


Türkiye İçin Ülke Ayarları

Önce bataryaları yerleştirin ve el cihazınızı şarj edin.

Bir kaç dakika şarj ettikten sonra ülke ayarları ekranı görünecektir.

Basınız ve değişik ülkeler listesine göz atmak üzere dolaşınız .

Size uygun olan ülke ayarlarını seçmek için basınız .

Telefonunuz kullanıma hazır durumdadır.

Eğer DECT 311'inizin ülke ayarlarını yeniden yapılandırmanız gerekiyorsa, sayfa 33'e bakınız.

Türkiye İçin Ülke Ayarları

Ev haberleşmeleriniz için Philips'i seçtiğinizden dolayı
teşekkür ederiz.

DECT 311'inizi kullanmadan önce ayarlarını yaşadığınız ülke ayarlarına uygun şekilde
yapılandırmanızı öneririz.
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Bir bakışta2

Bir bakışta

Bir aramayı yanıtlamak / bitirmek

Bir konuşma yapmak 

Bir numarayı yeniden girmek

Telefon defterinden okumak

Telefon defterine bir isim ilave etmek

Görüşme sırasında kulaklığın ses
gücünü ayarlamak

El cihazı hoparörünün ses gücünü
ayarlamak

Mikrofonu sessizleştirmek

Mikrofonu yeniden seslendirmek

Arama bilgisini okumak

Tarih ve saati ayarlamak

El cihazının harici zil tonunu
ayarlamak

Bir olayı okumak

Basarak  menü turnikesine giriniz
Sesler'e  gidiniz ve seçiniz.

, El cihazı zil tonları'nı seçmek üzere basınız .
Harici zil tonu'nu seçmek üzere basınız .
Zil tonlarını duymak için tüm listede dolaşınız ve istediğiniz zil sesini 

seçiniz .

Görüntüle'ye basınız .

Pilot tuşu menülere girmeyi sağlar
Yukarı : Menüler ve seçeneklerde sola gitmek Için.

Aşağı : Menüler ve seçeneklerde sağa gitmek için.

Bas : Bir menü ya da seçeneği seçmek ve
bir ayara değer girmek Için.
Aynı zamanda bazı menülerde kısa yol olarak da
kullanılır

Yukarıya ve göz at 

Yukarıya ve göz at , ardından 

Aşağıya ve göz at , ardından 

Sesi artırmak için yukarı çık , azaltmak için aşağı in .

Bir aramayı / dahili konuşmayı
aktarma
(En az iki el cihazı bulunması
koşuluyla)

Bas: + telefon numarası

Basarak menü turnikesine giriniz. El cihazı'na gidiniz 

ve seçiniz. , Tarih ve zaman'a gidiniz ve seçiniz. 

Tarih ayarı'nı seçmek üzere basınız ve güncel tarihi giriniz,

Tamam'a basınız . Zaman ayarı'na Tamam gidiniz ve

güncel saati giriniz,

Tamam'a basınız Tamam.

Önce numarayı giriniz sonra ya da önce sonra
numarayı giriniz

Önce numarayı giriniz ve seçiniz , sonra Kaydet'e gidiniz 

ve seçiniz , ardından ismi giriniz ve Tamam'a basınız 

El kullanmadan görüşme sırasında sesi artırmak için yukarıya
, azaltmak için  aşağıya 

Görüşme sırasında Seçenekler'e basınız , Sessiz'e 
basınız .
Sessiz iptal'e basınız .
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DECT 311 El cihazı 3

Mikrofon

Kulaklık Silmek / Tekrar arama
- Numara girme öncesinde bir 
rakkamı ya da metin girme 
sırasında bir imi düzeltme amacıyla.
- Dolaşırken menüye geri dönmek
için kısaca basınız.
- Dolaşma sırasında bekleme
moduna dönmek için uzunca 
basınız.
- Hatta bağlı iken operatör 
hizmetleri için R girme amacıyla

Tuşları kilitle
- Numara girme sırasında * imini
girmek için kısaca basınız.
- bekleme modunda iken  tuşları
kilitlemek için uzunca basınız.
- Numara girme öncesinde 
(rakkamlar arasındaki ara verme
sırasında) R girmek için uzunca
basınız.

Alarm saati
- 0 (sıfır) girmek için kısaca basınız
- Alarm saatini aktive etmek için
uzunca basınız

Hoparlör
Görüşme sırasında hattı almak ya
da el cihazının hoparlörünü aktive
etmek için basınız

DECT 311
El cihazı

SMS Türkiyede kullanımı yoktur.

Arama aktarma / Dahili 
konuşma
- Dahili konuşmayı başlatmak ya da
sona erdirmek için kısaca 
basınız
- Dahili bir aramayı 
cevaplandırmak için kısaca 
basınız
- Dahili bir konuşma sırasında 
konuşmayı aktarmak ya da dahili ve
harici konuşma modu arasında
gidip gelmek için kısaca basınız

Konuşmak
Hattı almak, bir aramaya yanıt 
vermek, ya da telefonu kapatmak

Pilot tuşu

Menü turnikesine girmek
için ya da seçilen bir seçeneğe
değer yazmak için bas.

- Menüler ve seçeneklere

göz atmak üzere dolaş.
- İmleci sağa / sola hareket ettir.

- Arama bilgisi'ne 

erişmek için bekleme modunda
iken yukarı çık.

- Telefon defteri'ne 

erişmek için bekleme modunda
iken aşağı in.

Kilitlenmeyi açmak için
uzunca bas "Rahatsız etmeyiniz" ve

"Büyük harf / küçük harf"
modu
- Numara girme sırasında # imini
girmek Için kısaca basınız.
- Metin girme sırasında büyük ve
küçük harf modu arasında gidip 
gelmek için kısaca basınız.
- "Rahatsız etmeyiniz" modunu 
aktive / deaktive etmek amacıyla
uzunca basınız.
- Numara girme sırasında bir 
bekleme süresi (P) girmek için
uzunca basınız 
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El cihazı Ekran/Baz ünite4

El Cihazının Ekranındaki Simgeler

Baz ünite

İlk kullanımda ekranda simgeler görünmeden önce aracın bir iki dakika kadar şarj etmesini beklemek
gerekecektir.

Radyoyla arama tuşu
Radyoyla arama tuşu,
bulunamayan bir el 
cihazının yerini tespit
etmenize yardımcı olur.
Bu tuşa, el cihazının zili
çalmaya başlayıncaya
kadar basınız. Cihazı 
bulduktan sonra radyoyla
aramaya son vermek için
cihazın her hangi bir 
tuşuna basmalısınız. 1

Zil deaktive edilmiştir.

Operatör sesli posta kutunuzda bir mesaj var.

Harici bir konuşma hazırlanıyor. Simge yanıp sönüyorsa, dışardan gelen
bir arama sözkonusudur ya da başka bir el cihazından ötürü hat meşgul
demektir.

Dahili bir konuşma hazırlanıyor. Simge yanıp sönüyorsa, başka bir el cihazı
dahili bir konuşma yapıyor demektir.

El cihazının hoparlörü aktive edilmiş.

SMS işlevi aktive edilmiş. Simge yanıp sönüyorsa, yeni bir SMS geldiğini
gösterir.
Simge hızla yanıp sönüyorsa, SMS hafızasının dolmuş olduğunu gösterir.

El cihazının tanıtımı yapılmış ve cihaz baz ünitenin menzili içinde. Simge
yanıp sönüyorsa bu, el cihazının baz üniteye tanıtılmamış olduğunu
gösterir.

Şarj etme sırasında batarya simgesi boştan dolu statüsüne doğru gelişir. 
El cihazının şarjı boşalırken batarya şarj durumunu simgeler:
Dolu , 2 / 3 ,1 / 3 ve boş 
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İçindekiler tablosu 5
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Menü yapısı6

Menü yapısı

Ara
Numarayı değiştir
Adı değiştir
Grup seç
Sil

Telefon defteri

Arama bilgisi

Ek özellikler

Baz ünite

El cihazı

Dahili konuşma

Sesler

Görüntüle
Hepsini sil
Arama bilgisi ayarları

Operatör servisleri

Alarm saati

Rahatsiz etmeyin mod

El cihazı zil tonları

El cihazı zil ses ayarı
Grup zil tonları

Ayarlar

Tanıtma
Hat ayarları

Servis kod ayarları

Tanıtma

El cihazı adlandır
Tarih & Zaman
Dil
Ekran kontrastı
Ekran koruyucu

Görüntüle

Yeni ekle Arama modu
Tekrar arama tipi
Ülke ayarları
Operatör tipi

El cihazı tanıt
El cihazı tanıtım iptal
Baz ünite seçimi

Aktivasyon
Gün ayarla
Zaman ayarı
Ayarlar

El cihazının yan tarafında yer alan pilot tuşunu kullanarak menülerde dolaşıp göz atabilirsiniz .

Bebek izleme modu
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Genel Bilgiler 7

DECT 311/DECT 3112 Teslimat Kapsamı

DECT 311 teslimatı şunları kapsar:
Bir baz ünite Bir el cihazı

Bir enerji kaynağı

NiMH 2HR
AAA600 mAh
şarj edilebilir
bataryalar

Bir kullanıcı kılavuzu

Bir hat kordonu

Bir garanti

1

Uygunluk, Çevre ve Güvenlik

Genel Bilgiler

DECT 3112 teslimatında bunlara ilaveten  ikinci bir el cihazı ve onun şarj birimini ve yedek
NiMH 2HR AAA600 mAh şarj edilebilir bataryalarını bulacaksınız.

GAP Standartının Şartları: GAP standartı ile, DECTTM ve GAP özelliğine sahip tüm el cihazı ve baz
istasyonlarının ürün markasına bağımlı olmaksızın söz konusu standartın asgarî şartlarına uygun olmaları
sağlanır. DECT 311 el cihazınız ve baz istasyonunuz GAP şartlarına uygun olup, el cihazı kaydı, hat alma,
çağrı kabulü ve numara çevirme gibi fonksiyonların düzenli şekilde çalıştıkları garanti edilir. Baz istasyonda
DECT 311 marka olmayan başka bir el cihazı işlettiğinizde geniş fonksiyonların çalışmaması söz konusu
olabilir.

Güvenlik Uyarısı: Elektrik kesildiği hallerde bu cihaz donatımı acil çağrı için kullanılamaz. Acil durumlarda
örn. cep telefonu gibi alternatif cihazlar kullanın.
Uygunluk: PHILIPS şirketi, DECT 311XX cihazının 1999/5/CEE sayılı AB Yönetmeliği şartlarına ve diğer
önemli hükümlerine uygun olduğunu taahhüt eder. Bu cihaz yalnızca Türkiye'nin analog telefon şebekesine
bağlanabilir. (Bkz. s. 39)
Elektrik Kaynağı: EN 60-950 normu uyarınca IT enstallasyonları hariç olmak üzere bu ürünün işletimi için
elektrik kaynağı olarak 220-240 Volt tek fazlı dalgalı akım gereklidir.
Dikkat! Elektrik şebekeleri, EN 60-950 normu uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak 
elektrik fişi çekilerek elektrik kaynağından ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunan ve ulaşımı
kolay olan bir priz kullanın.
Telefon Bağlantısı: Telefon şebekelerindeki gerilim, EN 60-950 normundaki tanımlamaya göre TNV-3
(Telecommunications Network Voltages) olarak sınıflandırılmıştır.
Güvenlik Uyarıları: El cihazını sıvılardan uzak tutun. El cihazının ve baz istasyonun gövdesini açmayın. 
Aksi takdirde tehlikeli gerilimlerle temas edebilirsiniz. Onarım işlerinin sadece yetkili müşteri servisince
yapılmasını sağlayın. Şarj kontakları ve bataryalar iletken cisimlerle temas etmemelidir.
Çevrenin Korunması: Ambalâj malzemeleri, eskiyen bataryalar ve artık kullanılamaz durumda olan
telefonları imha ederken mutlaka yerel yönetmelikleri dikkate alın.
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Telefonun kurulması8

Baz ünitenin kurulması

Telefonun kurulması

Bataryaların Yerleştirilmesi ve Değiştirilmesi

Batarya Kapasitesi ve Menzil

Telefon hattı kordonunu bağlayınız.

Elektrik kablosunu bağlayınız.

Bu deliğe herhangi bir cisim sokmayın.

Bataryalar ev çöpüne atılmamalıdır.

Bataryaları belirtildiği gibi yerleştiriniz ve batarya kapağını yeniden yerine koyunuz.
Tam dolması için el cihazını 24 saat şarj ediniz.
En iyi batarya ömrüne erişmek için, 3 kez tümüyle boşaldıktan sonra yeniden şarj edilmesi gerekir.
Eğer bataryaları değiştirmeniz gerekecek olursa, yalnızca kabul edilen tipten, 2HR AAA NiMH 600 mAh 
bataryalarını kullanınız. 
Not: Baz ünitesi her zaman Için gerek şarj edilirken, gerekse kullanıldığı sırada ana şebekeye bağlı olmalıdır.
Her zaman için şarj edilebilir bataryalar kullanmalısınız.
Dikkat! Elektrik şebekeleri, EN 60-950 normu uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak elektrik
fişi çekilerek elektrik kaynağından ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunan ve ulaşımı kolay olan
bir priz kullanın.

Bekleme modunda
batarya ömrü

Haberleşmede 
batarya ömrü

Ev  içi 
menzili

Açık  hava  
menzili

200 saat 15 saat 50 metre 300 metre

Baz ünitenin gereği gibi kurulması için hat kordonunu ve elektrik kablosunu telefona takınız. Kordonu ve
kabloyu duvardaki prize bağlayınız. Cihazınızı telefon ve hat prizlerine kabloların yeteceği şekilde yakın 
yerleştirmelisiniz. Eğer geniş bantlı bir DSL Internet bağlantısı kullanıyorsanız, evinizde kullanılan her hattın
soketi için mutlaka bir DSL filtresinin doğrudan doğruya bağlanmış olmasına dikkat ediniz. Modem ve 
telefonun doğru filtre slotlarına bağlanmış olup olmadığını kontrol ediniz.
Dikkat: Sadece teslimat kapsamındaki bağlantı kablolarını kullanın.
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Giriş 9

El cihazının melodisinin ses gücünü ayarlamak için.

Giriş

Bekleme Modunda Ekran

- Tarih ve zaman, el cihazının adı ve menüye ulaşmak için
gerekli talimat,

Menülerde Navigasyon Örnekleri

Menü yapısı ve Kullanımı

Philips Ekran koruyucu
2 dakika boyunca bir aktivite olmazsa, ekranda ekran koruyucu görünür.
Ekran koruyucuyu deaktive edebilirsiniz. (Bkz. s. 15.)

Değişik ses güçlerini deneyin ve birini seçin .

Halen geçerli olan ses gücü duyulur, ile başka ses güçlerini duyarsınız.

DECT 311 cihazınızın ekranı bekleme modunda farklı bilgiler verir:

Bu fonsiyonları aktive/deaktive etmek için ya da simgesine basınız.

- Yanıtsız kalmış aramalar , ya da varsa operatör sesli posta

kutusu mesajları,

-  Aktive edilmişse "Rahatsız etmeyiniz" modu , alarm saati .

Bekleme modunda el cihazının yan tarafında bulunan tuşuna basarak menü turnikesine ulaşırsınız.
Turnike, değişik düzeydeki menülere ulaşmayı mümkün kılan ve döngü halinde tekrarlanan simgelerden

oluşur. Arzu edilen  menüye ulaşmak için "yukarı" ya da "aşağı" gidiniz . Menüye girmek için tuşa 

basınız . Alt menüler ekranın altında küçük kareler şeklinde sıralanmış olarak görünmektedirler.

Belli bir alt menüye (seçeneğe) varmak için "pilot tuşunu" gerekli yönde kullanınız ve girmek için 

basınız .Bir simgesi seçilmiş olan alt menüyü (seçeneği) gösterir.

simgesi sizin göz atmakta olduğunuz alt menüyü (seçeneği) gösterir.
Belli menülere özel tuşlar vasıtasıyla doğrudan doğruya da ulaşmak mümkündür. (Örneğin: Dahili

konuşma ).

Menü turnikesine girmek için basınız.

Sesler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

El cihazı zil ses ayarı'nı seçmek için basınız.

Tü
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Temel Fonksiyonlar10

Numara girme öncesinden isim kaydetmek için:

Temel Fonksiyonlar

Bir konuşma yapmak ya da bir aramaya cevap vermek için:

Telefon defteri yardımıyla aramak için:

Arama bilgileri yardımıyla tekrar aramak için:

Listeden bir ismi seçiniz.

Konuşmayı yapınız.

Kaydet'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

İsmi giriniz ve Tamam'a basınız .

Seçeneklere girmek için basınız.

Önceden Girme

Numarayı giriniz.

Doğrudan Arama Bir arayana cevap verme
Telefon çalıyorsaNumarayı giriniz

Konuşmayı yapınız Numarayı giriniz

Tuşa basınız

Hattı alınız

ya da

Listeden bir veri seçiniz.

Ya da seçeneklerden Ara'yı seçmek üzere basınız.

Aşağı inerek doğrudan Telefon defteri'ne ulaşınız ve seçiniz .

Yukarı çıkarak doğrudan Arama bilgisi'ne ulaşınız.

Konuşmayı yapınız ya da seçeneklerden Ara'yı seçmek üzere
basınız.
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Görüşme Esnasında Ulaşılabilir Fonksiyonlar 11

Görüşme Esnasında Ulaşılabilir Fonksiyonlar

Dahili konuşma sırasında başka bir el cihazı ile dahili konuşma fonksiyonunu kullanabilirsiniz ve
örneğin konuşmayı bu el cihazına aktarabilirsiniz.

El Cihazı Mikrofonunun Kapatılması

Dahili konuşma (yalnızca eğer DECT 3112 ise)

Hatta bağlıyken sesi yükseltmek için yukarı çık.

Hatta bağlıyken sesi azaltmak için aşağıya in.

5 ses seviyesi kullanılabilir. Her seferinde son ayarlama daha sonraki konuşmalarda kullanılmak üzere kaydedilir.

Şebeke operatörünüzden CLIP fonksiyonunu talep ettiğiniz takdirde, gelen ikinci bir çağrı kulaklıkta sinyal
sesiyle duyurulur. “Numaranın gösterilmesi” servisini talep ettiğiniz takdirde arayanın ismi veya telefon 
numarası ekranda gösterilir.

Gelen ikinci çağrıyı kabul etmek için önce , ardından tuşuna basın (şebeke operatörüne bağlıdır,
icabında başka bir tuşa basılması gerekebilir). Ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze danışın.

El cihazının hoparlörünü AÇ / KAPA arasında gidip gelme

Arayan hattın tanınması ve arayanı bekletme için

Görüşme Esnasında El Cihazı Kulaklık ve Hoparlör Ses Seviyesinin Yükseltilmesi/Kısılması

Konuşmaya devam etmek için bir daha bas (Sessiz iptal).

Seçenekler'e girmek için bas.

Dahili konuşma'ya geçiniz (Telefon eden sizi duymaz olacaktır).

Başka seçenekler de kullanılabilir (Anahtarlama, Konferans arama), Bkz. s. 17.

Harici bir arama sırasında başka bazı seçenekler kullanılabilir.

Seçenekler'e girmek için bas .

Seçenekler'e girmek için bas.

Sessiz'i seçmek için bas (Telefon eden sizi duymaz olacaktır).

El cihazı hoparlörünü aktive / deaktive etmek için bas .

Eğer sizin cihazınızdan başka yalnızca bir tek el cihazı varsa, 
otomatik olarak onun zili çalmaya başlayacaktır. Yoksa listeden bir
el cihazını seçiniz.
Diğer el cihazı hattı alınca Aktarma'yı seçmek üzere basınız.
Sizin el cihazınızda konuşma sona erer.

Tü
rk

çe
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Metin Girme12

Metin Girme

Ulaşılabilen karakterler
[Boşluk] 1 @ _ # = < > ( ) & ¤ £ $ ¥ [ ] 
{ } ¤ §
a b c 2 à ä ç å æ
d e f 3 è é ) N
g h i 4 ì Γ
j k l 5 7
m n o 6 ñ ò ö 
p q r s 7 ß  A 2 E
t u v 8 ù ü 
w x y z 9  f S Ξ Q
. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |

Tuşlar
1

2
3
4
5
6
7
8
9
0Kelimeyi ile onaylayın.

Standart multi-tap sistemi
Bu sistem metni harf harf girmeyi mümkün kılar; bunun için istenen harfe erişene kadar ilgili tuşa gerektiği
sayıda tekrar tekrar basılır. 

Standart metin girme yöntemiyle
“Peter” kelimesini girmek için:

1 sefer tuşuna basın: P

2 sefer tuşuna basın: Pe

1 sefer tuşuna basın: Pet

2 sefer tuşuna basın: Pete

3 sefer tuşuna basın: Peter

Büyük harf / küçük harf modu için
Cümle başında ilk harf standart olarak büyük yazılır. Büyük harf / küçük harf modunu değiştirmek için 
kullanınız:
- Bütün harfler büyük harf (AB)
- Bütün harfler küçük harf (ab)
- Ilk harf büyük, metnin geri kalan harfleri küçük harf (Ab)

Noktalama işaretleri ile matematik imlerine ve ile ulaşılabilir, diğer özel simgelere ise ile 
ulaşılabilir.
İmleci sola veya sağa pozisyonlandırmak için tuşunu çevirin.

ile karakterleri teker teker, tuşu basılı tutarak ise komple ekranı silebilirsiniz.
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El cihazı 13

El cihazı
Bebek izleme modu
Tanıtma
El cihazı adlandır

Bebek izleme modu (yalnızca DECT 3112 için)

Tanıtma

Not: Odayı dinlemek için bir dahili bağlantı gereklidir (Bkz.: s. 18) Bu sırada el cihazınızla hâlâ telefon
edebilir ya da gelen telefonları cevaplandırabilirsiniz.

Bebek Odası Kontrol Modunun Aktive/Deaktive Edilmesi
Menü turnikesine girmek için basınız.

El cihazı'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Bebek izleme modu'nu seçmek için basınız.

El cihazı tanıtımını iptal etmek için

Menü turnikesine girmek için basınız.

El cihazı'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Baz ünite seçimi için

Menü turnikesine girmek için basınız.

El cihazı'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Tanıtma'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Baz ünite seçimi'ne gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Dil
Tarih & Zaman
Ekran kontrastı
Ekran koruyucu

Aktif'i seçmek üzere basınız ya da Kapalı'ya gidiniz ve seçiniz .

Baz istasyona en fazla 8 adet el cihazı kaydedebilirsiniz. Her bir el cihazı 4 ayrı baz istasyona kayıtlı olabilir.
Uyarı!: Eğer sistemde Philips'e ait olmayan bir el cihazını da kullanmak istiyorsanız, bu  cihazın GAP ile
uyumlu olmasına dikkat ediniz. Aksi takdirde gerektiği şekilde çalışmayacaktır.
1- Baz üniteyi tanıtım moduna geçirmek için fişini ana elektrik şebekesinden çekip yeniden takınız.
2- Yeni el cihazı ile tanıtımı başlatmak üzere basınız.
3- Baz ünitesinin altındaki etikette yazılı olan 4 rakkamlı RC kodunu giriniz.
Tanıtım başarılı olmuşsa, yeni el cihazı bir isim ve bir numara alacaktır. (Örneğin: Philips2)

Listeden el cihazını seçiniz ve Tamam'a basınız .

Tü
rk

çe
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El cihazı14

El cihazına yeni bir ad vermek için

Menü turnikesine girmek için basınız.

El cihazı'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

El cihazı adlandır'a gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

İsmi giriniz ve Tamam'a basınız .

Tarih & Zaman
Tarih ayarı için

Menü turnikesine girmek için basınız.

Güncel tarihi gir ve Tamam'a bas .

El cihazı'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Tarih & Zaman'a gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Tarih ayarı'nı seç.

Dili değiştirmek için

Menü turnikesine girmek için basınız.

El cihazı'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Dil'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

İsmi giriniz ve Tamam'a basınız .

Eski adı silmek için uzunca bas.

Dil

Listeden el cihazını seçiniz ve Tamam'a basınız .

El cihazı tanıtım iptal'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Not: Eğer el cihazınızın servisini kendiniz yapıyorsanız, onu tamir merkezine götürmeden önce tanıtımını
iptal etmeyi unutmayınız.

Tanıtma'ya gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

RC kodunu (4 rakkamlı kodu) giriniz ve Tamam'a basınız . 

Eski adı silmek için uzunca bas.

El cihazı adlandır
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El cihazı 15

Ekran kontrastı ayarı için

Menü turnikesine girmek için basınız.

El cihazı'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Ekran kontrastı'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Ekran kontrastı

Ekran koruyucuyu aktive ya da deaktive etmek için

Menü turnikesine girmek için basınız.

El cihazı'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Ekran koruyucu'yu gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Aktif'i seçmek üzere basınız ya da Kapalı'ya gidiniz ve seçiniz .

Ekran koruyucu

Saat Ayarı

Menü turnikesine girmek için basınız.

Güncel zamanı gir ve Tamam'a bas .

El cihazı'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Tarih & Zaman'a gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Zaman ayari'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

2 dakika boyunca bir aktivite olmazsa, ekrana ekran koruyucu gelir.
Ekran koruyucuyu deaktive edebilirsiniz. (Bkz. s. 9.)

Dikkat: Telefonunuz bir adaptör ile ISDN hattına bağlı olduğu takdirde, tarih ve saat ayarları her görüşme
sonrası güncelleştirilir. ISDN tesisinizin tarih ve saat ayarlarını lütfen kontrol edin. Bu konuda şebeke 
operatörünüze danışın.
Bkz.: SSS  s. 35.

Değişik düzeyde kontrastları deneyiniz ve birini seçiniz .

Tü
rk

çe
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Dahili konuşma16

Dahili konuşma

Bu fonksiyon parasız dahili konuşmalar yapmayı, dahili konuşmaları bir el cihazından diğerine aktarmayı ya
da konferans seçeneğini kullanmayı ( yalnızca DECT 3112'de) olanaklı kılar. Bununla aynı zamanda bebek
izleme (oda dinleme) fonsiyonunu da kullanmak mümkün olur. 

Dahili arama için

Hatta bağlı iken hızlı arama aktarımı için
Bir konuşma esnasında konuşmayı beklemeksizin teslim alması için diğer el cihazlarına
aktarabilirsiniz.
Bu durumda bütün el cihazlarının zili çalacaktır.

Hatta bağlı iken belirli bir el cihazına arama aktarımı için
Bir konuşma esnasında konuşmayı belirli bir el cihazına aktarabilirsiniz.

Diğer el cihazını/cihazlarını aramak üzere basınız.

Diğer el cihazını/cihazlarını aramak üzere basınız.

Kapat

Kapat

Kapat

Not: Eğer el cihazı Philips DECT 311 serisine ait değilse, bu fonksiyonu bulunmayabilir.

Not: Bekletilen kişi müzik duyacaktır.

tuşuna basılması size 2 arama arasında gidip gelmeyi olanaklı kılar (Anahtarlama)

Dahili konuşma menüsüne menü turnikesi üzerinden ya da

tuşu ile ulaşabilirsiniz

Belli bir el cihazını çağırmak için tuşuna bas + ardından cihazın numarasına bas

(Örneğin ).

Not: Bekletilen kişi müzik duyacaktır.

tuşuna basılması size 2 arama arasında gidip gelmeyi olanaklı kılar (Anahtarlama)

Basınız + el cihazı numarasını (örneğin ) giriniz.
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Dahili konuşma 17

Dahili konuşma seçenekleri yardımıyla arama aktarımı 
Bir konuşma sırasında konuşmayı dahili konuşma seçenekleri yardımıyla aktarabilirsiiz.

Seçilen cihazın zili çalacaktır (El cihazı 2). Harici arama bu sırada beklemeye alınmıştır.

Aradığınız el cihazından cevap gelmezse, aramayı tekrar ilk cihaza geri alabilirsiniz.

Her iki dahili konuşmacı konuşabilirler.

Aktarma'yi seçmek için basınız (El cihazı ile!).

Anahtarlama'ya git ve harici konuşmacıya geri dön.

Dahili konuşma'ya gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Seçeneklere girmek için basınız (El cihazı ile!).

Eğer bundan başka sadece bir el cihazı varsa, otomatik olarak onun zili çalacaktır. Aksi halde:

Eğer bundan başka sadece bir el cihazı varsa, otomatik olarak onun zili çalacaktır. Aksi halde:

Dahili konuşma seçenekleri yardımıyla konferans konuşması 
Konferans görüşmesi fonksiyonuyla haricî abone 2 el cihazına (dahilî çağrı ile) bağlanabilir.
3 abone bu şekilde birbirleriyle görüşebilirler. Bu tür konferans görüşmelerinin şebeke 
operatöründen talep edilmesine gerek yoktur.

El cihazları listesinden istediğiniz cihazı seçiniz ve basınız.

Seçilen cihazın zili çalacaktır (El cihazı 2). Harici arama bu sırada beklemeye alınmıştır.

Aradığınız el cihazından cevap gelmezse, aramayı tekrar ilk cihaza geri alabilirsiniz.

Her iki dahili konuşmacı konuşabilirler.

Her 3 konuşmacı konuşmaya katılabilirler.

Dahili konuşma'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Seçeneklere girmek için basınız (El cihazı ile!)

El cihazları listesinden istediğiniz cihazı seçiniz ve basınız.

El cihazı 2 hattını alınız ( basabilirsiniz).

El cihazı 2 hattını alınız ( basabilirsiniz).

Konferans arama seçeneğine git ve seç. (El cihazı ile!)

Tü
rk

çe
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Bebek izleme / oda dinleme modunu başlat
Bebek izleme modu fonsiyonunu kullanabilmek için onu aktive etmeniz (bkz. s. 13) ve 
dahili bir konuşma başlatmanız gereklidir. El cihazını bebeğin odasına koyarsanız diğer el
cihazınızdan sesleri duyabilirsiniz.

El cihazları listesinden istediğiniz cihazı seçiniz ve basınız.

Seçilen cihazın zili çalacaktır.

Aranan cihazda hattı alınız.

Oda dinleme başlayabilir.

Dahili konuşma'ya gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Menü turnikesine girmek için basınız.

Eğer bundan başka sadece bir el cihazı varsa, otomatik olarak onun zili çalacaktır. Aksi halde:
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Telefon defteri 19

Telefon defteri
Yeni ekle
Görüntüle

Grup ayarları
3 grup vardır (A grubu, B grubu ve C grubu). Zil çaldığı zaman zilin sesi telefon edenin hangi gruptan
olduğunu anlamanıza yardımcı olur (Bkz.: s. 30) ve ekranda telefon edenin adı görünür.
Bunun için Arayan Hat Tanıma servisine abone olmanız gereklidir.

Telefon rehberine 50 isim ve telefon numarası kaydedebilirsiniz (Bütün el cihazlarınca paylaşılmak üzere).
Telefon defterinde arayanlarla ilgili tüm bilgiler, özellikle grup ayarları bulunmaktadır. İsimler ve telefon 
numaraları bağ ünitenize tanıtımı yapılmış bulunan tüm el cihazlarınca paylaşılır.

İsimler alfabetik sıraya göre kaydedilir.

İsmi giriniz ve Tamam'a basınız .

Yeni ekle

Yeni bir ad ve numara eklemek için

Numara girme öncesinden ad ve numara kaydetmek için

İsmi giriniz ve Tamam'a basınız .

Yeni ekle'ye gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Telefon defteri'ne gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Telefon defterinde bir ada kolayca ulaşmak için adın ilk harfini giriniz. (Aynı harfle başlayan birden fazla ad
varsa aşağı yukarı dolaşarak adı arayınız).

Görüntüle

Numarayı girdikten sonra Kaydet opsiyonuna gidin.

Telefon defteri menüsüne menü turnikesi yardımıyla ya da

ile ulaşabilirsiniz.

Menü turnikesine girmek için basınız ve seçiniz .

Bir numara giriniz ve Tamam'a basınız .

Tü
rk

çe
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Bir adı değiştirmek için

Adı değiştir'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Adlar listesinde dolaşıp bir ismi seçiniz .

Mevcut adı silmek için basınız.

Adlar listesine doğrudan doğruya varmak için aşağı ininiz.

Bir numarayı değiştirmek için

Numarayı değiştir'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Mevcut numarayı silmek için basınız.

Adlar listesinde dolaşıp bir ismi seçiniz .

Yeni numarayı giriniz ve Tamam'a basınız .

Not: Mevcut adı ile silmek mümkündür. Her harfi kolayca değiştirmek için imleci ile hareket ettirip

harfe erişebilir, sonra tuşuna basabilirsiniz.

Adlar listesine doğrudan doğruya varmak için aşağı ininiz.

Aramak için

Konuşmayı yapınız.

Ya da seçeneklere ulaşmak için basınız.

Ve Ara'yı seçmek üzere bir daha basınız.

Adlar listesine doğrudan doğruya varmak için aşağı ininiz.

Adlar listesinde dolaşıp bir ismi seçiniz .

Not: Mevcut numarayı ile silmek mümkündür. Her rakkamı kolayca değiştirmek için imleci ile

hareket ettirip rakkama erişebilir, sonra tuşuna basabilirsiniz.

Yeni adı giriniz ve Tamam'a basınız .
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Bir isim ve numarayı listeden silmek için

Sil'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Onaylamak için Tamam'a basınız .

Adlar listesinde dolaşıp bir ismi seçiniz .

Adlar listesine doğrudan doğruya varmak için aşağı ininiz.

Grup seç'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Adlar listesinde dolaşıp bir ismi seçiniz .

Gruplar arasında (A, B, C) dolaşınız ve birini seçiniz .

Adlar listesine doğrudan doğruya varmak için aşağı ininiz.

Bir ad ve numaraya bir grup belirlemek için (Bkz.: s. 19)

Tü
rk

çe
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Görüntüle
Arama bilgisini görüntülemek için

Aramak / numarayı yeniden girmek için

Liste içinde dolaşınız ve bilgileri okuyunuz.

Arama bilgisi
Görüntüle
Hepsini sil
Arama bilgisi ayarları

Aramak üzere basınız.

Ya da seçeneklerden Ara'yı seçiniz.

Giden aramalardan bir veri seçmek için basınız *.

Aramalar listesine doğrudan doğruya varmak için yukarı gidiniz.

* Not: Gelen aramalardan birindeki telefon eden kişiyi aramak için CLIP
(Arayan hattı tanıma) servisine abone olmak gerekir.

Arama bilgisinde 20'ye kadar veri kaydedilebilir.

- Cevapsız çağrılar - Giden çağrılar

- Gelen çağrılar - Mesajlar (Sesli mesaj kutusu)
Arama bilgisi gelen ve giden aramaların listelerini gösterir.
Eğer "Arayan hattı tanıma" (CLIP) servisine abone iseniz, ekranda telefon edenlerin isimleri (ya da telefon
numaraları) görüntülenir. Aynı zamanda aramanın tarihi ve saati de belirtilir.
Eğer abone değilseniz, ekranda "Arayan tanınmıyor" notu ve aramanın tarih ve saati görünür.

Arama bilgisi menüsüne menü  turnikesi

üzerinden ya da ile ulaşabilirsiniz.

Aramalar listesine doğrudan doğruya varmak için yukarı gidiniz.

Listede dolaşınız.
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Kaydetmek için

Listede dolaşınız.

Kaydet'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Bir veriyi seçmek için basınız.

Silmek için

Listede dolaşınız.

Sil'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Onaylamak için Tamam'a basınız .

Bir veriyi seçmek için basınız.

Numarayı görmek için

Listede dolaşınız.

Numarayı görüntüle'ye gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Aramalar listesine doğrudan doğruya varmak için yukarı gidiniz.

Aramalar listesine doğrudan doğruya varmak için yukarı gidiniz.

Ad ve numara telefon defterine kaydedilecektir.

Aramalar listesine doğrudan doğruya varmak için yukarı gidiniz.

Bir veriyi seçmek için basınız.

Ad ya da telefon numarasını giriniz ve Tamam'a basınız .

Tü
rk

çe
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Hepsini sil

Onaylamak için Tamam'a basınız .

Hepsini sil'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Arama bilgisi'ne gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Arama bilgisi'ne gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Arama bilgisi ayarları

Değişik seçeneklere göz atınız ve seçiniz .

Arama bilgisi ayarları'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Arama Listesindeki Tüm Kayıtların Silinmesi

Arama Listesi Ayarı

Menü turnikesine girmek için basınız.

Menü turnikesine girmek için basınız.

Seçmek için Gelen çağrılar'a basın ya da Giden çağrılar'a gidin.
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Operatör servisleri

Bu fonksiyon size operatör servislerini aktive ya da deaktive etme olanağını verir. 
Telefonda kodların ayarlanması gerekir (Bkz.: s. 34). Daha fazla ayrıntı için lütfen şebeke
operatörünüzle görüşünüz. Servis örneği: Çağrı yönlendirme.

Çağrı yönlendirmeyi aktive etmek için

Çağrı yönlendirmeyi deaktive etmek için

Menü turnikesine girmek için basınız.

Numara otomatik olarak arama yönlendirme numarasına eklenir ve cihaz bu numarayı gönderir.

Kapat

Görüntüle'yi seçmek için basınız.

İptal'i seçmek için basınız.

Kapat.

Bundan sonra aramalar belirtilmiş olan telefon numarasına yönlendirilecektir.

Çağrı yönlendirme'yi seçmek için basınız.

Operatör servisleri'ne gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Aramaların yönlendirilmesi söz konusu olan telefon numarasını giriniz ve Tamam'a
basınız .

Tü
rk

çe
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Ek özellikler
Arama süresi
Alarm saati

“Rahatsız etmeyin”

Arama süresi

Görüşmelerin toplam süresi görüntülenir.

Sayacı Sıfırla'ya basınız.

Menü turnikesine girmek için basınız.

Zamanı görüntülemek için

Ek özellikler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Arama süresi'ni seçmek için basınız.

Zaman ayarı'na gidiniz, zamanı giriniz ve Tamam'a basınız .

Alarm saati

Menü turnikesine girmek için basınız.

Çalar Saat Ayarı

Ek özellikler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Alarm saati'ne gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Çalar saat alarmı herhangi bir tuşa basıldığında kesilir.
Ardından Snooze fonksiyonu (her 5 dakikada bir alarm) aktifleşir. Çalar saat alarmını kesin suretle kapatmak
için tuşuna basın.

Çalar Saatin Aktive/Deaktive Edilmesi

tuşunu basılı tutarak çalar saati kişisel ayarlarınızla aktive veya deaktive 

edebilirsiniz.

Gün ayarla'ya gidiniz ve bir gün seçiniz .
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Menü turnikesine girmek için basınız.

Mevcut zil sesi duyulur.

Liste içinde dolaşınız ve birini seçiniz .

Alarm zili melodilerini ayarlamak için

Ek özellikler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Alarm saati'ne gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Ayarlar'a gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Seçmek için Zil tonları ve bu seçeneği seçiniz .

Menü turnikesine girmek için basınız.

Mevcut zil sesi duyulur.

Değişik düzeyde kontrastları deneyiniz ve birini seçiniz .

Alarm zili ses gücünü ayarlamak için

Ek özellikler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Alarm saati'ne gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Ayarlar'a gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Zil tonu ses şiddeti'ne gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Tü
rk
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Menü turnikesine girmek için basınız.

Uyarı ! Belirtilen gün ve zamanda size yalnızca izin verilen arayıcılar ulaşabilecektir.

Not: Maksimal 4 grup ayarlayabilirsiniz. Fonksiyonu aktive edip, grup ayarı 
yapmazsanız, hiç kimse size ulaşamaz.

Bitiş zamanı'na gidiniz, zamanı giriniz ve Tamam'a
basınız .

Arayan seçenekleri'ne gidiniz, aramasına izin verilen grupları
aktive ediniz ve seçiniz .

“Rahatsız Etmeyin” Modunun Aktive/Deaktive Edilmesi

Ek özellikler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

“Rahatsız etmeyin”'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Başlama zamanı'na gidiniz, zamanı giriniz ve Tamam'a
basınız .

Bu fonksiyon size akşam rahatsız edilmeyi istemediğiniz belli bir saatten sonra gelen aramaları 
filtreleme olanağını verir. Zamanı giriniz ve sizi aramalarına müsaade ettiğiniz grubu belirleyiniz.
Eğer telefon eden kimse müsaade edilmiş olan bir gruptan değilse, o zil sinyalini duyacak, fakat el
cihazınızın zili çalmayacaktır. Operatör sesli posta kutusu (varsa) cevap verecektir. Bunun için
"Arayan hattı tanıma" (CLIP) servisine abone olmak gerekir.

"Rahatsız Etmeyin" Modunun Aktive/Deaktive Edilmesi

“Rahatsız etmeyin” modu

tuşunu basılı tutarak bu modu kendi özel ayarlarınızla aktive/deaktive edebilirsiniz.

Gün ayarla'ya gidiniz, günü ya da söz konusu zaman dilimini giriniz.
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El cihazı zil tonları

Harici zil tonunu ayarlamak için

Sesler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

El cihazı zil tonları'nı seçmek için basınız.

El cihazı zil tonları'nı seçmek için basınız.

Harici zil tonu'nu seçmek için basınız.

Kendi zil sesinizi seçmek için basınız.

Sesler
El cihazı zil tonları
Grup zil tonları
El cihazı zil ses ayarı
Ayarlar

Menü turnikesine girmek için basınız.

Dahili zil tonunu ayarlamak için

Dahili bir aramada çalacak olan melodiyi belirleyebilirsiniz.

Sesler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Dahili zil tonu'nu gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Listede dolaşınız ve zil seslerini  dinleyiniz.

Kendi zil sesinizi seçmek için basınız.

Menü turnikesine girmek için basınız.

Listede dolaşınız ve zil seslerini  dinleyiniz.

Tü
rk

çe
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Menü turnikesine girmek için basınız.

Ayarlar

Kulaklık Sesi Seviyesinin Ayarı

Sesler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Ayarlar'a gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Kulaklık tonu'nu seçmek için basınız.

Seçenekler arasında dolaşınız.

Ve uygun olan ayarı seçiniz.

El cihazı zil ses ayarı

Grup zil tonları

Zil sesinin gücünü ayarlamak için

Menü turnikesine girmek için basınız.

Sesler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

El cihazı zil ses ayarı'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Mevcut düzeyde zil sesi duyulur.
Ses düzeyleri arasında dolaşıp zil seslerini  dinleyiniz.

Uygun ses gücünü seçmek için basınız.

Menü turnikesine girmek için basınız.

Sesler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Grup zil tonları'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Bir grup seçmek üzere basınız(A, B, C).

Melodiler listesinde dolaşınız ve birini seçiniz .

Grup zil tonunu ayarlamak için
Arayanlar 3 grupta toplanır (Bkz. s. 19). Her bir grup için ayrı bir zil sesi ayarlayabilirsiniz.
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Menü turnikesine girmek için basınız.

Bekleme Melodisinin Aktive/Deaktive Edilmesi

Sesler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Ayarlar'a gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Çağrı bekletme müzik'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Aktif'i seçmek üzere basınız ya da Kapalı'ya gidiniz ve seçiniz .

Menü turnikesine girmek için basınız.

Uyarı sesinin aktive/deaktive edilmesi

Sesler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Ayarlar'a gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Uyarı tonu'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Aktif'i seçmek üzere basınız ya da Kapalı'ya gidiniz ve seçiniz .

Menü turnikesine girmek için basınız.

Tuş Seslerinin Aktive/Deaktive Edilmesi

Sesler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Ayarlar'a gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Tuş & onay tonları'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Aktif'i seçmek üzere basınız ya da Kapalı'ya gidiniz ve seçiniz .

Bu fonksiyon ile, örn. görüşme başka bir el cihazına bağlanırken arayan kişinin duyacağı
bekleme melodisini ayarlayabilirsiniz.

Tü
rk

çe
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Baz ünite
Tanıtma
Hat ayarları
Servis kod ayarları

Tanıtma

Hat ayarları

Bu fonksiyon ile tuş takımsız bir DECT cihazı kaydedebilirsiniz.
Bazı DECT cihazlarının, örneğin repeater'lerin, tuş takımı yoktur. Bu cihazları baz ünitesine tanıtmak için
menü yardımıyla özel bir uygulama gerekmektedir. Bunların baz birimine bildirimi için aynı zamanda söz
konusu cihazların kendi talimatnamelerini de uygulayınız.

Menü turnikesine girmek için basınız.

Bir DECT cihazını tanıtmak için

Baz ünite'ye gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Tanıtma'yı seçmek için basınız.

Cihazın kodunu giriniz ve Tamam'a basınız .
Cihazın el kitabındaki talimatı uygulayınız.

Menü turnikesine girmek için basınız.

Not: Bu ayar ile darbeli arama (puls) modunu seçebilirsiniz. Bu özellikle DTMF sinyallerinin
kullanılamadığı ya da eski PABX sistemlerinin kullanıldığı yerler için gereklidir.

Arama modunu değiştirmek için

Baz ünite'ye gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Arama modu'nu seçmek için basınız .

Ton'u seçmek üzere basınız ya da Darbe'ye gidiniz ve seçiniz .

Hat ayarları'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .
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Menü turnikesine girmek için basınız.

Not: Bu fonksiyon operatör servisi tarafından kullanımda gereklidir. R+1, R+2 ve +3 fonksiyonları 
üzerinden ulaşılan bazı servislerin kullanımı (örneğin aramayı bekletme, aramayı yönlendirme gibi) flaş
sinyalinin uzunluğuna (uzun / kısa) ve telefon bağlantınızın tipine (ISDN, genel telefon şebekesi,
PABX) bağlıdır. 

Flash Sinyal Süresinin Ayarı - R Tuşu

Baz ünite'ye gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Tekrar arama tipi'ne gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Kısa flaş'ı seçmek üzere basınız ya da Uzun flaş'a gidiniz ve seçiniz .

Hat ayarları'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Menü turnikesine girmek için basınız.

Hat ve ülke ayarları modunu değiştirmek

Baz ünite'ye gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Ülke ayarları'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Listede dolaş ve uygun ayarı seçmek üzere bas .

Hat ayarları'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Menü turnikesine girmek için basınız.

Şebeke Operatör Ayarı

Baz ünite'ye gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Operatör tipi'ne gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Listede dolaş ve uygun tipi seçmek üzere bas .

Hat ayarları'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Not: Bu fonksiyon, CLIP (Arayıcı hattını tanıma) servisine abone olmanıza rağmen bu fonsiyonu
çalıştıramadığınız durumlarda gerekli olur.

Tü
rk

çe
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Menü turnikesine girmek için basınız.

Servis Kodlarının Ayarı/Değiştirilmesi

Baz ünite'ye gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Servisler listesinde dolaş ve seç .

Yeni kodu gir ve Tamam'a bas .

Servis kod ayarları'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Şebeke operatörünüzden ayrıca hizmetler talep ettiğiniz takdirde, ilgili servis kodlarının telefonunuzda
ayarlanması gerekebilir.
Ülkeye özgü şebeke operatörlerinin erişim parametreleri standart olarak ön ayarlıdır. 
Başka bir şebeke operatörüyle sözleşmeniz varsa, bu kodları gerekirse değiştirmeniz gerekir.
Ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Servis kod ayarları
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SSS (Sıkça Sorulan Sorular)
Telefonu kurduğum halde şebeke sinyalini alamıyorum. Bu sorunu nasıl çözebilirim? 
Telefonunuzu telefon şebekesine bağlarken kullandığınız kablonun, daha önceki bir telefonun kablosu olmayıp
bu cihazın teslimat kapsamındaki kablo olmasına dikkat ediniz. (Telefon kabloları genellikle farklıdır.) 
El cihazının bataryalarının kullanım kılavuzunun talimatına uygun şekilde tam olarak şarj edilmiş olmasına
dikkat ediniz.
Tanıtım (baz üniteye tanıtım) ve menzil simgelerinin ekranda görüntülenmesine dikkat ediniz. 
El cihazının tanıtımı henüz yapılmamışsa, bunu yapınız (Bkz.: Kullanım kılavuzu)

El cihazı hep baz ünitesinde kalabilir mi?
Evet, "hafıza efekti" söz konusu değildir. NiMh-bataryalarıyla donatılmış olan güncel modeldeki bütün el
cihazları baz ünitesinde sürekli olarak bırakılabilirler.

Şayet elektrik kesilecek olsa, telefonum, kaydedilmiş olan verileri (Telefon defteri kayıtlarını) yitirir mi?
Hayır. Elektrik de kesilse, siz baz ünitesinin fişini de çekseniz, bataryaları da değiştirseniz telefonunuzda 
kaydedilmiş olan veriler bozulmadan kalır.

Telefonumda tarihi ve saati ayarladığım halde bir konuşmanın ardından bunlar yanlış oluyor. Neden?
Eğer telefonunuz ISDN olarak kurulmuşsa,bu veriler (Tarih ve zaman) telefonunuza ISDN tarafından doğrudan
doğruya gönderiliyor olabilir. ISDN tesisatınız yanlış ayarlanmışsa, yanlış bir tarih ve zaman bildirilir.
ISDN tesisatındaki tarih ve zamanı doğru olarak ayarlayın, ya da bu mümkün değilse durumu ISDN 
tesisatınızı kuran ve bakımını yapan operatöre/dağıtımcıya bildirin.

CLIP nedir ve nasıl kullanabilirim?
CLIP, "arayan hattı tanıma" anlamına gelen, şebeke operatörünüze bildirip abone olabileceğiz özel bir 
servisin adıdır. Bu servise abone iseniz CLIP yeteneği etkinleştirilen bir telefon, çaldığı zaman size telefon
edenin numarasını (numara sahibinin numarasının bildirilmesini önlememesi koşuluyla) gösterir, buna göre 
konuşmayı alıp almamaya karar verebilirsiniz.

CLIP servisi çalışmıyor. Servise esas olarak alternatif bir şebeke abone. Bu sorunu nasıl çözerim?
Elinizdeki aracın türüne göre, 'operatör tipi' ya da 'arayan tanıma tipi' ayarlarını (aracınızın kullanıcı 
kılavuzuna bkz.) değiştirmeniz gerekir.

CLIP, bağlı olduğum digital telefon şebekesi (ISDN, ADSL) üzerinden Philips telefonumda çalışmıyor.
Bu sorunu nasıl çözerim?
Elinizdeki telefon analog şebekelere yönelik olarak geliştirilmiştir. Philips telefonunuzu digital bir tesisata 
bağladığınız zaman gelen aramalarda CLIP fonsiyonunun çalışmaması mümkündür. Digital telefon tesisatları
(ISDN) operatör servisleri açısından her zaman analog telefonlarla uyumlu çalışmayabilirler. 
Uyum sorunları ile ilgili bilgiyi ISDN tesisatınızın kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Aksi halde lütfen ISDN
tesisatınızı kuran firmaya başvurarak tesisatınızın analog telefonlarda CLIP gösterme yeteneğine sahip olup
olmadığı konusunda bilgi isteyiniz. 2 ya da 3 yıldan daha eski olan ISDN tesisatları genellikle CLIP 
konusunda analog telefonlarla uyumlu değildirler.
Sorunu,  'operatör tipi' ya da 'arayan tanıma tipi' ayarlarını (kullanıcı kılavuzuna göre) değiştirerek çözmeyi
deneyebilirsiniz. Bu da olmuyorsa, bağlı olduğunuz digital tesisat koşulunda telefonunuzla bu servisten 
yararlanmanız mümkün değil demektir.
Bazı ADSL hatlarında kullanılan filtrelerin CLIP sinyallerinin bir bölümünü filtreleyerek bozabileceğini, 
bu durumda telefonun CLIP verilerini doğru olarak göstermeyeceğini de lütfen dikkate alınız. Bu durumda 
bu soruna yol açmayan daha yüksek kaliteli ADSL filtreleri kullanmanız mümkündür.

Tü
rk
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CNIP (arayanın adını tanıma) nedir?
CLIP'te olduğu gibi bu yeni fonsiyonun da (abone olmanız üzerine) operatörünüz tarafından aktive edilmesi
gerekir. Bu fonksiyon size, gelen aramalarda telefon edenin adını gömeniz olanağını verir. Bu yetenek henüz
tüm operatörler tarafından sunulmamaktadır. Bu konuda operatörünüze danışmanızı tavsiye ederiz.
Not: Eğer telefon eden kişinin adı sizin telefon defterinizde kayıtlı ise, ekranınızda görüntülenecek ad da,
operatör tarafından iletilen ad değil, sizin önceden kaydetmiş olduğunuz ad olacaktır. Somut durumda telefon
defterinizde kayıtlı olan verilerin operatör verilerine göre önceliği vardır.
CNIP'in kullandığı teknoloji, CLIP'teki teknolojinin aynıdır. Bu nedenle servisin sınırları da aynıdır. (CNIP
gerektiği gibi işlemiyorsa, lütfen CLIP ile ilgili sorunları gözden geçiriniz) CNIP'in yalnızca alfanumerik bir
ekranla çalıştığını lütfen dikkate alınız.
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Sorunlar ve Çözümleri www.philips.com/support

SORUN

Hat alma sinyali duyulmuyor.

Hatta rahatsız edici sesler var.

- İlâve el cihazı baz istasyona 
kaydedilirken,
- El cihazı kullanılırken
ekranda “Failed!” mesajı veriliyor.

Radyo veya televizyondan 
rahatsız edici sesler duyuluyor.

Numaranın gösterilmesi (CLIP) 
fonksiyonu çalışmıyor.

Telefon çalmıyor.

Ekranda sembolü belirmiyor.

yanıp sönüyor.

- İyi temas etmiyor.
- Temas yerleri kirli.

- Batarya dolmuş.

OLASI NEDEN

- Zil sesi kapalı.
- “Rahatsız etmeyin” modu aktif.

- Elektrik bağlantısında hata var.
- El cihazıyla baz istasyon 
arasındaki mesafe fazla uzak.

- El cihazının baz üniteye tanıtımı
yapılmamış.

- El cihazıyla baz istasyon 
arasındaki mesafe fazla uzak.
- Baz istasyon elektrikli cihazlar,
çelik beton duvarlar veya metal 
kapılar yakınlarında bulunuyor.

- El cihazının kaydı başarısız,
tekrar deneyin.

- Azamî el cihazı sayısına ulaşıldı.

- Başka bir el cihazı baz istasyonu
meşgul ediyor (örn. telefon 
rehberi).

Numaranın gösterilmesi (CLIP) 
fonksiyonu çalışmıyor.

- El cihazını hafif hareket ettirin.
- Alkollü bir bezle temas yerlerini
silin.
- Şarj etmek gerekmiyor.

ÇÖZÜM

- Fişli bağlantıları kontrol edin.
- Baz istasyona yaklaşın.

- El cihazının baz üniteye 
tanıtımını yapınız. (Sayfa 13)

- Baz istasyona mesafeyi ve 
menzili kontrol edin.
- Baz istasyonun yerini değiştirin
(ne kadar yüksek olursa o kadar
iyidir).

- Baz istasyonun elektrik fişini 
çıkarın ve tekrar takın. El cihazı 
kaydına ilişkin talimatlara uyun
(S.13).
- El cihazlarından birinin kaydını
silin.
- Baz istasyonun hazır olmasını
bekleyin.

Baz istasyonu veya elektrik bağlantı
adaptörünü diğer cihazlardan 
mümkün oldukça uzaklaştırın.

El cihazı baz istasyondayken

sembolü hareket etmiyor.

- Elektrik bağlantısında hata var.

- Bataryaların şarjı çok düşük.

- El cihazıyla baz istasyon 
arasındaki mesafe fazla uzak.

- Fişli bağlantıları kontrol edin.
Telefonu resetleyiniz: Elektrik fişini
prizden çekip yeniden takınız.
- Bataryaları en az 24 saat şarj
ediniz.
- Baz istasyona yaklaşın.

- Zil sesini ayarlayın (S. 29).
- Modu deaktive edin (S. 28).

DECT 311 baz istasyonu veya
elektrik bağlantı adaptörü elektrikli
diğer cihazlara fazla yakın.

- Şebeke operatörü sözleşmenizi 
kontrol edin.
- Şebeke operatörünü değiştirin 
(S. 33).

Tü
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SORUN OLASI NEDEN ÇÖZÜM

Telefon defteri verisi 
kaydedilemiyor

Telefon defteri dolmuş Hafızada yer açmak için verilerden
birini siliniz

Arayan numarası yok / kötü ses
kalitesi / Geniş band DSL Internet
kullanımında kötü iletişim kalitesi.

- DSL filtreleri ya da splitteri yok,
ya da filtreler yeterli sayıda değil.

- Modem ve / veya telefon yanlış
DSL filtresi slotuna bağlanmış.

- DSL filtresi arızalı.

- Evinizdeki her hat soketi için 
mutlaka doğrudan doğruya bir 
DSL filtresinin takılmış olmasını
sağlayınız.
- Modem ve telefonun (her biri için
özel) kendi doğru filtre slotlarına
takılmış olmalarını sağlayınız.
- Filtrelerin arızalı olup 
olmadıklarını kontrol etmek için
bunları değiştirip bir daha deneyiniz.

Philips şirketi, usulüne uygun imha edilmelerini teşvik etmek amacıyla pilleri/bataryaları ve cihaz ambalâjlarını standart sembollerle
donatmıştır.

Atıkların yeniden işlenmeleri ve geri dönüşümü dalında faaliyet gösteren ulusal kurumlara finansal katkıda bulunulmuştur.

İşaretli ambalâj malzemeleri geri dönüşüm (recycling) tesislerine teslim edilebilir.

DECTTM, DECT teknolojisini kullananların faydalanabilecekleri ETSI’ye ait tescilli markadır.
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Declaration of conformity

We
Philips Consumer Electronics
Route d’Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 311XX are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive
1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility : ETSI EN 301 489-6
V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is
ensured.

Date : 10/05/2004
Le Mans

Quality Manager
Home Communication
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A
Adı değiştir (Telefon defteri) 20

Adı sil (Telefon defteri) 20

Alarm saati 26

Arama bilgisi ayarları 24

Arama bilgisinden alıp kaydet 23

Arama bilgisini görüntüle 22

Arama modu 32

Arama süresi 26

B
Bataryalar 8

Baz ünite 3

Baz ünitenin kurulması 8

Bebek izleme 13, 18

Bekleme modu 9

Bir arama bilgisi verisini sil 23

Bir bakışta 2

Ç
Çağrı bekletme müziği 31

Çağrı yönlendirme 25

D
Dahili konuşma 11, 16, 17

DECT 311 teslimat kapsamı 7

Dil 14

E
Ekran kontrastı 15

Ekran koruyucu 9, 15

El cihazı adlandır 14

El cihazı kaydetmek 13

El cihazı melodisi 29

El cihazı tanıtımı iptal 13

El cihazı 3

G
GAP 7

Grup tanımlamak 19, 21, 30

Gruplar 30

H
Hat ayarları 32

Hat ve ülke ayarları 33

Hepsini sil (Arama bilgisi) 24

Hoparlör (El cihazı) 11

I
İçindekiler tablosu 5
K
Kaydet (ad & numara) 10, 19
Konuşma yapmak 10, 16, 20, 22
Kulaklık sesi 30
M
Menü yapısı 6
Menülerde navigasyon 9
Metin girme 12
N
Numarayı değiştir (Telefon defteri) 20
Numarayı görüntüle 23
Numarayı tekrarlamak 10
O
Operatör servisleri 25
Operatör tipi 33
R
Rahatsız etmeyin 28
S
Servis kod ayarları 34
Ses seviyesi (Kulaklık) 11
Ses seviyesi (Melodi) 30
Sessiz mikrofon 11
Simgeler 4
Sorunlar ve çözümleri 37
SSS (Sıkça Sorulan Sorular) 35
T
Tanıtma (DECT cihazları) 32
Tarih ve zaman 14, 15
Tekrar arama tipi 33
Telefon defterine kaydet (ad) 10
Tuş ve onay tonları 31
U
Uyarılma 31
Uygunluk deklarasyonu 39
Uygunluk 7
Y
Yeni ekle (Telefon defteri) 19
Z
Zil tonu (Alarm) 27
Zil tonu ses şiddeti 27

Endeks
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