini aniden çok yüksek bir 
seviyeye arttõrabilir: el cihazõnõn 
kulağõnõza çok yakõn olmadõğõndan emin 
olun.

� Bu cihaz elektrik kesintileri sõrasõnda 
acil durum aramasõ yapma özelliğine 
sahip değildir. Acil durum aramalarõ 
için alternatif bulunmalõdõr.

� 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.

� Patlama tehlikesi olan yerlerde ürünü 
kullanmayõn.

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

� Şarj cihazõnõn sõvõlarla temas etmesine 
izin vermeyin.

� 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.
� Düşük sõcaklõk koşullarõnda pil ömrü 

daha kõsa olabilir.

!
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1.3 Uyumluluk
Philips olarak beyan ederiz ki, ürün 
Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen 
tüm temel gereksinimler ve ilgili hükümler 
ile uyumludur. Bu ürün sadece paket 
üzerinde belirtilen ülkelerdeki analog 
telefon hatlarõna bağlanabilir.
Uyumluluk Beyanõnõ www.p4c.philips.com 
adresinde bulabilirsiniz.

1.4 GAP standart uyumluluğu 
kullanma

GAP standartõ markadan bağõmsõz bir 
şekilde DECT�GAP el cihazlarõnõn ve 
ana ünitelerinin minimum çalõşma 
standartlarõna uyacağõnõ garanti eder. El 
cihazõnõz ve ana üniteniz GAP uyumludur, 
yani aşağõdaki fonksiyonlarõ garanti 
edilmiştir: el cihazõ kaydetme, hat alma, 
aramayõ kabul etme ve arama yapma. Ana 
üniteniz ile birlikte CD650/655
dõşõnda bir el cihazõ kullanõrsanõz gelişmiş 
fonksiyonlar kullanõlamayabilir.
CD650/655 el cihazõnõzõ farklõ bir 
markanõn GAP uyumlu baz istasyonu ile 
kullanmak için önce üreticinin 
talimatlarõnda belirtilen prosedürleri 
izleyin, sonra sayfa 34'te açõklanan 
prosedürü uygulayõn.
Başka bir marka el cihazõnõ CD650/655 
ana ünitesine kaydetmek için, ana üniteyi 
(sayfa 34) kayõt moduna getirin, sonra 
üreticinin talimatlarõndaki kayõt 
prosedürünü uygulayõn.

1.5 Geri dönüşüm ve atõklar
Piller için atma talimatlarõ:
Piller genel ev atõklarõ ile
birlikte atõlmamalõdõr.

Ambalajlama bilgileri:
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.

1.6 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, yürürlükteki yasal 
gerekliliklere uygun olmak ve 
ürünlerin üretim tarihlerinde 
yürürlükte olan EMF standartlarõ 
limitleri içinde kalmaktõr.

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

2 Telefonunuz
Philips satõn aldõğõnõz için tebrik ederiz; Philips'e hoş geldiniz!

Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için
www.philips.com/welcome, ürününüzü şu adreste kaydettirin.

2.1 Kutuda neler var

Not
* Kutu içinde telefon kablosundan ayrõ olarak temin edilen hat adaptörünü 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 Ana ünite Pil kapağõ

2 AAA şarj 
edilebilir pil

Güç kaynağõ Telefon kablosu*

Kullanõcõ kõlavuzu Garanti Hõzlõ  Başlama Kõlavuzu
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2.2 Telefonunuza genel bakõş

A Ahize
B Olay LED'i
Yeni cevapsõz arama, SMS veya Sesli posta 
ya da telesekreter mesajõ olduğunda yanõp 
söner. 

Not
Eğer Arayan Hattõn Kimliği hizmetine 
abone değilseniz, telesekretere 
kaydedilen yeni mesajlarõn dõşõndaki yeni 
olaylar için uyarõ olmayacaktõr. Bu yüzden, 
olay LED'i yeni arama, SMS veya sesli 
posta olduğunda yanõp sönmez.
C Ekran 
Ekran simgeleri ile ilgili bilgiler için bkz. 
sayfa 9.
D Sol Fonksiyon Tuşu m
Telefon ekranõnõzda, tam üzerinde 
görüntülenen fonksiyonu seçer.

Arama sõrasõnda: İkinci bir arama başlatõn, 
telefon rehberine bakõn, arama aktarõn 
veya XHD ses modunu aktifleştirin/devre 
dõşõ bõrakõn.
Aydõnlatmayõ açar.
E Sağ Fonksiyon Tuşu >
Telefon ekranõnõzda, tam üzerinde 
görüntülenen fonksiyonu seçer.
Aydõnlatmayõ açar.
F Gezinme tuşlarõ :
Boş moddayken: Arama kaydõna erişim 
için yukarõ Telefon defterine erişim için 
aşağõ kaydõrõn.
Arama sõrasõnda: Ahize ve kulaklõk sesini 
artõrmak veya azaltmak için yukarõ/aşağõ 
kaydõrõn.
Düzenleme modunda: Önceki karakter 
veya sonraki karaktere gitmek için yukarõ/
aşağõ kaydõrõn.
Diğer modlarda: Menü listesinde yukarõ/
aşağõ kaydõrma veya Telefon defterinde, 
Tekrar arama listesinde ya da Arama 
kaydõnda önceki veya sonraki kayda gider.
G Konuşma tuşu r
Boş moddayken: Harici veya dahili gelen 
bir aramayõ cevaplar.
Arama sõrasõnda: Flash fonksiyonunu 
aktifleştirir.
Diğer modlarda: Telefon defterinden, 
Tekrar arama listesinden veya Arama 
kaydõndan seçilen numarayõ arar.
H Kapatma tuşu e
Boş moddayken: El cihazõnõ açmak/
kapatmak için basõlõ tutun.
Arama sõrasõnda: Aramayõ sona erdirir.
Diğer modlarda: Boş moda döner.
I Menü tuşu M
Boş moddayken: Ana menüye gider.
J Hoparlör tuşu v
Boş moddayken: Hoparlörü açar ve 
numarayõ arar. Gelen aramayõ ahizesiz 
kullanõm modunda cevaplar. 
Arama sõrasõnda: Hoparlörü açar/kapatõr.
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K Tekrar arama tuşu a
Boş moddayken: Tekrar arama listesine 
erişim. 

L Tuş takõmõ kilitleme tuşu *
Boş moddayken: * ekler. Tuş takõmõ 
kilidini açmak/kilitlemek için uzun basõn.
Arama sõrasõnda: * ekler. 

M Zil açõk/kapalõ tuşu & 
Duraklatma tuşu #
Boş moddayken: # ekler. Zili açõp/
kapatmak için uzun basõn.
Arama sõrasõnda: # ekler. 
Ön arama sõrasõnda: �P� işaretli duraklama 
eklemek için () tuşuna uzun basõn.
Düzenleme modunda: Küçük harf - büyük 
harf  arasõnda geçiş yapmak için uzun 
basõn.

N Sessiz tuşu b
Arama sõrasõnda: El cihazõ mikrofonunu 
sessiz/sesli yapma.
O Arama aktarma tuşu & 
İnterkom / Konferans tuşu c
Boş moddayken: Dahili arama başlatõr.
Arama sõrasõnda: Hattõ tutar ve başka bir 
el cihazõnõ arar. Dahili ve harici aramalar 
arasõnda konferans başlatmak için uzun 
basõn.
P Mikrofon
Q Hoparlör
R Pil kapağõ

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

Pilin tam şarjlõ olduğunu 
gösterir. Simge şarj sõrasõnda 
ve pil zayõfken yanõp söner.
Pilin tamamen boşaldõğõnõ 
gösterir.
Harici aramanõn bağlõ veya 
beklemede olduğunu gösterir. 
Gelen arama olduğunda simge 
yanõp söner.
Gelen kutusunda SMS 
mesajlarõ olduğunu gösterir. 
Yeni sesli posta veya 
okunmamõş SMS mesajlarõ 
olduğunda simge yanõp söner.
Arama kaydõ olduğunda veya 
arama kaydõna erişildiğinde 
gösterilir. Cevapsõz aramalar 
olduğunda simge yanõp söner.
Alarm saati aktif olduğunda 
gösterilir.
Hoparlör aktif olduğunda 
gösterilir.
Zil kapalõ aktif olduğunda 
gösterilir.
Telesekreterin aktif 
olduğunu gösterir. 
Telesekreter mesajlarõ dolu 
olduğunda yanõp söner. 

El cihazõnõn kayõtlõ ve ana 
ünitenin kapsama alanõ içinde 
olduğunu gösterir. 
Telefon kapsama alanõ dõşõnda 
iken veya bir ana ünite ararken 
simge yanõp söner.

2.4 Menü simgeleri

Telefon defteri

Kişisel ayarlar

Saat ve Alarm

Gelişmiş ayarlar

Şebeke Servisleri

SMS

Telesekreter



2.5 Ana üniteye genel bakõş

A Mesaj sayacõ
Yanõp söndüğünde: Yeni mesaj sayõsõnõ 
gösterir.
Sabitken: Eski mesaj sayõsõnõ gösterir.
Yanõp sönen 2 çubuk varsa: Hafõzada hiçbir 
şey olmadõğõnõ belirtir.
V tuşuna basõldõğõnda ses seviyesini 
gösterir (L0 - L5).
Mesaj dinlenirken geçerli mesaj sayõsõnõ 
gösterir.

B Açma/Kapama tuşu o
Boş moddayken, telesekreteri açmak/
kapatmak için kõsa basõn.

C Ses tuşlarõ V
Mesaj dinlerken hoparlör sesini Artõrõr/
Azaltõr.
5 ses seviyesi vardõr.
Hoparlör sesi kapalõ olarak 
ayarlanmadõğõnda, arama görüntüleme 
aktifleşir.

D Sil tuşu x
Mesajõ dinlerken seçili mesajõ siler.
Telesekreter boş moddayken tüm 
mesajlarõ silmek için uzun basõn 

(okunmamõş mesajlar silinmeyecektir).

E Önceki mesaj/
Mesajõ tekrar dinleme tuşu l

Mesaj dinleme sõrasõna iki kez basõlõrsa 
önceki mesaja gider.
Mesaj dinleme sõrasõnda bir kez basõlõrsa 
geçerli mesajõ tekrar dinletir.
F Çal/Durdur tuşu P
Gelen mesajlarõ dinleme (ilk kaydedilen ilk 
dinlenecektir).

Mesaj dinletmeyi durdurma.

G Sonraki mesaj tuşu R
Mesaj dinlerken bir sonraki mesaja geçer.

H Telefonu arama tuşu C
El cihazõ arama.
Uzun basõldõğõnda kayõt prosedürünü 
başlatõr.
10 Telefonunuz



3 Başlarken

3.1 Ana üniteyi bağlama
Ana üniteyi telefon hattõ ve elektrik 
prizine yakõn merkezi bir yere 
yerleştirin.
Hat kablosunu ve akõm kablosunu 
ana ünitenin arkasõndaki ilgili 
yuvalara gösterilen şekilde takõn. 

Telefon kablosunun öbür ucunu 
telefon hattõ soketine ve güç 
kablosunun öbür ucunu elektrik 
prizine takõn.

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

Uyarõ
Ana üniteyi doldurma kabinleri, 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 adaptörünün bir ucu 
merkeze diğer ucu alternatif akõm duvar 
prizine takõldõğõnda akõm geçer. 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 Ana ünitenin duvara montajõ
Ana ünite duvara montajõ destekleyecek 
şekilde dizayn edilmiştir. Ana üniteyi 
duvara monte etmek için, aşağõdaki 
talimatlarõ uygulayõn.

Uyarõ
Diğer duvara montaj metotlarõ tavsiye 
edilmez ve ürüne zarar verebilir.

Ana ünitenin arkasõndaki braketi 
çõkartõn.

1

2

3

!

!

!
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Braketi baş aşağõ çevirin ve sonra 
braketi ana ünitenin arkasõna tekrar 
takõn.

Vidalarõ (dahil değildir) duvara takõn.

Ana ünitenin arkasõndaki montaj 
deliklerini vidalar ile hizalayõn.

Ana üniteyi yerine kaydõrõn.

3.3 Telefon kurulumu
Telefonu kullanmaya başlamadan önce 
piller takõlmalõ ve tam  olarak şarj 
edilmelidir.

3.3.1 Pili takma

Uyarõ
Her zaman ünite ile birlikte verilen AAA 
şarj edilebilir pilleri kullanõn. Alkalin pil 
veya başka tipte pil kullanõrsanõz sõzdõrma 
tehlikesi mevcuttur.

Pil kapağõnõ kaydõrarak çõkartõn.

Pilleri belirtildiği gibi doğru kutba 
göre yerleştirin ve kapağõ takõn.

2

3

4

5

!
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3.3.2 Pili şarj etme

Uyarõ
İlk kullanõmdan önce telefon en az 24 saat 
şarj edilmelidir.
Pil seviyesi düşük olduğunda, düşük pil 
seviyesi sensörü sizi sesli  bir ton ile 
uyarõr, ayrõca ekranda pil simgesi yanõp 
söner. 
Pil seviyesi aşõrõ düşerse, telefon otomatik 
olarak kapanõr ve  kullanõlmakta olan 
hiçbir fonksiyon  kaydedilmez. 

El cihazõnõ ana ünitedeki şarj kõzağõna 
yerleştirin. Telefon doğru şekilde 
yerleştirildiğinde bir melodi sesi 
duyulur.
Şarj sõrasõnda  simgesi ekranda 
yanõp söner.
El cihazõ tam şarjlõ olduğunda pil 
simgesi  sabit hale gelir.

Not
Optimum pil ömrüne 3 kez tam şarj 
(yaklaşõk 15 saat) ve deşarj sonrasõnda 
ulaşõlõr, bu durumda pil yaklaşõk 12 saat 
konuşma ve yaklaşõk 150 saat bekleme 
süresi sağlar. 

3.4 Karşõlama modu

Not
Ülke gurubunuza bağlõ olarak MERHABA 
ekranõ görüntülenmeyebilir. Bu durumda, 
ülke/operatör/dil ayarlarõnõzõ seçmeniz 
gerekmez.
El cihazõnõzõn ilk kullanõmõndan önce 
ekranda MERHABA görünmesi 
durumunda, kullandõğõnõz ülkeye göre 
yapõlandõrma yapmanõz gereklidir. 

Birkaç dakika şarj ettikten sonra, çeşitli 
dillerde MERHABA ekranõ belirir. 
Telefonunuzu yapõlandõrmak için aşağõdaki 
adõmlarõ takip edin:

 : ile seçtiğiniz dilde MERHABA 
kelimesi üzerine gelin, seçiminizi 
onaylamak için mSEÇ tuşuna basõn.
: ile ülkenizin üzerine gidin.
Seçiminizi onaylamak için mSEÇ 
tuşuna basõn.
Operatörünüz için : tuşuna basõn 
(gerekliyse).
Seçiminizi onaylamak için mSEÇ 
tuşuna tekrar basõn.
� Seçili ülke için geçerli hat ayarlarõ ve 

menü dili otomatik olarak 
yapõlanacaktõr. 

� Tarih/Saat ayarlamak için bkz. 
�Tarih ve saat ayarlama� sayfa 30.
Telefonunuz artõk kullanõma 
hazõrdõr.

Not
Önce ülke seçimini tanõmlamadan arama 
yapabilir veya gelen aramalarõ 
cevaplayabilirsiniz. Karşõlama modu 
aramanõn ardõndan tekrar gösterilir.

İpucu
Ülke seçiminizi ilk yapõlandõrmadan sonra 
istediğiniz an değiştirebilirsiniz. (bkz �Ülke 
Seçimi� bölüm 8,8)
15 saniye boyunca tuşa basõlmazsa, el 
cihazõ otomatik olarak boş moda döner. 
Ayrõca telefon şarj kõzağõna geri 
yerleştirildiğinde de otomatik  olarak 
bekleme konumuna geri döner.

!
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3.5 Menü yapõsõ
Aşağõdaki tablo telefonunuzun menü yapõsõnõ gösterir. Boş modda, ana menüye girmek 
için M tuşuna basõn. Menülerin içinde gezinmek için gezinme tuşlarõnõ : kullanõn ve 
seçeneklere girmek için sol fonksiyon tuşuna m basõn. 

 TELF.DEFTERİ YENI GIRIŞ

ARAMA LİST.

GİR.  DÜZENLE

MELODİ SEÇ

GİRİŞİ SİL

TÜMÜNÜ SİL

DİREKT HAF. TUŞ 1

...

TUŞ 9

KİŞİSEL AYR EL CHZ ADI

EL CİH. TONU ZİL SESİ

ZİL SAYISI Melodilerin listesi

TUŞ SESİ AÇIK/KAPALI

DİL Dillerin listesi

DUVAR KAĞIDI

RENK TEMASI RENK 1/RENK 2/RENK 3/RENK 4

KONTRAST SEVİYE 1/2/3/4/5

AYDINLATMA 20 SN/40 SN/60 SN

OTOMATİK KAPAT AÇIK/KAPALI

 SAAT&ALARM TARİH/SAAT AYARLA

FORMAT AYARLA SAAT FORMATI 12 SA/24 SA

TARİH FORMATI GG:AA / AA:GG

ALARM KAPALI/AÇIK BİR KEZ/AÇIK 

ALARM TONU MELODİ 1/MELODİ 2/MELODİ 3
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GELİŞMİŞ AYR KOLAY ARAMA MOD AÇIK/KAPALI

NUMARA

KONFERANS AÇIK/KAPALI

ARAMA ENGELİ MOD AÇIK/KAPALI

NUMARA NUMARA 1/NUMARA 2/
NUMARA 3/NUMARA 4

XHD SESİ AÇIK/KAPALI

PIN DEĞ.

FİHRİST

KAYDI SİL

ÜLKE

SIFIRLA

OTOMATİK ÖN EK HANE ALGILA

ÖN EK

TEKR. AR. SÜRESİ KISA/ORTA/UZUN

ARAMA MODU TON/PULS

TEK ÇALIŞ AÇIK/KAPALI

ŞEB.SERVİS ARAMA YÖNL. AKTİFLEŞTİR/DEVRE DIŞ./
KOD DEĞİŞTİR

ARAMA YÖN. MEŞ. AKTİFLEŞTİR/DEVRE DIŞ./
KOD DEĞİŞTİR

ARA.YÖN.CVPSIZ AKTİFLEŞTİR/DEVRE DIŞ./
KOD DEĞİŞTİR

SESLİ POSTA/SESLİ POSTA ARA/AYARLAR

BİLGİ 1/BİLGİ 2 ARA/AYARLAR

GERİ ARA ARA/AYARLAR

GERİ ARAMA İPTAL ARA/AYARLAR

KIMLIK GIZLE AKTİFLEŞTİR/AYARLAR
Başlarken 15



 SMS SMS YAZ

GELEN KUTUSU CEVAPLA

İLET

NUMARA KAYDET

SİL

TÜMÜNÜ SİL

TASLAK DÜZENLE

GÖNDER

SİL

TÜMÜNÜ SİL

AYARLAR SMS ALMA AÇIK/KAPALI

SMS MERKEZİ SMS MERKEZİ 1/SMS 
MERKEZİ 2/SMS MERKEZİ 3

VARSAY. MERKEZ SMS MERKEZİ 1/SMS 
MERKEZİ 2/SMS MERKEZİ 3

 TELESEKRETER DİNLE Dinleme sõrasõnda TEKRARLA/ÖNCEKİ/
SONRKİ/SİL

TÜMÜNÜ SİL

TLSEK.AÇ/KAP

ANONS KAYDET CEVAP VE KYT DİNLE/ANONS KAYDET/SİL

SADECE CEVAP DİNLE/ANONS KAYDET/SİL

CEVAP MODU CEVAP VE KYT

SADECE CEVAP

AYARLAR ZİL GECİKME 3 ZİL/4 ZİL/5 ZİL/6 ZİL/7 ZİL/8 
ZİL/EKONOMİ

UZAK. ERŞ. AKTIFLEŞTIR/DEVRE DIŞ.

HS GÖRÜNTÜLEME AÇIK/KAPALI

SES DİL Dillerin listesi
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4 Telefonunuzu 
kullanma

4.1 Arama yapma

4.1.1 Ön Tuşlama
Numarayõ çevirin (maksimum 24 
haneli).
r veya v tuşuna basõn.
� Arama başlatõlõr.

İpucu
Ön tuşlama numarasõnõn başõna bir önek 
numarasõ ekleyebilirsiniz, daha fazla bilgi 
için bkz. �Oto Önek ayarlama� sayfa 36.

4.1.2 Doğrudan arama
Hattõ almak için r veya v  
tuşuna basõn.
Numarayõ arayõn.
� Arama başlatõlõr.

4.1.3 Yeniden arama listesinden 
arama yapma

Boş moddayken a tuşuna basõn.
: ile tekrar arama listesindeki bir 
girişe gidin.
r veya v tuşuna basõn.
� Arama başlatõlõr.

İpucu
El cihazõ aranan son 20 numarayõ saklar. 
Aranan son numara tekrar arama 
listesinde ilk görünecektir. Tekrar arama 
numarasõ telefon defterindeki girişlerden 
biri ile eşleşirse, isim görüntülenir.

4.1.4 Arama listesinden arama 
yapma

Boş moddayken u tuşuna basõn.
: ile ARAMA LİST., SMS veya 
TELESEKRETER  üzerine gidin ve 
ilgili alt menüye girmek için mSEÇ 
tuşuna basõn.
: ile bir giriş üzerine gelin.
r veya v tuşuna basõn.
� Arama başlatõlõr.

Not
Arama kaydõnda arayanõn numarasõnõ ve 
ismini görebilmek için Arayan Hat 
Numarasõnõ Gösterme servisine abone 
olmanõz gerekir (bkz. �Arama Kaydõna 
Erişim� sayfa 24).

4.1.5  Telefon defterinden arama 
yapma

Boş moddayken d tuşuna basõn.
: ile telefon defteri girişine gidin.
r veya v tuşuna basõn.
� Arama başlatõlõr.

İpucu
Telefon defteri girdileri arasõnda 
gezinmek için : ile kaydõrmak yerine, 
bulmak istediğiniz girişin ilk harfine 
karşõlõk gelen sayõ tuşuna basõn. Örneğin, 
2 tuşuna bastõğõnõzda A ile başlayan 
girişleri gösterecektir. 2 tuşuna 
tekrar bastõğõnõzda B ile başlayan girişleri 
gösterecektir, vb...
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4.2 Aramayõ cevaplama
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.

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

4.2.1 Ahizesiz cavaplama
Telefon çaldõğõnda v tuşuna basõn.

� Telefonun hoparlörü etkinleştirilir.

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

4.3 Aramayõ bitirme
Aramayõ sona erdirmek için, e tuşuna 
basõn.

İpucu
OTOMATIK KAPAT modu açõksa (bkz. 
�Otomatik Kapatma Aktifleştirme/Devre 
Dõşõ Bõrakma� sayfa 29), aramayõ 
sonlandõrmak için yapmanõz gereken el 
cihazõnõ ana üniteye geri koymaktõr. Bu 
ayar varsayõlan olarak aktiftir.

Not
Arama süresi yaklaşõk 5 saniye telefonun 
ekranõnda gösterilir. 
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5 Telefonunuzdan 
daha fazla 
faydalanma

5.1 Telefonu Açma/Kapama
Boş moddayken el cihazõnõ açmak/kapatmak 
için e tuşunu 3 saniye basõlõ tutun.

5.2 Tuş takõmõnõ kilitleme/kilidi 
açma

Tuş takõmõnõ boş modda iken kilitlemek/
kilidini açmak için * tuşuna basõn ve 2 
saniye basõlõ tutun.

5.3 Metin veya sayõ girme
Metin girebileceğiniz bir alan seçtiğinizde, 
tuşlar üzerindeki harfleri ilgili tuşa bir veya 
bir kaç kez basarak girebilirsiniz. Örneğin, 
�PAUL� ismini girmek için:

7 tuşuna bir kez basõn: P
2 tuşuna bir kez basõn: PA
8 tuşuna iki kez basõn: PAU
5 tuşuna üç kez basõn: PAUL

Aşağõdaki tablo metin ve sayõ girişi 
sõrasõndaki karakter eşleşmelerini verir:

İpucu

Girilen son rakamõ veya karakteri silmek 
için >BACK'ye basõn.

5.4 Arama sürüyor
Arama sõrasõnda bazõ seçenekleri 
kullanabilirsiniz. Seçenekler şunlardõr:

5.4.1 Konuşma sesini ayarlama
Arama sõrasõnda : tuşuna basarak SES 
SEVİYESİ 1 ila SES SEVİYESİ 3 arasõndan 
birini seçin.

5.4.2 Mikrofonu Sessiz/Sesli 
yapma

Mikrofon sessizleştirildiğinde, karşõnõzdaki 
kişi sizi duyamaz.

Arama sõrasõnda mikrofonu 
kapatmak için b tuşuna basõn.
Mikrofonu açmak için b tuşuna 
tekrar basõn.

Tuşlar Atanmõş karakterler

1
boşluk1 @ _ # = < > ( ) &  £
$ ¥ [ ] { } ¤  §

2 a b c 2 à ä ç å æ 

3 d e f 3 è é ∆ Φ

4 g h i 4 ì Γ

1

2

3

4

€

5 j k l 5 L

6 m n o 6 ñ ò ö

7 p q r s 7 b P Q S

8 t u v 8 ù ü

9 w x y z 9 ø W X Y

0 . 0 , / : ; " ’ ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |

#
Küçük harf büyük harf  arasõnda 
geçiş yapmak için uzun basõn.

* *

1

2
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5.4.3 Hoparlör modunu devreye 
alma/devreden çkarma

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
Ahizesiz arama sõrasõnda : tuşuna 
basarak SES 1 ila SES 5 arasõndan seçin.

5.4.5 İkinci aramayõ başlatma 
(aboneliğe bağlõdõr)

Arama sõrasõnda >TERCIH tuşuna basõn 
ve 2. ARAMA BAŞL seçerek geçerli 
aramayõ beklemeye alõn ve ikinci harici 
arama başlatõn.

5.4.6 Telefon defterine bakma
Arama sõrasõnda >TERCIH'e basõn, 
telefon defteri girişlerine erişmek ve gözden 
geçirmek için TELF. DEFTERİ seçin. 

5.4.7 XHD Ses modunu açma/
kapama

XHD ses modu, telefon görüşmelerinizi 
gerçek hayattaki konuşmalar kalitesine 
getiren benzersiz bir özelliktir. Açõldõğõnda 
XHD Ses modu aramanõn tüm duygusal 
yönlerini yüksek sadakatte aktarõr.

Bir arama sõrasõnda >TERCIH 
tuşuna basõn: XHD AÇIK'a gidin ve 
mSEÇ'e basarak açõn. 
Kapatmak için >TERCIH,'e 
basõn: XHD KAPALI'ya gidin ve 
mSEÇ'e basõn.

5.4.8 Arama aktarma (aboneliğe 
ve ülkeye bağlõdõr)

Bir arama sõrasõnda >TERCIH 
tuşuna basõn, : ile ARAMA DĞŞTR 
üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna 
basõn. 
� Ekranda R4 görünür.
Gelen aramalarõnõzõ aktarmak 
istediğiniz telefon numarasõnõ girin. 
� Arama aktarõlõr.

5.5 Arama bekletme
Arama bekletme hizmetine abone 
olduysanõz, ikinci bir gelen arama 
olduğunda sizi haberdar etmek için 
kulaklõk bir bip sesi çõkarõr. Arayan Hattõn 
Kimliği (CLI) hizmetine abone olduysanõz 
ikinci arayanõn numarasõ veya ismi de 
telefonunuzda görüntülenir. Bu hizmet ile 
ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke 
sağlayõcõnõzla temasa geçin.
Telefon görüşmesi yaparken ikinci arama 
geldiğinde, geçerli aramayõ beklemeye 
almak ve ikinci aramayõ cevaplamak için 
r+2 tuşuna basõn.
VEYA
- Geçerli aramayõ bitirmek ve ikinci 
aramayõ cevaplamak için r+1 
tuşuna basõn.
- 2 arama arasõnda geçiş yapmak için 
r+2 tuşuna arka arkaya basõn. 
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Yukarõdaki işlemler şebekenize göre 
farklõlõk gösterebilir.

5.6 Arayan Hattõn Kimliği
Arayan Hattõn Kimliği (CLI) şebeke 
sağlayõcõnõzdan abone olabileceğiniz özel 
bir hizmettir. Eğer CLI hizmeti 
abonesiyseniz, arayanõn kimliği (arayanõn 
numarasõ veya ismi) gelen arama sõrasõnda 
el cihazõnõn ekranõnda görüntülenir. Eğer 
bu hizmetin abonesi değilseniz, veya 
arayan kimliğini gizlemeyi seçmişse 
arayanõn kimliği görüntülenmez. Bu 
hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen 
şebeke sağlayõcõnõzla temasa geçin.

5.7 Telefon Defterinizin 
Kullanõlmasõ

Telefonunuz 10 direkt erişim hafõzasõ 
(1 ile 9) dahil 200 telefon defteri 
girişi saklayabilir. Ülkenize bağlõ olarak, 
Tuş 1 ve Tuş 2 şebeke operatörünüzün 
sesli mesaj numarasõna ve bilgi servisi 
numarasõna önceden ayarlanmõş olabilir. 
Her bir telefon kaydõnda  telefon 
numarasõ maksimum 24 haneden ve isim 
14 karakterden oluşabilir.

5.7.1 Telefon rehberine erişim
Boş moddayken d tuşuna basõn ve 
: ile telefon defterine göz atõn. 
� Telefon defteri kayõtlarõ alfabetik 

sõraya göre listelenmektedir.
Telefon defteri girişinizin ayrõntõlarõnõ 
görüntülemek için : telefon defteri 
girişine gidin ve mSEÇ tuşuna basõn. 

Telefon defterinden bir numara 
aramak için, : ile telefon defteri 
girişine gidin ve r tuşuna basõn. 

İpucu
Telefon defteri girdileri arasõnda 
gezinmek için : ile kaydõrmak yerine, 
bulmak istediğiniz girişin ilk harfine 
karşõlõk gelen sayõ tuşuna basõn. Örneğin, 
2 tuşuna bastõğõnõzda A ile başlayan 
girişleri gösterecektir. 2 tuşuna 
tekrar bastõğõnõzda B ile başlayan girişleri 
gösterecektir, vb...

5.7.2 Telefon defterine yeni bir 
kişi ekleme

Boş modda  M tuşuna basõn, 
mSEÇ tuşuna basarak TELF. 
DEFTERİ içine girin, mSEÇ tuşuna 
basarak YENİ GİRİŞ içine girin.
Kişinin adõnõ girin (maksimum 14 
karakter) ve mTAMAM'a basõn.
Telefon numarasõnõ girin (maksimum 
24 hane) ve mTAMAM'a basõn.
� Bir onay tonu duyulur.

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

5.7.3 Telefon defterindeki bir 
kaydõ düzenleme

Boş modda M tuşuna basõn, 
mSEÇ tuşuna basarak TELF. 
DEFTERİ içine girin, : ile GİR. 
DÜZENLE üstüne gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
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: ile düzenlemek istediğiniz girişin 
üstüne gelin ve mSEÇ tuşuna basõn.
>TEMIZ. tuşuna basarak harfleri 
teker teker silin, adõ girin ve 
mTAMAM'a basõn.
>TEMIZ. tuşuna basarak haneleri 
teker teker silin, telefon numarasõnõ 
girin ve mTAMAM'a basõn.
� Bir onay tonu duyulur.

5.7.4 Melodi ayarlama
Bu fonksiyon ile telefon rehberindeki biri 
aradõğõnda çalacak melodiyi 
kişiselleştirebilirsiniz.

Not
Bu özellikten faydalanmak için Arayan 
Hattõn Kimliği servisine abone olmanõz 
gereklidir.

Boş modda  M tuşuna basõn, 
mSEÇ tuşuna basarak TELF. 
DEFTERİ içine girin, : ile MELODİ 
SEÇ üstüne gelin ve m SEÇ tuşuna 
basõn.
: ile seçmek istediğiniz melodinin 
üstüne gelin ve mSEÇ tuşuna basõn.
Kişi için melodi seçmek veya 
değiştirmek için mDÜZENLE 
tuşuna basõn.
: ile melodilerin listesi ve 
onaylamak için mSEÇ tuşuna basõn.
� Bir onay tonu duyulur.

5.7.5 Telefon rehberindeki bir 
kaydõ silme

Boş modda  M tuşuna basõn, 
mSEÇ tuşuna basarak TELF. 
DEFTERİ içine girin, : ile GİRİŞİ 
SİL üstüne gelin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.

: ile silmek istediğiniz girişin 
üstüne gelin ve mSEÇ tuşuna basõn.
SİL? ekranda görüntülenir.
Silme işlemini onaylamak için 
mTAMAM'a basõn. 
� Bir onay tonu duyulur.

5.7.6 Telefon rehberi listesini silme
Boş modda  M tuşuna basõn, 
mSEÇ tuşuna basarak TELF. 
DEFTERİ içine girin, : ile 
TÜMÜNÜ SİL üstüne gelin ve m 
SEÇ tuşuna basõn.
Ekranda TÜMÜNÜ SİL? görüntülenir.
Silme işlemini onaylamak için m 
TAMAM'a basõn. 
� Bir onay tonu duyulur.

5.7.7 Direkt Erişim Belleği
9'a kadar  (1 ile 9 arasõ tuşlar) direkt 
erişim belleği yükleyebilirsiniz. Bekleme 
modunda iken bu tuşlara uzun basarsanõz 
kayõtlõ telefon numarasõnõ otomatik olarak 
arar. Ülkenize bağlõ olarak, Tuş 1 ve Tuş 2 
şebeke operatörünüzün sesli mesaj 
numarasõna ve bilgi servisi numarasõna 
önceden ayarlanmõş olabilir.

5.7.7.1 Direkt Erişim Belleğini 
Yükleme

Boş modda  M tuşuna basõn, 
mSEÇ tuşuna basarak TELF. 
DEFTERİ içine girin, : ile DİREKT 
HAF. üstüne gelin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
: ile bir tuşun üzerine gelin (Tuşlar 
1 - 9) ve mSEÇ tuşuna basõn. 
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� Kayõtlõ numara görüntülenir (eğer 
varsa).

mTAMAM tuşuna basarak menü 
seçeneklerini gösterin.
mSEÇ tuşuna basarak DÜZENLE 
seçin
: ile direkt erişim hafõzasõ olarak 
saklamak istediğiniz girişin üstüne 
gelin ve mSEÇ  tuşuna basarak 
detaylarõ görüntüleyin.
Onaylamak için mSEÇ tuşuna 
basõn.
� Bir onay tonu duyulur.

5.7.7.2 Direkt Erişim Belleğini 
Silme

Boş modda  M tuşuna basõn, 
mSEÇ tuşuna basarak TELF. 
DEFTERİ içine girin, : ile DİREKT 
HAF. üstüne gelin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
: ile bir tuşun üzerine gelin (Tuşlar 
1 - 9) ve mSEÇ tuşuna basõn. 
� Kayõtlõ numara görüntülenir (eğer 

varsa).
mSEÇ tuşuna basarak menü 
seçeneklerini gösterin.
: ile SİL üzerine gidin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
� Bir onay tonu duyulur.

5.8 Tekrar arama listesinin 
kullanõlmasõ

Tekrar arama listesi aranan son 20 
numarayõ saklar. Her giriş için maksimum 
24 hane görüntülenebilir.

5.8.1 Tekrar Arama Listesine 
Erişim

Boş moddayken a tuşuna basõn ve 
: ile tekrar arama listesine göz atõn.
� Aranan son numara tekrar arama 

listesinde ilk görünecektir. Tekrar 
arama numarasõ telefon 
defterindeki girişlerden biri ile 
eşleşirse, isim görüntülenir. 

Not
Boş moda dönmek için e tuşuna basõn.

5.8.2 Tekrar arama numarasõnõ 
telefon rehberine kaydetme

Boş modda a tuşuna basõn : ile 
bir giriş seçin. Detaylarõ görüntülemek 
için mSEÇ  tuşuna basõn.
a tuşuna basõn ve mSEÇ tuşuna 
basarak NUMARA KAYDET seçin.
Kişinin adõnõ girin (maksimum 14 
karakter) ve mTAMAM'a basõn.
Gerekirse numarayõ düzeltin ve 
mTAMAM tuşuna basõn.
� Bir onay tonu duyulur.

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

5.8.3 Tekrar arama numarasõnõ 
silme

Boş modda a tuşuna basõn : 
ile bir giriş seçin.
a tuşuna basõn, : ile SİL 
üzerine gelin ve mTAMAM'a basõn.
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SİL? ekranda görüntülenir.
Silme işlemini onaylamak için 
mTAMAM'a tekrar basõn. 
� Bir onay tonu duyulur.

5.8.4 Tekrar arama listesini silme
Boş moddaykena tuşuna basõn.
a tuşuna basõn, : ile TÜMÜNÜ 
SİL üstüne gelin ve mTAMAM'a 
basõn.

Ekranda TÜMÜNÜ SİL? görüntülenir.
Silme işlemini onaylamak için 
mTAMAM'a tekrar basõn.
� Bir onay tonu duyulur.

5.9 Arama kaydõnõn kullanõlmasõ
Arama kaydõ ARAMA LİSTESİ, SMS ve 
TELESEKRETER olaylarõna hõzlõ erişim 
sağlar. Eğer Arayan Hattõn Kimliği hizmeti 
abonesiyseniz, arayanõn kimliği (arayanõn 
numarasõ veya ismi) aramanõn tarihi ve 
saati ile birlikte görüntülenir. ARAMA 
LİST gelen aramalarõn en son 50 girişini 
kaydeder. Aramalar (cevapsõz ve gelen) 
kronolojik sõra ile gösterilir, en son arama 
listenin en üstündedir. Arama listesi boş 
olduğunda, ekranda LİSTE BOŞ 
görüntülenir.

Not
* Arayanõn kimliği gizli ise veya şebeke tarih 
ve saat bilgilerini vermiyorsa, bu durumda 
sadece aramanõn tarih ve saati gösterilir.
Eğer Arayan Hattõn Kimliği abonesi 
değilseniz arama kaydõnda bilgi 
görüntülenmez.

5.9.1 Arama Kaydõna Erişim
Boş modda u tuşuna basõn, : ile 
ARAMA LİSTESİ, SMS ve 
TELESEKRETER üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basarak ilgili alt 
menüye girin. 

5.9.2 Liste kaydõnõ telefon 
defterinize kaydetme

Boş moddayken u tuşuna basõn ve 
: ile bir giriş seçin.  Detaylarõ 
görüntülemek için mSEÇ  tuşuna 
basõn.
a  tuşuna basõn ve mSEÇ 
tuşuna basarak NUMARA KAYDET 
seçin.
Kişinin adõnõ girin (maksimum 14 
karakter) ve mTAMAM'a basõn.
(Gerekirse) numarayõ düzeltin ve 
mTAMAM tuşuna basõn.
� Bir onay tonu duyulur. 

5.9.3 Arama kaydõndaki bir kaydõ 
silme

Boş modda u tuşuna basõn, mSEÇ 
tuşuna basarak ARAMA LİST içine 
girin, : ile arama listesindeki bir 
girişin üzerine gelin ve mTERCIH 
tuşuna basõn.
: ile GİRİŞİ SİL üzerine gidin ve 
mSEÇ tuşuna basõn. 
Silme işlemini onaylamak için 
mTAMAM'a basõn.
� Bir onay tonu duyulur.
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5.9.4 Arama listesini silme
Boş modda u tuşuna basõn, mSEÇ 
tuşuna basarak ARAMA LİSTESİ 
içine girin, : ile arama listesindeki 
bir girişin üzerine gelin ve 
mTERCIH tuşuna basõn.
: ile TÜMÜNÜ SİL üzerine gidin 
ve mSEÇ tuşuna basõn.
Ekranda TÜMÜNÜ SİL? 
görüntülenir.
Silme işlemini onaylamak için 
mTAMAM'a basõn.
� Bir onay tonu duyulur.

5.10 İnterkom'un kullanõmõ

Uyarõ
İnterkom ve arama aktarma sadece el 
cihazlarõ aynõ ana üniteye kayõtlõysa 
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.

5.10.1 Bir başka telefon ile iç 
haberleşme

Not
Eğer telefon CD650/655 aralõğõna ait 
değilse, bu fonksiyon kullanõlamayabilir.

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

interkom hemen kurulur.
Eğer 2 taneden fazla kayõtlõ telefon 
varsa, interkom için kullanõlabilecek 

telefon numaralarõ görüntülenir. : 
ile aramak istediğiniz el cihazõnõn 
üzerine gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn. 

5.10.2 Harici aramayõ başka bir el 
cihazõna aktarma

Arama sõrasõnda harici aramayõ 
beklemeye almak için c tuşuna 
basõn ve basõlõ tutun (arayan sizi daha 
fazla duyamaz). 
� Eğer sadece 2 kayõtlõ telefon varsa 

interkom hemen kurulur.
Eğer 2 taneden fazla kayõtlõ telefon 
varsa, interkom için kullanõlabilecek 
telefon numaralarõ görüntülenir. : 
ile aramak istediğiniz el cihazõnõn 
üzerine gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn. 
� Aranan telefon çalar.
Dahili aramayõ cevaplamak için 
aranan el cihazõnda r tuşuna basõn, 
dahili aramanõn taraflarõ kendi 
aralarõnda konuşmaya başlayabilirler.
� İnterkom sağlanmõş olur.
Harici aramayõ aradõğõnõz el cihazõna 
aktarmak için birinci el cihazõnda e 
tuşuna basõn.
� Harici arama aktarõlõr.

Not
Aranan telefon cevap vermezse, harici 
aramayõ geri almak için c tuşuna basõn. 

5.10.3 İnterkom sõrasõnda harici 
arama cevaplama

Bir interkom sõrasõnda gelen harici 
bir arama varsa, yeni bir arama tonu 
çõkacaktõr. 
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İnterkomu sona erdirmek ve harici 
aramayõ cevaplamak için e tuşuna 
basõn. Dõş aramayõ cevaplamak için 
r tuşuna basõn.
� Harici arama ile bağlantõ sağlanõr.

İpucu
Dahili aramayõ beklemeye almak ve gelen 
harici aramayõ cevaplamak için, r tuşuna 
basõn. 

5.10.4 Dahili ve harici aramalar 
arasõnda geçiş yapma

Dahili veya harici arama arasõnda geçiş 
yapmak için,  c tuşuna basõn.

5.10.5 Üçlü konferans arama 
oluşturma

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 c tuşuna 
basõn (arayan sizi daha fazla 
duyamaz).
� Eğer sadece 2 kayõtlõ telefon varsa 

interkom hemen kurulur. 
Eğer 2 taneden fazla kayõtlõ telefon 
varsa, interkom için kullanõlabilecek 
telefon numaralarõ görüntülenir. : 
ile aramak istediğiniz el cihazõnõn 
üzerine gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
� Aranan telefon çalar.

Dahili aramayõ cevaplamak için 
aranan el cihazõnda r tuşuna basõn, 
dahili aramanõn taraflarõ kendi 
aralarõnda konuşmaya başlayabilirler.
� İnterkom sağlanmõş olur.
c tuşuna basõn ve üç taraflõ 
konferans görüşmesini başlatmak 
için ilk el cihazõnda 2 saniye basõlõ 
tutun.
� Konferans arama sağlandõğõnda 

ekranda KONFERANS gösterilir.

İpucu
KONFERANS modu açõksa (bkz. 
�Konferans modunu açma/kapama� 
sayfa 32), harici arama yapõlõrken ikinci el 
cihazõ hattõ alõncaya kadar üçüncü taraf 
konferans aramasõ otomatik olarak 
kurulur.

5.11 Çağrõ
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 bitirmek için el 
cihazõ üzerindeki herhangi bir tuşa 
basõn.

Not
30 saniye boyunca tuşa basõlmazsa, el 
cihazõ ve ana ünite otomatik olarak boş 
moda döner. 

İpucu
Çağrõyõ durdurmak için baz 
istasyonundaki p tuşuna tekrar basõn.
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6 Kişisel ayarlar

6.1 El cihazõ adõnõ değiştirme
El cihazõna isim verebilir ve bekleme 
modunda iken el cihazõ ismini 
görüntüleyebilirsiniz. Varsayõlan olarak el 
cihazõ adõ PHILIPS'dir.

Boş modda M tuşuna basõn, :  ile 
KİŞİSEL AYR üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn, mSEÇ  tuşuna basarak 
EL CHZ ADI içine girin.
El cihazõ adõnõ değiştirin (maksimum 
14 karakter) ve onaylamak için 
mTAMAM'a basõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

6.2 El Cihazõ Tonlarõ

6.2.1 Zil Sesi ayarlama

Tehlike
Telefonunuzun zil sesini ayarlarken veya 
gelen arama sõrasõnda el cihazõ çalarsa, el 
cihazõnõ kulağõnõza çok yakõn tutmayõn, zil 
sesi işitmenize hasar verebilir.

Artan zil sesi dahil 5 zil sesi seviyesi vardõr.
Boş modda M tuşuna basõn, :  
ile KİŞİSEL AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, :  ile EL 
CİH. TONU üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn. mSEÇ tuşuna tekrar 
basarak ZİL SESİ içine girin

: ile istediğiniz ses seviyesini seçin 
ve onaylamak için mTAMAM'a 
basõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

Not
Ses kapalõ olarak ayarlandõğõnda,  simgesi 
ekranda gösterilir.

6.2.2 Zil Melodisi ayarlama
Telefonunuzda 15 polifonik zil melodisi 
mevcuttur. 

Boş modda M tuşuna basõn, :  ile 
KİŞİSEL AYR üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn, :  ile EL CİH. TONU 
üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna basõn. 
:  ile ZİL SAYISI üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
: ile istediğiniz melodinin üstüne 
gelerek melodiyi dinleyin.
Zil melodisini ayarlamak için 
mTAMAM tuşuna basõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

6.2.3 Tuş Sesi Aktif/Devre Dõşõ
Tuşa basõldõğõnda kõsa bir bip sesi çõkar. Bu 
tuş bip sesini etkinleştirebilir veya 
kapatabilirsiniz. Varsayõlan olarak, tuş sesi 
AÇIK şeklindedir.

Boş modda M tuşuna basõn, :  ile 
KİŞİSEL AYR üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn, :  ile EL CİH. TONU 
üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna basõn. 
: ile TUŞ SESİ üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
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: ile AÇIK veya KAPALI üzerine 
gelin ve onaylamak için 
mTAMAM'a basõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

6.3 Ekran Dilini Değiştirme
El cihazõnõz, MERHABA modu sõrasõnda 
seçtiğiniz ülkeye bağlõ olarak farklõ ekran 
dillerini destekleyebilir. 

Boş modda M tuşuna basõn, :  ile 
KİŞİSEL AYR  üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, :  ile DİL 
üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna basõn.
: ile istediğiniz dil üzerine gelin ve 
onaylamak için mSEÇ tuşuna basõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

İpucu
Ekran dili ayarlandõğõnda, el cihazõndaki 
seçenekler menüsü seçilen dilde 
gösterilmeye başlar. Bununla birlikte, 
telesekreterinizdeki önceden tanõmlanmõş 
giden mesaj dili değişmez. 

6.4 Duvar Kağõdõ Ayarlama
Bu özellik bekleme modunda 
görüntülenecek duvar kağõdõnõ seçmenizi 
sağlar. El cihazõnõzda yüklü 3 duvar kağõdõ 
vardõr. 4. duvar kağõdõ boş duvar kağõdõdõr.

Boş modda M tuşuna basõn, :  
ile KİŞİSEL AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, :  ile 
DUVAR KAĞIDI üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.

: ile istediğiniz duvar kağõdõ 
üzerine gelin ve onaylamak için 
mSEÇ tuşuna basõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

6.5 Tema Rengi Seçme
Boş modda M tuşuna basõn, :  
ile KİŞİSEL AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, :  ile RENK 
TEMASI üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
: ile RENK 1, RENK 2, RENK 3 veya 
RENK 4 üzerine gelin ve onaylamak 
için mSEÇ tuşuna basõn. 
� Bir onay tonu duyulur.

6.6 Kontrast Seviyesi Ayarlama
5 kontrast seviyesi seçeneği vardõr 
(SEVİYE 1, SEVİYE 2, SEVİYE 3, SEVİYE 4 
veya SEVİYE 5). Varsayõlan kontrast 
seviyesi SEVİYE 2 şeklindedir.

Boş modda M tuşuna basõn, :  
ile KİŞİSEL AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, :  ile 
KONTRAST üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
:  ile istediğiniz kontrast seviyesi 
üzerine gelin (SEVİYE 1, SEVİYE 2, 
SEVİYE 3, SEVİYE 4  veya  SEVİYE 5) 
ve onaylamak için mSEÇ tuşuna 
basõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.
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6.7 Aydõnlatma süresi ayarlama 
Boş modda M tuşuna basõn, :  
ile KİŞİSEL AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, :  ile 
AYDINLATMA üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
: ile 20 SN, 40 SNİ VEYA 60 SN 
üzerine gelin ve onaylamak için 
mSEÇ tuşuna basõn.
� Bir onay tonu duyulur.

Not
Varsayõlan olarak LCD ekran õşõğõ,  gelen 
arama, tuşa basma, telefonu kõzağõndan 
çõkarma, vb. gibi her bir aktifleştirme 
olayõndan sonra 20 saniye açõk kalõr. 

6.8 Otomatik Kapatma 
Aktifleştirme/Devre Dõşõ 
Bõrakma

Bu fonksiyon, aramalarõ sadece telefonu 
baz istasyona yerleştirerek sona 
erdirmenizi sağlar . Varsayõlan olarak 
Otomatik Kapa özelliği AÇIK durumdadõr.

Boş modda M tuşuna basõn, :  
ile KİŞİSEL AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, :  ile 
OTOMATİK KAPAT üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
: ile AÇIK veya KAPALI üzerine 
gelin ve onaylamak için mSEÇ 
tuşuna basõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.
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7 Saat ve Alarm ayarlarõ
Bu özellik telefonunuz için tarih, saat ve 
alarm ayarlarõnõ yapabilmenizi sağlar. 
Varsayõlan tarih ve saat 01-01 ve 00:00 
şeklindedir. 

7.1 Tarih ve saat ayarlama
Boş modda M tuşuna basõn, : 
ile SAAT&ALARM üzerine gelin ve 
mTAMAM'a basõn, mSEÇ tuşuna 
basarak TARIH/SAAT AYAR. içine 
girin.
Kaydedilmiş son tarih görüntülenir. 
Geçerli tarihi (gg/aa) girin ve 
mTAMAM'a basõn.
Kaydedilmiş son saat görüntülenir. 
Geçerli saati girin (ss-dd). Saat 12 
saat biçimindeyse, 2 tuşuna 
basarak A (am) veya 7 tuşuna 
basarakP (pm) seçin. Onaylamak için 
mTAMAM'a basõn.
� Bir onay tonu duyulur. 

Not
Tarih/saat alanõna geçersiz bir giriş 
yapõlõrsa bir hata tonu duyulur. 
Saat: 00 ile 12; Dakika: 00 ila 59
Tarih: 01 ila 31; Ay: 01 ila 12

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 
ayarlarõnõ kontrol edin veya şebeke 
sağlayõcõnõza danõşõn. 

7.2 Tarih/saat biçimi ayarlama
Telefonunuz için tercih ettiğiniz tarih/saat 
biçimini ayarlayabilirsiniz. Varsayõlan biçim 
GG-AA ve 24 SA şeklindedir.

7.2.1 Saat biçimi ayarla
Boş modda M tuşuna basõn, : 
ile SAAT&ALARM üzerine gelin ve 
mTAMAM'a basõn, : ile FORMAT 
AYARLA üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
mTAMAM tuşuna basarak SAAT 
FORMATI içine girin.
� Geçerli ayar görüntülenir.
: ile saat biçimini seçin (12 SA veya 
24 SA) ve onaylamak için 
mTAMAM'a basõn. 
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

7.2.2 Tarih biçimi ayarla
Boş modda M tuşuna basõn, : 
ile SAAT&ALARM üzerine gelin ve 
mTAMAM'a basõn, : ile FORMAT 
AYARLA üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
: ile TARİH FORMATI içine girin 
ve mTAMAM'a basõn.
� Geçerli ayar görüntülenir.
: ile tarih formatõ seçimi (GG/AA 
veya AA/GG) üzerine gelin ve 
onaylamak için mTAMAM'a basõn. 
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.
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7.3 Alarmõ kurma
Boş modda M tuşuna basõn, : 
ile SAAT&ALARM üzerine gelin ve 
mTAMAM'a basõn, : ile ALARM  
üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
: ile KAPALI, AÇIK BİR KEZ veya 
AÇIK GÜNLÜK  seçin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
AÇIK BİR KEZ veya AÇIK GÜNLÜK 
seçerseniz, alarm saatini (ss-dd) girin 
ve saat 12 saat biçimindeyse 2 
tuşuna basarak A (am) veya 7 
tuşuna basarak P (pm) seçin. 
Onaylamak için mTAMAM'a basõn. 
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

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.

7.4 Alarmõ tonunu ayarlama
Boş modda M tuşuna basõn, : 
ile SAAT&ALARM üzerine gelin ve 
mTAMAM'a basõn, : ile ALARM 
TONU üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
: ile MELODİ 1, MELODİ 2 veya 
MELODİ 3 üzerine gelin ve 
onaylamak için mSEÇ tuşuna basõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.
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8 Gelişmiş ayarlar

8.1 Kolay Arama
Aktifleştirildiğinde, Kolay Arama özelliği 
telefon üzerindeki herhangi bir tuşa basarak 
bir numarayõ aramanõzõ sağlayacaktõr. Bu 
özellik  acil durum numaralarõna doğrudan 
erişim için çok kullanõşlõdõr. 
Kolay arama numarasõna en fazla 24 hane 
girebilirsiniz. 

8.1.1 Kolay Arama modunu 
aktifleştirmek için

Boş modda M tuşuna basõn, :  
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, mSEÇ  
tuşuna basarak KOLAY ARAMA içine 
girin.
mSELECT tuşuna basarakMOD 
içine girin.
: ile AÇIK üzerine gelin ve 
onaylamak için mSEÇ tuşuna basõn.
Kolay Arama numarasõnõ girin ve 
onaylamak için mTAMAM'a basõn.
� Bir onay tonu duyulur.

8.1.2 Kolay Arama modunu devre 
dõşõ bõrakmak için

M tuşuna uzun basõn (Kolay 
Arama modu önceden 
etkinleştirildiğinde).
: ile KAPALI üzerine gelin ve 
onaylamak için mSEÇ tuşuna basõn.

8.1.3 Kolay Arama numarasõnõ 
değiştirmek için

Boş modda M tuşuna basõn, :  
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, mSEÇ  
tuşuna basarak KOLAY ARAMA içine 
girin.
: ile NUMARA üstüne gidin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
� Kayõtlõ son Kolay Arama numarasõ 

görüntülenir (eğer varsa).
Kolay arama numarasõnõ (en fazla 24 
hane) girin ve mTAMAM'a basarak 
onaylayõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

8.2 Konferans modunu açma/
kapama

Konferans modu aktifken, ikinci el cihazõ 
gelen harici aramayõ cevapladõğõnda, ana 
üniteye kayõtlõ ikinci bir el cihazõ ile üçlü 
konferansõ otomatik olarak 
başlatabilirsiniz. 
Bu mod için varsayõlan ayar AÇIK olarak 
ayarlanmõştõr.

Boş modda M tuşuna basõn : 
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, :  ile 
KONFERANS  üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
: ile AÇIK veya KAPALI üzerine 
gelin ve onaylamak için mSEÇ 
tuşuna basõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.
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8.3 Arama Engelleme
Arama engelleme  seçilen telefonlarda  belirli 
numaralarla başlayan  telefon  numaralarõnõn 
aranmasõnõ engellemenizi sağlar. 4 farklõ  
arama engelleme numarasõ kullanabilirsiniz, 
her numara en fazla 4 hane içerebilir.

8.3.1 Arama engellemeyi devreye 
sokmak/devreden çõkarmak 
için

Boş modda M tuşuna basõn : 
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, :  ile 
ARAMA ENGELI   üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
Uyarõldõğõnda Ana PIN'i girin ve 
mTAMAM'a basarak onaylayõn. 

Not
Varsayõlan  Ana PIN kodu 0000�dõr.

mSEÇ tuşuna basarak MOD'na 
girin.
: ile AÇIK veya KAPALI üzerine 
gelin ve onaylamak için mSEÇ 
tuşuna basõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

8.3.2 Arama Engelleme 
numarasõnõ değiştirmek için

Boş modda M tuşuna basõn : 
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, :  ile 
ARAMA ENGELI   üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
Uyarõldõğõnda Ana PIN'i girin ve 
mTAMAM'a basarak onaylayõn. 

Not
Varsayõlan  Ana PIN kodu 0000�dõr.

: ile NUMARA üstüne gidin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
: ile NUMARA 1, NUMARA 2, 
NUMARA 3 veya NUMARA 4 üzerine 
gelin ve mSEÇ tuşuna basõn.
Engelleme numarasõnõ (en fazla 4 
hane) girin ve mTAMAM'a basarak 
onaylayõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

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

8.4 XHD Ses modunu açma/
kapama

XHD SESİ modu özel bir özellik olup 
telefon görüşmelerinizi karşõlõklõ 
görüşüyormuşsunuz gibi yapar. 
Açõldõğõnda XHD SESİ modu aramanõn 
tüm duygusal yönlerini yüksek sadakatte 
aktarõr.

Boş modda M tuşuna basõn : 
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, :  ile XHD 
SESİ  üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
: ile AÇIK veya KAPALI üzerine 
gelin ve onaylamak için mSEÇ 
tuşuna basõn.
İpucu

Bir arama sõrasõnda >TERCIH tuşuna 
basarak XHD SES AÇIK/XHD SES 
KAPALI seçerek XHD SESİ modunu 
aktifleştirebilir/devre dõşõ bõrakabilirsiniz. 

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2



34 Gelişmiş ayarlar

8.5 Ana PIN kodunu değiştirme
Ana PIN kodu arama engelleme, kaydetme/
kaydõ silme işlemlerini ayarlamak ve 
telesekretere uzaktan erişim için kullanõlõr. 
Varsayõlan Ana PIN Kodu 0000'dõr. Ana PIN 
kodunun maksimum uzunluğu 4 hanedir. 
PIN kodu aynõ zamanda telefonunuzun 
ayarlarõnõ korumak için kullanõlõr. PIN kodu 
her gerektiğinde telefon sizden girmenizi 
isteyecektir.

Not
Varsayõlan PIN kodu 0000 olarak önceden 
ayarlanmõştõr. Bu PIN kodunu 
değiştirirseniz, PIN bilgilerini kolaylõkla 
erişebileceğiniz güvenilir bir yerde 
saklayõn. PIN kodunu kaybetmeyin.

Boş modda M tuşuna basõn : 
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, :  ile PIN 
DEĞ. üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
Uyarõldõğõnda mevcut Ana PIN'i girin 
ve mTAMAM'a basarak onaylayõn. 
� Girilen PIN kodu ekranda asteriks 

(*) şeklinde gösterilecektir.
Yeni PIN'i girin ve mTAMAM 
tuşuna basõn.
Yeni PIN kodunu tekrar girin ve PIN 
değişikliğini onaylamak için 
mTAMAM tuşuna basõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

Not
Eğer PIN kodunu unutursanõz 
telefonunuzu varsayõlan ayarlarõna 
sõfõrlamanõz gerekir. Daha fazla ayrõntõ için 
sonraki bölüme �Cihazõ Sõfõrlama� bakõn. 

8.6 Kayõt
Eğer ilave bir el cihazõ kaydetmek 
istiyorsanõz veya el cihazõnõzõn kaydõnõ 
istemeden sildiyseniz ve tekrar kaydetmek 
istiyorsanõz, aşağõdaki işlemi uygulayõn. Bu 
CD650/655 el cihazlarõnõ kaydetme 
işlemidir. Aşağõda açõklanan işlemler el 
cihazõnõzda bulacağõnõz işlemlerdir. İşlemler 
kaydetmek istediğiniz el cihazõna göre 
farklõlõk gösterebilir. Bu durumda, lütfen 
ilave el cihazõnõn üreticisine başvurun. 
Ek el cihazlarõnõn kullanõmdan önce ana 
birime kaydedilmeleri şarttõr. Bir ana 
birime maksimum 5 adet el cihazõ 
kaydedebilirsiniz.
Telefonlarõ kaydedebilmek veya kaydõnõ 
silmek için önce  Ana PIN kodu gereklidir.  

Not
Varsayõlan  Ana PIN kodu 0000�dõr.
El cihazõnõ manuel olarak 
kaydetmek için:
Telefonlarõ kaydedebilmek veya kaydõnõ 
silmek için önce  Ana PIN kodu gereklidir.  

Not
Varsayõlan  Ana PIN kodu 0000�dõr.

Baz istasyonunda, p tuşuna basõn 
ve yaklaşõk 5 saniye basõlõ tutun. Ana 
ünite kaydetmeye hazir olduğunda 
bir bip sesi duyulur.
El cihazõnda M tuşuna basõn, : 
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, : ile 
FİHRİST  üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn

Not
El cihazõnda 10 saniye içinde hiçbir tuşa 
basõlmazsa, kaydetme prosedürü iptal 
edilir. Bu olduğunda, Adõm 1'i tekrarlayõn.
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Uyarõldõğõnda Ana PIN'i girin ve 
mTAMAM'a basarak onaylayõn. 

Not
Varsayõlan  Ana PIN kodu 0000�dõr.

BEKLİYOR_ _ ekranda görüntülenir.

Not
Belirli bir süre içinde ana ünite 
bulunamazsa, el cihazõ boş moda döner.

8.7 El cihazõnõn kaydõnõ silme
Boş modda M tuşuna basõn : 
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, :  ile KAYDõ 
SIL üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
Uyarõldõğõnda Ana PIN'i girin ve 
mTAMAM'a basarak onaylayõn. 

Not
Varsayõlan  Ana PIN kodu 0000�dõr.

: ile kaydõnõ silmek için seçtiğiniz el 
cihazõ numarasõna gidin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
� Kayõt silme işlemi başarõ ile 

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

Not
Eğer el cihazõnda 15 saniye süresince bir şey 
yapõlmazsa, kayõt silme işlemi iptal edilir ve el 
cihazõ boş moda döner.
CD650/655 aralõğõna ait olmayan telefonun 
kaydõnõ silmek için, kayõt silerken sadece 
CD650/655 telefonunu kullanabilirsiniz. 

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

Boş modda M tuşuna basõn : 
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, :  ile ÜLKE  
üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
: ile seçtiğiniz ülkenin üzerine 
gelin ve onaylamak için 
mTAMAM'a basõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

Not
Ülke seçildiğinde, seçilen ülke için 
varsayõlan hat ayarlarõ telefonunuza 
otomatik olarak uygulanõr (örn. Flash 
süresi, Arama modu, Dil vs).

8.9 Cihazõ Sõfõrlama
Bu özellik ile telefonunuzu varsayõlan 
ayarlarõna döndürebilirsiniz. 

Uyarõ
Sõfõrlamanõn ardõndan, tüm kişisel 
ayarlarõnõz, arama kaydõ ve tekrar arama 
listesi girişleri silinir ve telefonunuz 
varsayõlan ayarlarõna geri döner. Ancak, 
telefon defteriniz ve telesekreterinizdeki 
okunmayan mesajlarõnõz sõfõrladõktan 
sonra değişmeden kalacaktõr.

Not
Telefonunuzu tekrar yapõlandõrmanõz 
gerekebilir. Bu durumda sõfõrlama işlemi 
sonrasõnda MERHABA modu tekrar 
belirir. (Bölüm 3.4'e gidiniz)

Boş modda M tuşuna basõn : 
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, :  ile 
SIFIRLA  üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
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Ekranda SIFIRLA? görüntülenir. 
Onaylamak için mTAMAM'a basõn. 
� Bir onay tonu duyulur.
� Ünite varsayõlan ayarlara sõfõrlanõr 

(bkz. �Onaylandõğõnõ belirten bir bip 
sesi çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.� sayfa 38).

8.10 Varsayõlan Ayarlar

8.11 Oto Önek ayarlama
Bu özellik ön arama sõrasõnda numaranõn 
başõna eklenecek olan önek numarasõ 
tanõmlamanõza olanak sağlar (bkz. �Ön 
Tuşlama� sayfa 17). Bu özelliği ayrõca ön 
arama sõrasõnda numaranõn ilk birkaç hanesi 
ile eşleştirmek ve değiştirmek amacõyla belirli 
bir dizi eklemek için kullanabilirsiniz. 
Belirli bir dizi için en fazla 5 hane ve otomatik 
önek numarasõ için 10 hane girebilirsiniz.

Not
CD655 telefonunuzun kullanõmõ tüm 
PABX türleri için garanti edilemez.

Boş modda M tuşuna basõn : 
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, :  ile 
OTOMATIK ÖN EK  üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
Ekranda HANE ALGILA gösterilir. 
� Kayõtlõ son algõlama dizisi 

görüntülenir (eğer varsa). 
Belirli dizin (en fazla 5 hane) girin ve 
mTAMAM'a basarak onaylayõn. 
Ekranda ÖN EK ekranda gösterilir. 
� Kayõtlõ son ön ek görüntülenir (eğer 

varsa). 

Zil Sesi ORTA
Zil Melodisi ZİL 1
Kulaklõk Sesi SEVİYESİ 3
Hoparlör Sesi SEVİYESİ 3
Duvar kağõdõ

Tuş Tonu AÇIK
Kontrast SEVIYE 2
Aydõnlatma 
süresi

20s

Otomatik kapa AÇIK
Alarm saati KAPALI
Engelleme 
modu

KAPALI

Kolay arama KAPALI
SMS alõmõ AÇIK
El cihazõ adõ PHILIPS
Tarih/Saat 01-01; 00:00
Ana PIN kodu 0000
XHD ses modu AÇIK
Konferans AÇIK
Telesekreter
Cevaplama 
Modu

CEVAPLA VE 
KAYDET

2 Cevap 
vermeden 
önceki çalma 
sayõsõ

5

Giden Mesajlar CEVAPLA VE 
KAYDET modu 
için ön ayarlõ

El cihazõ tarama KAPALI
Baz hoparlörü SEVIYE 5
Uzaktan erişim DEVRE DIŞ.
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Önek numarasõnõ (en fazla 14 hane) 
girin ve mTAMAM'a basarak 
onaylayõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

Not
Algõlama dizisi girilmezse (boş) ön ek 
numarasõ r tuşuna basõldõktan sonra ön 
ek numarasõ aranan numaraya otomatik 
olarak eklenir. 
*, # veya duraklat (P) ile başlayan 
numaralar için, r tuşuna basõldõktan 
sonra önek numarasõ ön arama 
numarasõna eklenmeyecektir.

8.12 Flaş zamanõnõ değiştirme
Flash süresi (veya arama gecikmesi) r 
tuşuna bastõktan sonra hattõn kesileceği 
zaman gecikmesidir. Kõsa, orta veya uzun 
olarak ayarlanabilir.
El cihazõnõz içinde tanõmlanmõş varsayõlan 
numaralar ve değerler ülkenizdeki 
şebeke için uygun olmalõ ve bu yüzden 
değiştirmeniz gerekmemelidir.

Not
Bu ayar şebeke servisleri kullanõlõrken 
faydalõdõr. [r + 1] , [r + 2]  
ile erişilen bazõ servislerin kullanõmõ 
(arama bekletme, arama yönlendirme...) 
flaş zamanõ ayarõnõza bağlõ olacaktõr. Bu 
hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen 
şebeke sağlayõcõnõzla temasa geçin.

Boş modda M tuşuna basõn : 
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, :  ile TEKR. 
AR. SÜRESİ üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.

: ile KISA, ORTA veya UZUN  
üzerine gidin ve onaylamak için 
mSEÇ  tuşuna basõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

8.13 Arama Modunu Değiştirme 
(ülkeye bağlõ)

El cihazõnõzda arama modu tanõmlanmõş 
varsayõlan değerler ülkenizdeki şebeke 
için uygun olmalõ ve bu yüzden 
değiştirmeniz gerekmemelidir. 

Boş modda M tuşuna basõn, : 
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, :  ile 
ARAMA MODU  üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
: ile TON veya PULS  üzerine gelin 
ve onaylamak için mSEÇ tuşuna 
basõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

8.14 İlk çalõş ayarlama
Bu fonksiyon Kapalõ olarak ayarlandõğõnda, 
sesli aramadaki ilk çalmada zil sesi 
duyulmaz. Bu özellikle arayan kimliğinin ilk 
çalõştan sonra gönderildiği ülkeler için 
kullanõşlõdõr. Bununla birlikte, mesaj 
geldiğinde evdeki telefon çalmayacaktõr.

Boş modda M tuşuna basõn : 
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, : ile TEK 
ÇALIŞ üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
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: ile AÇIK veya KAPALI üzerine 
gelin ve onaylamak için 
mTAMAM'a basõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

2
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9 Şebeke Servisleri
Bu menü ülke/abonelik bağõmlõ bazõ şebeke 
hizmetlerine erişim, aktifleştirme veya 
devre dõşõ bõrakma için uygun yollar sağlar. 
Bu hizmetler ile ilgili daha fazla bilgi için 
lütfen şebeke sağlayõcõnõzla temasa geçin.
Telefonunuz içinde tanõmlanmõş varsayõlan 
numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke 
için uygun olmalõ ve bu yüzden 
değiştirmeniz gerekmemelidir. 

9.1 Arama Yönlendirme
3 tane arama yönlendirme seçeneği  
vardõr: Koşulsuz Aktarma , Meşgulse ve 
Cevap Yoksa.

9.1.1 Arama Yönlendirme 
Özelliğini  Aktifleştirme

Not
Bu özellik aktifleştirildiğinde, ayarladõğõnõz 
arama yönlendirme seçeneğine bağlõ 
olarak, gelen aramalar seçtiğiniz numaraya 
yönlendirilecektir. 

Boş modda M tuşuna basõn : 
tuşa ile ŞEB.SERVIS üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
:  ile ayarlamak istediğiniz arama 
yönlendirme tipi üzerine gelin 
(ARAMA YÖNL. / ARAMA YÖN. 
MEŞ. / ARA. YÖN. CVPSIZ) ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
Aramanõn yönlendirilmesini 
istediğiniz numarayõ girin ve 
mTAMAM tuşuna basõn. 
� Seçilen servis için bir numara 

aranacaktõr.

Numara arandõğõnda, e tuşuna 
basarak boş moda dönün.

9.1.2 Arama Yönlendirme 
Özelliğini Devre Dõşõ 
Bõrakma

Boş modda M tuşuna basõn : 
tuşa ile ŞEB.SERVIS üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
:  ile ayarlamak istediğiniz arama 
yönlendirme tipi üzerine gelin 
(ARAMA YÖNL. / ARAMA YÖN. 
MEŞ. / ARA. YÖN. CVPSIZ) ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
: ile DEVRE DIŞ üzerine gelin ve 
onaylamak için mSEÇ tuşuna 
basõn.
� Seçilen servis için bir numara 

aranacaktõr.
Numara arandõğõnda, e tuşuna 
basarak boş moda dönün.

9.1.3 Kodlarõ değiştir
Boş modda M tuşuna basõn : 
tuşa ile ŞEB.SERVIS üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
:  ile ayarlamak istediğiniz arama 
yönlendirme tipi üzerine gelin 
(ARAMA YÖNL. / ARAMA YÖN. 
MEŞ. / ARA. YÖN. CVPSIZ) ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
: ile KOD DEĞİŞTIR üzerine gidin 
ve yönlendirme numarasõnõ girmek 
için mSEÇ tuşuna basõn.
Onaylamak için mTAMAM tuşuna 
basõn.
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9.2 Sesli Posta
Bu özellik aramayõ cevaplayamadõğõnõzda 
ya da cevaplamak istemediğinizde 
arayanõn sesli mesaj bõrakabilmesini sağlar. 
Bu özelliğin kullanõlabilirliği ülkenize ve 
şebekenizdeki aboneliğinize bağlõdõr. Bu 
mesajlar telefonda değil şebekede 
saklandõğõ için çoğunlukla mesajlarõ 
dinlemek ücretlidir. Bu özellik ile ilgili 
daha fazla bilgi için lütfen şebeke 
sağlayõcõnõzla temasa geçin.

9.2.1 Sesli Posta Numarasõ 
Ayarlama

Boş modda M tuşuna basõn, : 
tuşu ile ŞEB.SERVIS üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, : ile SESLİ 
POSTA veya SESLİ POSTA 2 üstüne 
gelin ve mSEÇ tuşuna basõn.
: ile AYARLAR üstüne gidin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
Sesli posta numarasõnõ değiştirin ve 
mTAMAM tuşuna basõn.

9.2.2 Sesli Postayõ Aktifleştirme
Boş modda M tuşuna basõn, : 
tuşu ile ŞEB.SERVIS üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, : ile SESLİ 
POSTA veya SESLİ POSTA 2 üstüne 
gelin ve mSEÇ tuşuna basõn.
mSEÇ tuşuna basarak ARA yapõn. 
� Seçilen servis için bir numara 

aranacaktõr.
Numara arandõğõnda, e tuşuna 
basarak boş moda dönün.

9.3 Geri Arama

9.3.1 Geri Arama Ayarlama
Boş modda M tuşuna basõn, : 
tuşu ile ŞEB.SERVIS üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, : ile GERI 
ARA üstüne gelin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
: ile AYARLAR üstüne gidin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
Geri arama için gerekli numarayõ 
girin ve mTAMAM tuşuna basõn.

9.3.2  Geri Arama Aktifleştirme
Boş modda M tuşuna basõn, : 
tuşu ile ŞEB.SERVIS üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, : ile GERI 
ARA üstüne gelin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
mSEÇ tuşuna basarak ARA yapõn. 
� Seçilen servis için bir numara 

aranacaktõr.
Numara arandõğõnda, e tuşuna 
basarak boş moda dönün.

9.4 Geri arama özelliğini iptal 
etme

9.4.1 Geri Aramayõ İptal Et Ayarõ
Boş modda M tuşuna basõn, : 
tuşu ile ŞEB.SERVIS üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, : ile GERI 
ARAMA İPTAL üstüne gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn. 
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: ile AYARLAR üstüne gidin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
Geri aramayõ iptal etmek için gerekli 
numarayõ girin ve mTAMAM 
tuşuna basõn.

9.4.2 Geri Ara İptal özelliğini 
aktifleştirme

Boş modda M tuşuna basõn, : 
tuşu ile ŞEB.SERVIS üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, : ile GERI 
ARAMA İPTAL üstüne gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
mSEÇ tuşuna basarak ARA yapõn. 
� Seçilen servis için bir numara 

aranacaktõr.
Numara arandõğõnda, e tuşuna 
basarak boş moda dönün.

9.5 Gizli No

9.5.1 Gizli No Ayarlama
Boş modda M tuşuna basõn, : 
tuşu ile ŞEB.SERVIS üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, : ile KIMLIK 
GIZLE üstüne gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn. 
: ile AYARLAR üstüne gidin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
Gizli No için gerekli numarayõ girin 
ve mTAMAM tuşuna basõn.

9.5.2 Kimlik Gizle Aktifleştirme
Boş modda M tuşuna basõn, : 
tuşu ile ŞEB.SERVIS üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, : ile KIMLIK 
GIZLE üstüne gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn. 
mSEÇ tuşuna basarak 
AKTIFLEŞTIR seçin. 
� Seçilen servis için bir numara 

aranacaktõr.
Numara arandõğõnda, e tuşuna 
basarak boş moda dönün.
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10 SMS
SMS Kõsa Mesaj Servisi demektir. Bu 
hizmetten yararlanmak için, şebeke 
sağlayõcõnõzdan SMS servisi ile birlikte 
Arayan Hattõn Kimliği Servisi (CLI) 
abonesi olmanõz gereklidir. SMS mesajlarõ, 
alõcõnõn Arayan Hattõn Kimliği veya KM 
servis aboneliği olmasõ şartõyla bir telefon 
(cep veya uyumlu sabit hatlar), ile 
gönderilip alõnabilir. 
El cihazõ telefonunuzun fabrika ayarlarõ 
ana ulusal operatörünüzün ayarlarõdõr. 
Eğer başka bir servis sağlayõcõ üzerinden 
Kõsa Mesajlarõ göndermek veya almak 
isterseniz, bununla ilgili numaralarõ 
ayarlamanõz gereklidir (bkz. �Giden 
numara ayarlamak için� sayfa 47)
El cihazõnõz toplam 50 SMS mesaj 
saklayabilir (40 SMS Gelen Kutusunda ve 
10 SMS Taslak kutusu) ve her mesajõn 
maksimum uzunluğu 160 karakterdir.

10.1 Yeni SMS yazma ve 
gönderme

Not
SMS oluştururken, 30 saniye herhangi bir 
tuşa basõlmazsa, el cihazõ boş moda 
dönecektir. Düzenlenen mesajlar 
otomatik olarak KM düzenleyici tampon 
belleğinde saklanõr.

Boş modda M tuşuna basõn, : 
ile SMS üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn, mSEÇ tuşun a tekrar 
basarak  SMS YAZ içine girin.

Metni girin ve mTAMAM tuşuna 
basõn.

1

u Basõldõğõnda imleç bir karakter 
sola kayar.
Basõlõ tutulduğunda ilk 
karakter/haneye atlar.

d Basõldõğõnda imleç bir karakter 
sağa kayar.
Basõlõ tutulduğunda son 
karakter/haneye atlar.

>
TEMIZ.

Basõldõğõnda bir önceki 
karakteri/haneyi siler.
Giriş ekranõnda karakter/hane 
yoksa önceki menüye döner.
Basõlõ tutulduğunda tüm 
karakterleri/haneleri siler.

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

2 a b c 2 á à â ã ç æ

3 d e f 3 è é ∆ 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 , / : ; " ’ ! ¡ ? ¿ * + - %

\ ^ ~ |

# Küçük harf büyük harf  
arasõnda geçiş yapmak için 
uzun basõn.

* *
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€
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Not
Bir Kõsa Mesaj için en fazla 160 karakter 
girebilirsiniz. 
Kõsa Mesaj yazarken bir çağrõ geldiğinde, 
işlem yarõda kesilecektir. KM 
değiştirmeye geri gittiğinizde, mesaj 
otomatik olarak alõnacaktõr. 

Hedef telefon numarasõnõ girin ve 
mTAMAM tuşuna basõn. 

İpucu
Ayrõca mTELF.DEFTER basabilir, : ile 
telefon numarasõ seçebilir, mTAMAM 
tuşuna iki kez basabilirsiniz.

Mesajõ göndermek için mTAMAM'a 
basõn. Mesaj hemen gönderilir. 
� Mesaj başarõyla gönderilirse SMS 

GÖNDERILDI! gösterilir.

Not
SMS mesajlar gönderilemiyorsa, mesajlar 
Taslak kutusuna kaydedilir.

10.2 Gelen Kutusu mesajlarõnõ 
görüntüleme

Gelen kutusundaki mesajlar mesajõn 
alõndõğõ zamana göre listelenir, en son 
gelen mesaj ilk önce görüntülenir. Gelen 
kutusu 40 mesaja kadar saklayabilir.
Her KM alõndõğõnda, bir bip tonu ile uyarõ 
verilecek ve ekranda alõnan yeni mesaj 
sayõsõ gösterilecektir. KM okununcaya 
kadar etkinlik LED'i yanõp sönecektir. 

Uyarõ
Mesaj kutusu dolduğunda, yeni mesajlarõ 
alamazsõnõz. Bu durumda, yeni mesajlarõ 
alabilmek için eski mesajlardan bazõlarõnõ 
silmeniz gerekir.

Boş modda M tuşuna basõn, : 
ile SMS üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn, :  ile GELEN 
KUTUSU üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.

İpucu
Okunmamõş yeni mesajlar varsa, SMS 
mesajõnõn önünde  simgesi 
görüntülenir.

Kõsa mesajlarõn listesine göz atõn ve 
okumak istediğiniz mesajõ okuyun. 
� Mesaj, gönderenin telefon numarasõ 

veya numaraya karşõlõk gelen ismi ile 
beraber görüntülenir (numara 
telefon rehberrindeki kayõt ile 
eşleşirse).

Mesajõn içeriğini görmek için 
mGÖRÜN. seçeneğine basõn. 

İpucu
KM okurken sonraki veya önceki satõra 
gitmek için : tuşuna basõn. Gönderenin 
telefon numarasõ ve alõndõğõ tarih ve saat 
mesajõn sonunda gösterilir,

Mesaj içeriğine bakarken, aşağõdaki 
seçeneklere erişmek için 
mTERCIH'e basabilirsiniz:

3

4

!

CEVAPLA Mesajõ gönderene bir 
yanõt gönderir

İLET Mesajõ başka bir alõcõya 
iletir

NUMARA 
KAYDET

Gönderenin numarasõnõ 
telefon rehberinize 
kaydeder

SIL Seçilen mesajõ siler
TÜMÜNÜ 
SIL

Gelen kutusu içindeki 
tüm mesajlar silinir
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10.2.1 Gelen kutusu mesajõnõ 
yanõtlama

Mesaj içeriğine gidin (�Gelen Kutusu 
mesajlarõnõ görüntüleme� sayfa 43 
sayfasõndaki 1 - 3 adõmlarõna bakõnõz) 
ve mTERCIH'e basarak Gelen 
kutusu menü seçeneklerini gösterin.
mSEÇ tuşuna basõn CEVAPLA 
seçin ve düzenlemeye başlayõn.
Düzenlemeyi bitirdikten sonra, 
mesajõ onaylamak için mTAMAM 
tuşuna basõn. 
Mesaj göndermek için �Yeni SMS 
yazma ve gönderme� sayfa 42 
sayfasõndaki 3 - 4 adõmlarõna bakõnõz.

İpucu
Mesajõ Taslak kutusunda kaydetmek için, 
�Mesajõ Taslak kutusuna kaydetme� sayfa 45 
sayfasõndaki 1 - 3 adõmlarõna bakõnõz. 

10.2.2 Gelen kutusundaki bir 
mesajõ iletme

Mesaj içeriğine gidin (�Gelen Kutusu 
mesajlarõnõ görüntüleme� sayfa 43 
sayfasõndaki 1 - 3 adõmlarõna bakõnõz) 
ve mTERCIH'e basarak Gelen 
kutusu menü seçeneklerini gösterin.
 : ile İLET üzerine gelin ve 
mSEÇ'e basarak dilediğiniz gibi 
düzenlemeye başlayõn. 
Düzenlemeyi bitirdikten sonra, 
mesajõ onaylamak için mTAMAM 
tuşuna basõn. 
Mesaj göndermek için �Yeni SMS 
yazma ve gönderme� sayfa 42 
sayfasõndaki 3 - 4 adõmlarõna bakõnõz.

10.2.3 Gönderenin telefon 
numarasõnõ telefon 
rehberine kaydetme

Mesaj içeriğine gidin (�Gelen Kutusu 
mesajlarõnõ görüntüleme� sayfa 43 
sayfasõndaki 1 - 3 adõmlarõna bakõnõz) 
ve mTERCIH'e basarak Gelen 
kutusu menü seçeneklerini gösterin.
 : ile NUMARA KAYDET'e gidin ve 
mSEÇ ttuşuna basarak bu yeni kişi 
için adõ girin.
Bu yeni kişi için bir ad girin ve 
mTAMAM tuşuna basõn. 
(Gerekirse) telefon numarasõnõ 
düzeltin ve mTAMAM tuşuna basõn.
� Onaylandõğõnõ belirten onay tonu 

çõkar ve ekran mesaj içeriğini 
görüntülemeye geri döner.

10.2.4 Gelen kutusundaki bir 
mesajõ silme

Mesaj içeriğine gidin (�Gelen Kutusu 
mesajlarõnõ görüntüleme� sayfa 43 
sayfasõndaki 1 - 3 adõmlarõna bakõnõz) 
ve mTERCIH'e basarak Gelen 
kutusu menü seçeneklerini gösterin.
 : ile SİL üstüne gelin ve silmeyi 
onaylamak için mSEÇ'e basõn.

10.2.5 Tüm gelen kutusu 
mesajlarõnõ silme

Mesaj içeriğine gidin (�Gelen Kutusu 
mesajlarõnõ görüntüleme� sayfa 43 
sayfasõndaki 1 - 3 adõmlarõna bakõnõz) 
ve mTERCIH'e basarak Gelen 
kutusu menü seçeneklerini gösterin.
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 : ile TÜMÜNÜ SIL üzerine gidin 
ve mSEÇ tuşuna basõn.
Ekranda TÜMÜNÜ SIL? 
görüntülenir. Silme işlemini 
onaylamak için mSEÇ tuşuna 
tekrar basõn

10.3 Mesajõ Taslak kutusuna 
kaydetme

Mesaj yazdõktan sonra (�Yeni SMS 
yazma ve gönderme� sayfa 42 
sayfasõndaki 1 - 3 adõmlarõna bakõnõz), 
mTAMAM tuşuna basõn.
 : ile TASLAK KAYDET üstüne 
gidin.
Onaylamak için mTAMAM tuşuna 
basõn.

10.3.1 Taslak kutusundaki 
mesajlarõ gözden geçirme

Boş modda M tuşuna basõn, : ile 
SMS üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna 
basõn, : ile TASLAKLAR üzerine 
gelin ve mSEÇ tuşuna basõn.
Kõsa mesajlarõn listesine göz atõn ve 
incelemek istediğiniz mesajõ okuyun. 
 : ile incelemek istediğiniz mesaja 
gidin ve mGÖRÜN. tuşuna basõn.
Mesaj içeriğine bakarken, aşağõdaki 
seçeneklere erişmek için 
mTERCIH'e basabilirsiniz:

10.3.2 Taslak mesajõ değiştirme
Taslak mesajõna gidin (�Taslak 
kutusundaki mesajlarõ gözden 
geçirme� sayfa 45 sayfasõndaki 1 - 3 
adõmlarõna bakõn) ve  mTERCIH'e 
basarak TASLAK menü seçeneklerini 
görüntüleyin.
mSEÇ tuşuna basarak mesajõ 
DÜZENLE.
Düzenlemeyi bitirdikten sonra, 
mesajõ onaylamak için mTAMAM 
tuşuna basõn.
Mesaj göndermek için �Yeni SMS 
yazma ve gönderme� sayfa 42 
sayfasõndaki 3 - 4 adõmlarõna bakõnõz.

İpucu
Mesajõ Taslak kutusunda kaydetmek için, 
�Mesajõ Taslak kutusuna kaydetme� 
sayfa 45 sayfasõndaki 1 - 3 adõmlarõna 
bakõnõz. 

10.3.3 Taslak kutusundaki bir 
mesajõ gönderme

Taslak mesaja gidin (�Taslak 
kutusundaki mesajlarõ gözden 
geçirme� sayfa 45 sayfasõndaki 1 - 3 
adõmlarõna bakõnõz).
Mesajõ göndermek için mTAMAM'a 
basõn. Mesaj hemen gönderilir. 
� Mesaj başarõyla gönderilirse SMS 

GÖNDERILDI! gösterilir. 

10.3.4 Taslak bir mesajõ silme
Taslak mesajõna gidin (�Taslak 
kutusundaki mesajlarõ gözden 
geçirme� sayfa 45 sayfasõndaki 1 - 3 
adõmlarõna bakõn) ve  mTERCIH'e 

DÜZENLE Mesajõ düzenler ve 
gönderir ya da taslakta 
saklar

GÖNDER Mesajõ hemen gönderir
SIL Mesajõ siler
TÜMÜNÜ 
SIL

Taslak kutusundaki tüm 
mesajlarõ siler
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basarak TASLAK menü seçeneklerini 
görüntüleyin.
 : ile SİL üstüne gelin ve silmeyi 
onaylamak için mSEÇ'e basõn.

10.3.5 Tüm Taslak mesajlarõnõ 
silme

Taslak mesajõna gidin (�Taslak 
kutusundaki mesajlarõ gözden 
geçirme� sayfa 45 sayfasõndaki 1 - 3 
adõmlarõna bakõn) ve  mTERCIH'e 
basarak TASLAK menü seçeneklerini 
görüntüleyin.
 : ile TÜMÜNÜ SI üzerine gidin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
Ekranda TÜMÜNÜ SI? görüntülenir. 
Silme işlemini onaylamak için 
mSEÇ tuşuna tekrar basõn

10.4 SMS Ayarlarõ
Bu menü sunucuyu Kõsa Mesajlarõ 
göndermek ve almak için ayarlamanõzõ 
sağlar. Telefonunuz 3 servis merkezinden 
mesaj alabilir.
Her servis merkezi 2 numaradan oluşur:
- Gelen numara
- Giden numara
Gelen/giden numaranõn uzunluğu 
maksimum 24 hanedir.

Not
Telefonunuzun gelen ve giden numaralarõ 
ülkenizdeki şebeke ile çalõşacak şekilde 
ayarlanmõştõr. Bu ayarlarõ değiştirmemenizi 
tavsiye ederiz. Daha fazla bilgi veya sorunlar 
için, lütfen yerel şebeke sağlayõcõnõzla temas 
kurun.

10.4.1 KM alõmõnõ açmak veya 
kapatmak için

Şebeke sağlayõcõnõzdan Arayan Hattõ 
Kimliği ve SMS aboneliğiniz varsa, 
telefonunuz başka bir telefondan SMS 
mesajlarõ alabilir. Varsayõlan olarak, SMS 
alõmõ AÇIK olarak ayarlõdõr, yani SMS 
mesajlarõnõ alabilirsiniz. 

Boş modda M üzerine basõn, : 
ile SMS üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn, : ile AYARLAR 
üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna 
basõn, mSEÇ  tuşuna basarak SMS 
ALMA seçeneğine girin.
 : ile AÇIK veya KAPALI üzerine 
gelin ve onaylamak için 
mTAMAM'a basõn.

İpucu
KM alõmõ KAPALI olsa dahi, yine de KM 
gönderebilirsiniz.

10.4.2 Gelen numara ayarlamak 
için

Telefonunuzun gelen ve giden numaralarõ 
ülkenizdeki şebeke ile çalõşacak şekilde 
ayarlanmõştõr. Bu ayarlarõ 
değiştirmemenizi tavsiye ederiz. Daha 
fazla detay veya sorunlar için, lütfen yerel 
şebeke sağlayõcõnõzla temas kurun.

Boş modda M tuşuna basõn, : 
ile SMS üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn, :  ile AYARLAR 
üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna 
basõn, : ile SMS MERKEZI üzerine 
gelin ve mSEÇ tuşuna basõn.
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 : ile SMS MERKEZI 1, SMS 
MERKEZI 3 veya SMS MERKEZI 3 
üzerine gelin ve mTAMAM'a basõn.
 mSEÇ  tuşuna basarak 
GÖNDEREN NO. verisini girin. 
Gelen numarayõ girin ve onaylamak 
için mTAMAM'a basõn.
� Bir onay tonu duyulur.

Not
Gelen numaranõn uzunluğu maksimum 24 
hanedir.

10.4.3 Giden numara ayarlamak 
için

Boş modda M tuşuna basõn, : 
ile SMS üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn, : ile AYARLAR 
üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna 
basõn, : ile SMS MERKEZI üzerine 
gelin ve mSEÇ tuşuna basõn.
 : ile SMS MERKEZI 1, SMS 
MERKEZI 3 veya SMS MERKEZI 3 
üzerine gidin ve mTAMAM'a basõn.
 mSEÇ  tuşuna basarak ALICI NO. 
verisini girin. 
Giden numarayõ girin ve onaylamak 
için mTAMAM'a basõn.
� Bir onay tonu duyulur.

Not
Gelen/giden numaranõn uzunluğu 
maksimum 24 hanedir.

10.4.4 Varsayõlan KM merkezini 
ayarlamak

Boş modda M tuşuna basõn, : 
ile SMS üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn, : ile AYARLAR 
üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna 
basõn, : ile VARSAY. MERKEZ. 
üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
 : ile varsayõlan merkez olarak 
ayarlamak istediğiniz KM Merkezi 
üzerine gidin (SMS MERKEZI 1, SMS 
MERKEZI 2 veya SMS MERKEZI 3) ve 
mSEÇ'e basõn.
� Bir onay tonu duyulur.

Not
Varsayõlan KM merkezi numarasõ 1'dir.
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11 Telesekreter (TAM)
Telefonunuz aktifleştirildiğinde cevaplanmayan aramalarõ kaydeden bir telesekreter 
özelliği gösterir. Telesekreter en fazla 99 mesaj alabilir. Maksimum kayõt süresi 30 
dakikadõr (kişiselleştirdiğiniz giden mesaj dahil).
Ana ünite üzerindeki kontrol tuşlarõnõ telesekreterin mesaj dinleme, mesaj silme ve ana 
ünite ses yüksekliği ayarõ gibi temel ayarlarõnõ yapmak için kullanabilirsiniz. Ana ünite 
üzerindeki kontrol tuşlarõnõn her birinin açõklamasõ için, lütfen bkz. �Ana üniteye genel 
bakõş� sayfa 10.
Telesekreter fonksiyonlarõna erişmek için el cihazõnõzdaki telesekreter menüsünü de 
kullanabilirsiniz. Telesekreter seçeneklerini ayarlamak için bir menü de vardõr. 
Başlamak için, ana ünitenizde o tuşuna basarak telesekreteri açõk hale getirin 
(kapalõysa). Alternatif olarak, telesekreteri el cihazõnõz ile de açabilirsiniz (bkz. �El cihaz 
ile telesekreteri açma/kapama� sayfa 50). 

11.1 Dinleme

11.1.1 Telefon aracõlõğõyla yeni mesajlarõ dinletme
Kaydedilen son mesaj hoparlörden ilk olarak dinletilir. Yeni mesajlarõn tümü 
dinlendiğinde, telesekreter durur ve  simgesinin yanõp sönmesi sona erer.

Boş modda M tuşuna basõn, : ile TELESEKRETER üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn, mSEÇ tuşuna tekrar basarak DINLE menüsüne girin.
Dinlerken, şunlarõ yapabilirsiniz:

Ses ayarõ Bas : tuşuna basõn.

Dinletmeyi 
durdurma

Mesajõ bitirmek için >DURDUR'a basõn.

Tekrar
mTERCIH tuşuna basõn, : ile TEKRARLA üzerine gelin ve 
mesajõ tekrar dinlemek için mSEÇ tuşuna basõn.

Sonraki mesaj
mTERCIH tuşuna basõn, : ile SONRKI üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.

Önceki mesaj
mTERCIH tuşuna basõn, : ile ÖNCEKI üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.

Mesajõ sil
mTERCIH tuşuna basõn, : ile SIL üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.

Kulaklõktan 
dinlemeye geçme

v tuşuna basõn.
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İpucu
Mesajlarõ boş moddayken dinlemek için u 
tuşuna basõp, : ile TELESEKRETER 
üzerine gidin ve mSEÇ tuşuna basõn, 
mSEÇ tuşuna tekrar basarak DINLE 
menüsünü seçin.

11.1.2 Telefon aracõlõğõyla eski 
mesajlarõ dinleme

Eski mesajlar sadece yeni mesaj olmadõğõ 
takdirde dinlenebilir. İlk kaydedilen mesaj 
ilk oynatõlacaktõr ve daha fazla mesaj 
kalmayõncaya kadar metin mesajõ 
otomatik olarak çalacaktõr.

Boş modda M tuşuna basõn, : 
ile TELESEKRETER üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, mSEÇ 
tuşuna tekrar basarak DINLE  
menüsüne girin.
mSEÇ tuşuna basõn.
� İlk kaydedilen mesaj son kaydedilen 

mesaja kadar çalmaya 
başlayacaktõr. 

Mesaj çalmasõ sõrasõnda, mevcut 
seçenekleri seçmek için m tuşuna 
basabilirsiniz (�Telefon aracõlõğõyla 
yeni mesajlarõ dinletme� sayfa 48 
altõnda bulunan seçeneklere bakõn). 

11.2 Tüm mesajlarõ silme

Not
Okunmamõş mesajlar silinmeyecektir. 

Uyarõ
Silinen mesajlar geri alõnamaz.

Boş modda M tuşun basõn, : ile 
TELESEKRETER  üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, : ile 

TÜMÜNÜ SIL üstüne gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
Ekranda TÜMÜNÜ SIL? 
görüntülenir. Tüm mesajlarõnõzõn 
silinmesini onaylamak için 
mTAMAM'a basõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

11.3 Cevap modunu ayarlama
2 cevaplama modu mevcuttur: Sadece 
cevap, Cevapla ve Kaydet
Varsayõlan cevaplama modu CEVAP VE 
KYT şeklindedir, arayan kişi telesekretere 
mesaj bõrakabilir.
Bu, SADECE CEVAP moduna 
değiştirilebilir, bu durumda ilgili kişi 
telesekretere mesaj bõrakamaz.

Boş modda M tuşun basõn, : ile 
TELESEKRETER  üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, : ile CEVAP 
MODU üstüne gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
: ile CEVAP VE KYT veya SADECE 
CEVAP üstüne gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
� Cevap modu ayarlanõr 

Not
Telesekreter gelen bir aramayõ 
cevapladõğõnda, seçmiş olduğunuz 
cevaplama moduna bağlõ olarak uygun 
olan varsayõlan mesaj dinletilir. Standart 
mesajõn dili Merhaba modunda seçtiğiniz 
ülkeye bağlõdõr (bkz sayfa 13).
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11.4 Giden Mesajlarõ 
Kişiselleştirme

11.4.1 Kişiselleştirilen Mesajõnõzõ 
Kaydetme

Bu kişisel giden mesaj varsayõlanõn yerini 
alõr. Varsayõlan giden mesaja geri dönmek 
için, kaydetmiş olduğunuz kişisel giden 
mesajõ silmeniz yeterlidir. Kaydettiğiniz 
giden mesaj hoşunuza gitmediyse, 
eskisinin üzerine yazmak için yeni bir 
mesaj kaydetmeniz yeterlidir. 

Boş modda M tuşun basõn, : ile 
TELESEKRETER  üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, : ile 
ANONS KAYDET üstüne gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
: ile CEVAP VE KYT veya SADECE 
CEVAP üstüne gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
: ile ANONS KAYDET üstüne 
gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
� Kayõt başlar.
Kaydõ kaydetmek için mKAYD. 
tuşuna basõn.
� Kaydedilen mesaj çalõnõr ve çalma 

işlemi bittikten sonra ekran en son 
görüntülenen menüye geri döner. 
Dinlemeyi durdurmak için 
mTAMAM'a basõn.

Not
Giden mesajõn maksimum uzunluğu 2 
dakikadõr. 

11.4.2 Kişiselleştirilen Mesajõnõzõ 
Dinleme

Boş modda M tuşun basõn, : ile 
TELESEKRETER  üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, : ile 
ANONS KAYDET üstüne gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
: ile CEVAP VE KYT veya SADECE 
CEVAP üstüne gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
mSEÇ tuşuna basarak DINLE içine 
girin.
� Önceden kaydedilen giden mesaj 

(varsa) dinlenir ve ardõndan ekran 
önceki menüye döner.

11.4.3 Kişiselleştirilen Mesajõnõzõ 
Silme

Boş modda M tuşun basõn, : ile 
TELESEKRETER  üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, : ile 
ANONS KAYDET üstüne gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
: ile CEVAP VE KYT veya SADECE 
CEVAP üstüne gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
: ile SIL üzerine gidin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
� Kaydedilmiş mesaj silinir.

11.5 El cihaz ile telesekreteri 
açma/kapama

Boş modda M tuşun basõn, : ile 
TELESEKRETER  üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, : ile 
TLSEK.AÇ/KAP üstüne gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
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: ile AÇIK  veya KAPALI üstüne 
gelin ve onaylamak için mSEÇ 
tuşuna basõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

11.6 Telesekreter Ayarlarõ

11.6.1 Zil Erteleme
Bu, telesekreterin devreye girerek giden 
mesajõnõzõ dinletmeye başlamadan önce 
gereken çalma sayõsõdõr. Telesekreterinizi 
3 ile 8 kez çaldõktan sonra veya EKONOMI 
modunun ardõndan selamlama mesajõ 
vermeye başlayacak şekilde 
ayarlayabilirsiniz. Varsayõlan zil erteleme 
5'tir.

Boş modda M tuşuna basõn, : 
ile TELESEKRETER  üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, :  ile 
AYARLAR'larõna gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn, mSEÇ tuşuna basarak 
ZIL GECIKME seçin.
: ile istediğiniz zil erteleme ayarõna 
gelin (3 ila 8 zil veya EKONOMI) ve 
onaylamak için mSEÇ tuşuna basõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

İpucu
Ekonomi 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.

11.6.2 Uzaktan Kumanda Erişimi
Evinizden uzakta iseniz ve 
telesekreterinizdeki mesajlarõ kontrol 
etmek istiyorsanõz, başka bir telefonu 
kullanarak mesajlarõnõzõ kontrol etmek için 
uzaktan erişim özelliğini kullanabilirsiniz. 
Başka bir telefondan ev numaranõzõ 
aradõktan sonra, uzaktan erişim kodunu 
girin*, telesekreterinizdeki mesajlara 
erişebileceksiniz. Telefonunuzun tuşlarõ 
telesekreterin kontrol tuşlarõ gibi çalõşõr, 
bunlarla mesajlarõ dinleyebilir veya silebilir, 
telesekreterinizi açõp kapatabilirsiniz.

Not
Bu ayar varsayõlan olarak kapalõdõr. 
* Uzaktan erişim kodu (Ana PIN kodunuz 
ile aynõdõr) telesekreterinize yetkisiz 
erişimleri önler. Daha fazla bilgi için bkz. 
bölüm 11.6.2.2.

11.6.2.1 Uzaktan Erişim 
seçeneğini Aktifleştirme/
Kapama

Boş modda M tuşuna basõn, : 
ile TELESEKRETER üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, :  ile 
AYARLAR üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn, :  ile UZAK. ERŞ. 
üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
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: ile AKTIFLEŞTIR veya DEVRE 
DIŞ üzerine gelin ve mSEÇ ile 
onaylayõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

11.6.2.2 Harici bir arama ile 
telesekreterin kontrolü

Başka bir telefondan evi arayõn. 
� Telesekreter cevaplar ve karşõlama 

mesajõnõ dinletmeye başlar
8 saniye içinde arama yapmak için 
kullandõğõnõz telefonun # tuşuna basõn 
ve uzaktan erişim kodunu girin (bu kod 
Ana PIN kodunuz ile aynõdõr). 
� Uzaktan erişim kodu yanlõş ise, bir 

hata tonu duyulur. Doğru numarayõ 
elde edinceye kadar erişim kodunu 
girin.

� Uzaktan erişim kodunu 10 saniye 
içinde girmezseniz, telesekreter 
hattan hemen düşecektir.

� Uzaktan erişim kodu (Ana PIN 
kodunuz ile aynõdõr) doğru ise, bir 
doğrulama tonu duyacaksõnõz. 

� Yeni mesajlar (varsa) otomatik 
olarak dinlenecek veya daha fazla 
yeni mesaj kalmadõğõnda duracaktõr.

Not
Eğer yeni mesaj yoksa telesekreter 
mesajlarõ dinletmez.
Aşağõdaki tablo uzaktan erişim sõrasõnda 
aşağõdaki özelliklere nasõl erişileceğini 
göstermektedir:

11.7 Arama Görüntüleme

11.7.1 El cihazõnda arama 
görüntüleme

El cihazõ arama görüntülemesi AÇIK'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 M tuşuna basõn, : 
ile TELESEKRETER  üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, :  ile 
AYARLA üzerine gelin ve mSEÇ 

2
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Basõlacak 
tuş

Alõcõ

1 Geçerli mesajõ tekrar 
dinlemek için bir kez 
basõn veya önceki mesaja 
gitmek için iki kez basõn

2 Eski mesajlarõ dinletme 
veya durdurma

3 Sonraki mesaja gitme

6 Geçerli mesajõ silme

7 Telesekreteri açma

8 Geçerli mesajõ dinletmeyi 
durdurma

9 Telesekreteri kapama

# Telesekreter açõksa ve 
giden mesaj dinletiliyorsa 
uzaktan erişim kodunu 
girin.
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tuşuna basõn, :  ile HS 
GÖRÜNTÜLEME üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
: ile AÇIK veya KAPALI üzerine 
gelin ve onaylamak için mSEÇ 
tuşuna basarak onaylayõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.

11.7.2 Ses Dilini Ayarlama
Bu menü tanõmlõ giden mesaj dilini 
değiştirmenizi sağlar. Bu menünün 
kullanõlabilirliği ve dil seçenekleri ülkeye 
bağlõdõr. 

Boş modda M tuşuna basõn, : ile 
TELESEKRETER  üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basõn, :  ile 
AYARLA üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basõn, :  ile SES DIL üzerine 
gelin ve mSEÇ tuşuna basõn.
� Geçerli olan seçili dil vurgulanõr. 
:   istediğiniz dilin üstüne gidin ve 
onaylamak için mSEÇ tuşuna basõn.
� Onaylandõğõnõ belirten  bir bip sesi 

çõkar ve ekran bir önceki menüye 
geri döner.
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54 Teknik veri

12 Teknik veri

Ekran
� Artan LCD aydõnlatma

Genel telefon özellikleri
� Çift mod arayanõn adõnõ ve numarasõnõ 

gösterme
� 15 polifonik zil melodisi

Telefon defteri listesi, Tekrar arama 
listesi ve Arama kaydõ
� 200 kişilik telefon defteri
� 20 girişlik tekrar arama listesi
� 50 girişlik arama kaydõ

Pil
� 2 x HR AAA NiMh 600 mAh pil

Radyo spesifikasyonlari
� Frekans bandõ: 1880 - 1900 MHz
� Maksimum çõkõş gücü: 250 mW

Güç Tüketimi
� Boş moddayken güç tüketimi: yaklaşõk 

800mW

Sõcaklõk aralõğõ
� Çalõşma: 0 ve 35º C arasõnda (32 ila 95º 

F).
� Saklama: -20 ve 45º C arasõnda (-4 ila 

113º F).

Nispi Nem
� Çalõşma: En fazla %95 40°C'de
� Saklama: En fazla %95 40°C'de



13 Sõklõkla sorulan 
sorular
www.philips.com/support

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

Bağlantõ

El cihazõ açõlmõyor!
� Pili şarj etme: El cihazõnõ şarj etmek için 

ana üniteye koyun. Bir süre sonra telefon 
açõlacaktõr.

El cihazõ şarj olmuyor!
� Şarj bağlantõlarõnõ kontrol edin.

Şarj sõrasõnda  simgesi yanõp 
söner!
� Pil dolu: Pili şarj etmeye gerek yok.
� Pil iyi temas etmiyor: El cihazõnõ hafif 

hareket ettirin.
� Temas yerleri kirli: Pil temaslarõnõ kuru 

bir bezle temizleyin.
� Yanlõş piller takõlõ: Sadece üniteniz ile 

birlikte verilen AAA yeniden şarj 
edilebilir pilleri kullanõn. Alkalin pilleri 
veya diğer pil türlerini kullanõrsanõz pil 
sõzõntõsõ riski olabilir.

Arama sõrasõnda iletişim kesildi!
� Pili şarj edin.
� Ana üniteye yaklaşõn.

Telefon "Kapsama alanõ dõşõnda" 
olabilir!
� Ana üniteye yaklaşõn.

Pil Uyarõsõ el cihazõnda gösterildi!
� Sadece cihazõnõz ile birlikte verilen 

AAA yeniden şarj edilebilir pilleri 
kullanõn. Alkalin pilleri veya diğer pil 
türlerini kullanõrsanõz pilin sõzma 
tehlikesi vardõr.

Kurulum

El cihazõ ekranõnda Arõyor... 
görüntülenir ve  simgesi yanõp 
söner!
� Ana üniteye yaklaşõn.
� Ana ünitenin açõk olduğundan emin 

olun.
� Cihazõnõzõ sõfõrlayõn ve el cihazõ kaydõnõ 

(bkz. �Kayõt� sayfa 34) yeniden 
başlatõn.

Ses

El cihazõ çalmõyor!
ZIL SESI 'nin  kapalõ, olarak ayarlanmamõş 
olduğundan ve  simgesinin ekranda 
gösterildiğinden emin olun (bkz. �Zil Sesi 
ayarlama� bölüm 6.2.1).
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Arayan beni hiç duymuyor!!
Mikrofon sessiz olabilir: Arama sõrasõnda 
b tuşuna basõn.

Arama tonu duyulmuyor!
� Güç yok: Bağlantõlarõ kontrol edin. 
� Piller boş: Pilleri şarj edin.
� Ana üniteye yaklaşõn.
� Yanlõş telefon kablosu kullanõlmõş: 

Verilen telefon kablosunu kullanõn. 
� Hat adaptörü gerekli: Hat adaptörünü 

telefon kablosuna takõn.

Arayan beni net duymuyor!
� Ana üniteye yaklaşõn.
� Ana üniteyi elektronik cihazlarõn en az 

bir metre uzağõna taşõyõn.

Radyo veya televizyondan sõk sõk 
rahatsõz edici sesler duyuluyor!
� Ana üniteyi elektrikli cihazlardan 

mümkün olduğunca uzağa taşõyõn.

Ürün davranõşõ

Tuş takõmõ çalõşmõyor!
� Tuş takõmõnõn kilidini açõn: Boş 

moddayken * tuşuna uzun basõn.

Uzun aramalar sõrasõnda telefon 
õsõnõyor!
� Bu normaldir. Arama sõrasõnda telefon 

enerji tüketir.

El cihazõ ana üniteye 
kaydedilemiyor!
� Maksimum (5) el cihazõ sayõsõna ulaşõldõ. 

Yeni el cihazõ kaydetmek için mevcut el 
cihazlarõndan birinin kaydõnõ silin.

� El cihazõ pillerini çõkartõn ve değiştirin.

� Baz istasyonun güç kaynağõ çõkartõp 
tekrar taktõktan sonra tekrar deneyin 
ve telefon kaydetme adõmlarõnõ 
uygulayõn.

� PIN kodunu doğru girdiğinizden emin 
olun. Değiştirmediyseniz PIN kodunun 
varsayõlan olarak 0000'dõr.

Arayanõn numarasõ gösterilmiyor!
� Servis aktifleştirilmemiş: Şebeke 

operatörü sözleşmenizi kontrol edin.

Yeni KM alamõyorum!
� KM saklama alanõ dolu: Yeni KM almak 

için eskilerini silin.
� Yanlõş KM ayarlarõ: SMS ayarlarõnõzõ 

kontrol edin (bkz. �SMS Ayarlarõ� 
bölüm 10.4).

Yeni KM gönderemiyorum veya 
alamõyorum!
� Servis aktifleştirilmemiş: Şebeke 

operatörü sözleşmenizi kontrol edin.
� Yanlõş KM ayarlarõ: SMS ayarlarõnõzõ 

kontrol edin (bkz. �SMS Ayarlarõ� 
bölüm 10.4).

� Hattõnõzda SMS etkin başka bir telefon 
var. Cihazlardan birinde SMS alõmõnõ 
deaktive edin.

� Operatörler arasõnda uyum sorunu 
var. Daha fazla bilgi için servis 
sağlayõcõnõzla temasa geçin

� Kimlik gizli. Kimlik göster (bkz. �Kimlik 
Gizle Aktifleştirme� bölüm 9.5.2).

Sesli posta ayarlarõmõ 
değiştiremiyorum
Operatör sesli posta hizmeti operatör 
tarafõndan yönetilir, telefonunuzdan 
değiştirilemez. Ayarlarõ değiştirmek 
istediğinizde lütfen operatörünüzle 
görüşün.
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Zayõf ses kalitesi ve anten simgesi 
 yanõp sönüyor!

� Telefonun iç ve dõş kapsama alanõ 
sõrasõyla 50 metreye ve 300 metreye 
kadardõr. Telefon kapsama alanõnõn 
dõşõna çõkarsa , anten simgesi  yanõp 
sönecektir.

El cihazõm sürekli boş moda giriyor!
�  30 saniye herhangi bir tuşa basõlmazsa, 

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

Telefon rehberine giriş 
kaydedilemiyor ve Bellek dolu 
görüntüleniyor!
� Kişinizi kaydetmeden önce bellekte 

yer açmak için bir kaydõ silin.

Ana PIN kodu yanlõş!
� Varsayõlan ana PIN kodu 0000�dõr.
� Daha önceden değiştirilmişse ve 

yenisini hatõrlamõyorsanõz, varsayõlan 
ana PIN koduna dönmesi için el 
cihazõnõ sõfõrlayõn (bkz. �Cihazõ 
Sõfõrlama� bölüm 8.9).

Telesekreter mesajlarõ 
kaydetmiyor!
� Bellek dolu: Eski mesajlarõnõzõ silin.
� SADECE CEVAP  modu aktifleştirilmiş. 

SADECE CEVAP modunu devre dõşõ 
bõrakõn, CEVAP VE KYT modunu 
aktifleştirin (bkz. �Cevap modunu 
ayarlama� bölüm 11.3).

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

�Uzaktan Kumanda Erişimi� bölüm 
11.6.2).

Telefon uzaktan erişim sõrasõnda 
kapanõyor!
� Ana PIN kodunu girmek için 8 

saniyeden fazla beklediniz. Kodu 8 
saniye içinde tekrar girin.

Telesekreter kayõt bitmeden önce 
duruyor!
� Bellek dolu: Eski mesajlarõnõzõ silin.
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