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1 Önemli
Telefonunuzu kullanmadan önce bu 
kılavuzu okuyun. Telefonun kullanımına 
ilişkin önemli bilgiler ve notlar 
içermektedir.

1.1 Güç gereksinimleri
• Bu ürün için 100-240 volt AC 

elektrik gereklidir. Elektrik kesintisi 
durumunda, haberleşme kesilebilir.

• Elektrik şebekesi tehlikeli olarak 
sınıflandırılmıştır. Şarj cihazının 
gücünü kesmenin tek yolu güç 
adaptörünü elektrik prizinden 
çıkarmaktır. Elektrik prizine kolay 
erişilebildiğinden emin olun.

• Şebeke üzerindeki voltaj EN 60-
950 standartlarına göre, TNV-3 
olarak sınıflandırılmıştır 
(Telekomünikasyon şebeke 
voltajları).

Uyarı
Zarar görmeyi ve arızaları önlemek için:
• Şarj kontaklarının veya pilin metal 

nesnelerle temas etmesine izin 
vermeyin.

• Ürünü açmayın, yüksek voltaja 
maruz kalabilirsiniz.

• Asla ürünle birlikte verilen veya 
Philips tarafından tavsiye edilen 
dışında pil kullanmayın: patlama riski.

• Her zaman ürünle birlikte verilen 
kabloları kullanın.

• Sadece sağlanılan pillerle kullanın:
a) TCL, PL-043043, Li-ion polimer 

pil, 3.7V 500mAH
b) Mcnair, MC-163-500, Li-ion 

polimer pil, 3.7V 500mAH

• Sadece sağlanılan adaptörle kullanın:
Ana Ünite
a) Electronic Sales Ltd, IW507, 

7.5V 500mA
b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 

7.5V 500mA
Şarj cihazı podu
a) Electonic Sales Ltd, TR1575G, 

7.5V 150mA
b) Electonic Sales Ltd, IW157, 

7.5V 150mA

1.2 Güvenlik Bilgisi
• Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi 

kulaklık sesini aniden çok yüksek 
bir seviyeye arttırabilir: el cihazının 
kulağınıza çok yakın olmadığından 
emin olun.

• Bu cihaz elektrik kesintileri 
sırasında acil durum araması 
yapma özelliğine sahip değildir. 
Acil durum aramaları için alternatif 
bulunmalıdır.

• Telefonu ısıtma cihazları veya direkt 
güneş ışığı tarafından oluşturulan 
aşırı sıcağa maruz bırakmayın.

• Telefonunuzu düşürmeyin veya 
nesnelerin telefonunuz üzerine 
düşmesine izin vermeyin.

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

!
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• Patlama tehlikesi olan yerlerde 
ürünü kullanmayın.

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

• Şarj cihazının sıvılarla temas 
etmesine izin vermeyin.

• Aktif mobil telefonlar interferans 
yaratabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları 
hakkında:
• Çalıştırma sıcaklığı her zaman 0 ve 

35ºC (32 ile 95ºF) olmalıdır.
• Depolama sıcaklığı her zaman -20 

ve 45ºC (-4 ile 113ºF) olmalıdır.
• Düşük sıcaklık koşullarında pil 

ömrü daha kısa olabilir.

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 hatlarına 
bağlanabilir.
Uyumluluk Beyanını 
www.p4c.philips.com adresinde 
bulabilirsiniz.

1.4 GAP standart 
uyumluluğu kullanma

GAP standardı markadan bağımsız bir 
şekilde DECTTM GAP el cihazlarının ve 
ana ünitelerinin minimum çalışma 
standartlarına uyacağını garanti eder. El 
cihazınız ve ana üniteniz GAP 
uyumludur, yani aşağıdaki fonksiyonları 

garanti edilmiştir: el cihazı kaydetme, 
hat alma, aramayı kabul etme ve arama 
yapma. Eğer baz istasyon ile ID555
dışında bir el cihazı kullanırsanız 
gelişmiş fonksiyonlar kullanılamayabilir.
ID555 el cihazınızı farklı bir markanın 
GAP uyumlu ana ünitesi ile kullanmak 
için önce üreticinin talimatlarında 
belirtilen prosedürleri izleyin, sonra 
sayfa 34'te açıklanan prosedürü 
uygulayın.
Başka bir marka el cihazını ID555 ana 
nitesine kaydetmek için, ana üniteyi 
(sayfa 34) kayıt moduna getirin, sonra 
üreticinin talimatlarındaki kayıt 
prosedürünü uygulayın.

1.5 Geri dönüşüm ve atıklar
Eski ürünlerin atılmasına yönelik bilgi:
WEEE Yönetmeliği (Waste Electrical 
and Electronic Equipment Yönetmeliği 
(Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler): 
2002/96/EC) ürünlerin geri 
dönüşümünde insan sağlığını koruyacak 
ve çevreye en yüksek derecede 
koruma sağlayacak işleme, düzeltme ve 
geri kazanma teknolojilerinin 
kullanılmasını sağlamak için yürürlüğe 
konmuştur.
Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar 
kullanımı mümkün yüksek kaliteli 
malzemeler ve bileşenler ile 
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Eski ürününüzü genel ev atıkları ile 
birlikte atmayın.
Elektrikli ve elektronik ürünlerin 
toplanması için aşağıdaki işaret ile 
belirtilmiş yerel toplama noktalarını 
öğrenin.



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

aksesuarlar dahil olarak) belirtilmiş 
WEEE toplama tesisine atılması.

• Eğer yeni bir ürün satın alıyorsanız, 
eski ürününüzü eksiksiz olarak 
satıcınıza iade edin. WEEE 
Yönetmeliği gereğince bunu geri 
kabul edecektir.

Pillerin atılmasına yönelik bilgi:
Piller genel ev atıkları ile 
birlikte atılmamalıdır.

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

İlgili ulusal geri kazanım ve geri 
dönüşüm sistemine mali destek 
sağlanmıştır.
Etiketli ambalaj malzemesi geri 
dönüşümlüdür.

1.6 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 sağlık ve 
güvenlik önlemlerini almak, 
yürürlülükteki yasal 
gerekliliklere uygun olmak ve 
ürünlerin üretim tarihlerinde 
yürürlülükte olan EMF 
standartları limitleri içinde 
kalmaktır.

3. Philips sağlığa olumsuz etkisi 
olmayan ürünler geliştirmek, 
üretmek ve pazarlamayı ilke 
edinmiştir.

4. Ürünler amaçlarına uygun 
şekilde düzgün olarak 
kullanıldığında, Philips bu 
ürünlerin kullanımının şu anda 
bilinen bilimsel gerçekler 
doğrultusunda güvenli olduğunu 
onaylar.

5. Philips uluslararası EMF ve 
güvenlik standartlarının 
geliştirilmesinde aktif rol oynar, 
bu sayede Philips standartlarda 
yapılan gelişmeleri ürünlerine en 
kısa sürede uyarlayabilir.
Önemli 5
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2 Telefonunuz
Philips satın aldığınız 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 ayrı olarak temin edilen hat adaptörünü 
bulabilirsiniz. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat 
adaptörünü takmanız gerekir.

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

 El Ünitesi Ana ünite Pil kapağı

1 Li-ion 
şarj edilebilir pil

Güç kaynağı Telefon 
kablosu*

Kullanıcı kılavuzu Garanti Hızlı Başlangıç 
Kılavuzu



2.2 Telefonunuza genel bakış

A Ahize
B Ekran
Ekran simgeleri ile ilgili bilgiler için 
bkz. sayfa 9.
C Sol Fonksiyon Tuşu m
Telefon ekranınızda, tam üzerinde 
görüntülenen fonksiyonu seçer.
Arama sırasında: İkinci bir arama 
başlatma, telefon defterine bakma 
veya bir aramayı aktarma.
Aydınlatmayı açar.
D Sağ Fonksiyon Tuşu >
Telefon ekranınızda, tam üzerinde 
görüntülenen fonksiyonu seçer.
Aydınlatmayı açar.

E Gezinme tuşları :
Boş moddayken: Arama kaydına 
erişim için yukarı Telefon defterine 
erişim için aşağı kaydırın.
Arama sırasında: Ahize ve kulaklık 
sesini artırmak veya azaltmak için 
yukarı/aşağı kaydırın.
Düzenleme modunda: Önceki 
karakter veya sonraki karaktere 
gitmek için yukarı/aşağı kaydırın.
Diğer modlarda: Menü listesinde 
yukarı/aşağı kaydırma veya Telefon 
defterinde, Tekrar arama listesinde ya 
da Arama kaydında önceki veya 
sonraki kayda gider.
F Konuşma tuşu r
Boş moddayken: Harici veya dahili 
gelen bir aramayı cevaplar.
Arama sırasında: Flash fonksiyonunu 
aktifleştirir.
Diğer modlarda: Telefon defterinden, 
Tekrar arama listesinden veya Arama 
kaydından seçilen numarayı arar.
G Kapatma tuşu e
Boş moddayken: El cihazını açmak/
kapatmak için basılı tutun.
Arama sırasında: Aramayı sona erdirir.
Diğer modlarda: Boş moda döner.
H Menü tuşu M
Boş moddayken: Ana menüye gider.
I Hoparlör tuşu v
Boş moddayken: Hoparlörü açar ve 
numarayı arar. Gelen aramayı ahizesiz 
kullanım modunda cevaplar. 
Arama sırasında: Hoparlörü açar/
kapatır.
J Tekrar arama tuşu a
Boş moddayken: Tekrar arama 
listesine erişim. 
Telefonunuz 7
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K Tuş takımı kilitleme tuşu *
Boş moddayken: * ekler. Tuş 
takımının kilitlemek/kilidini açmak için 
uzun basın.
Arama sırasında: * ekler. 
L Sessiz tuşu [
Arama sırasında: El cihazı 
mikrofonunu sessiz/sesli yapma.
M Arama aktarma tuşu & 

İnterkom / Konferans tuşu 
c

Boş moddayken: Dahili arama 
başlatır.
Arama sırasında: Hattı tutar ve başka 
bir el cihazını arar. Dahili ve harici 
aramalar arasında konferans 
başlatmak için uzun basın.

N Zil açma/kapama tuşu &
Duraklatma tuşu #

Boş moddayken: # ekler. Zili açmak/
kapatmak için uzun basın.
Arama sırasında: # ekler. 
Ön arama sırasında: “P” işaretli 
duraklama eklemek için () tuşuna 
uzun basın.
Düzenleme modunda: Büyük ve 
küçük harf arasında geçiş yapmak için 
uzun basın.
O Mikrofon
P Hoparlör
Q Pil kapağı

Tehlike
Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi 
kulaklık sesini aniden çok yüksek bir 
seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınıza 
çok yakın olmadığından emin olun.



2.3 Ekran Simgeleri

Pilin tam şarjlı olduğunu 
gösterir. Simge şarj 
sırasında ve pil zayıfken 
yanıp söner.
Pilin tamamen boşaldığını 
gösterir.
Harici aramanın bağlı veya 
beklemede olduğunu 
gösterir. Gelen arama 
olduğunda simge yanıp 
söner.
Yeni sesli mesajların 
geldiğini gösterir. 
Okunmamış mesajlar 
olduğunda simge yanıp 
söner.
Arama kaydı olduğunda 
veya arama kaydına 
erişildiğinde gösterir. 
Cevapsız aramalar 
olduğunda simge yanıp 
söner.
Alarm saati aktif 
olduğunda gösterilir.
Hoparlör aktif olduğunda 
gösterilir.

Zil kapalı aktif olduğunda 
gösterilir.
Telesekreterin etkin 
olduğunu gösterir. 
Telesekreter mesajları 
dolu olduğunda yanıp 
söner. 
El cihazının kayıtlı ve ana 
ünitenin kapsama alanı 
içinde olduğunu gösterir. 
Telefon kapsama alanı 
dışında iken veya bir ana 
ünite ararken simge yanıp 
söner.
Telefonunuz 9



2.4 Ana üniteye genel bakış

A  Mesaj Sayacı
Yanıp söndüğünde: Yeni mesaj sayısını 
gösterir.
Sabitken: Eski mesaj sayısını gösterir.
Yanıp sönen 2 çubuk varsa: Hafızada 
hiçbir şey olmadığını belirtir.
V tuşuna basıldığında ses 
seviyesini gösterir (L0 - L5).
Mesaj dinlenirken geçerli mesaj 
sayısını gösterir.
B Açma/Kapama tuşu o
Boş modda, kısa basarak telesekreteri 
açın/kapatın.
C Ses tuşları V
Mesaj dinlerken hoparlör sesini 
Artırır/Azaltır.
5 ses seviyesi vardır.
Hoparlör sesi kapalı olarak 
ayarlanmadığında, arama görüntüleme 
aktifleşir.

D Sil tuşu x
Mesajı dinlerken seçili mesajı siler.
Tüm mesajları silmek için uzun basın, 
bu işlemi telesekreter in boş modda 
iken yapın (okunmayan mesajlar 
silinmeyecektir).
E Önceki mesaj/Mesajı tekrar 

dinleme tuşu l
Mesaj dinleme sırasına iki kez basılırsa 
önceki mesaja gider.
Mesaj dinleme sırasında bir kez 
basılırsa geçerli mesajı tekrar dinletir.
F Çal/Durdur tuşu P
Gelen mesajları 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 cihazı arama.
Uzun basıldığında kayıt prosedürünü 
başlatır.
10 Telefonunuz
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3 Başlarken

3.1 Ana üniteyi bağlama
Ana üniteyi telefon hattı ve elektrik 
prizine yakın merkezi bir yere 
yerleştirin.
Hat kablosunu ve akım 
kablosunu ana ünitenin 
arkasındaki ilgili yuvalara 
gösterilen şekilde takın. 

Telefon kablosunun öbür ucunu 
telefon hattı soketine ve güç 
kablosunun öbür ucunu elektrik 
prizine takın.
Not

Hat adaptörü telefon kablosuna 
takılmamış olabilir. Bu durumda, 
telefon kablosunu hat soketine 
takmadan önce hat adaptörünü 
takmanız gerekir.

Uyarı
Ana üniteyi doldurma kabinleri, 
kalorifer veya elektrik aletleri gibi büyük 
metal cisimlere yakın yerlere koymayın. 
Bu kapsama alanına ve ses kalitesine etki 
edebilir. Geniş iç ve dış duvarları olan 
binalar baz istasyonun içeri-dışarı sinyal 
aktarımını etkileyebilir.

Uyarı
Baz istasyonunda AÇMA/KAPAMA 
düğmesi yoktur. Güç adaptörünün bir 
ucu merkeze diğer ucu alternatif akım 
duvar prizine takıldığında akım geçer. 
Cereyanı kesmenin tek yolu güç 
adaptörünü elektrik prizinden 
çıkarmaktır. Bu yüzden, elektrik prizine 
kolay erişilebildiğinden emin olun.
Güç adaptörü ve telefon hattı kablosu 
doğru takılmalıdır, yanlış bağlantı 
telefona zarar verebilir.

Her zaman telefon ile birlikte verilen 
telefon hattı kablosunu kullanın. Aksi 
halde, çevir sesi duymayabilirsiniz.

3.2 Telefon kurulumu
Telefonu kullanmaya başlamadan 
önce piller takılmalı ve tam olarak şarj 
edilmelidir.

3.2.1 Pili takma

Uyarı

Her zaman ünite ile birlikte verilen Li-
ion şarj edilebilir pilleri kullanın. Başka 
tipte pil kullanırsanız sızdırma 
tehlikesi mevcuttur.

1

2

3
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Pil kapağını kaydırarak çıkartın.

Pilleri yerleştirin ve kapağı geri 
takın.

3.2.2 Pili şarj etme

Uyarı
İlk kullanımdan önce telefon en az 24 
saat şarj edilmelidir.
Pil seviyesi düşük olduğunda, düşük pil 
seviyesi sensörü sizi sesli bir ton ile 
uyarır, ayrıca ekranda pil simgesi yanıp 
söner görüntülenir. 
Pil seviyesi aşırı düşerse, telefon 
otomatik olarak kapanır ve 
kullanılmakta olan hiçbir fonksiyon 
kaydedilmez. 

El cihazını ana ünitedeki şarj 
kızağına yerleştirin. Telefon doğru 
şekilde yerleştirildiğinde bir melodi 
sesi duyulur.
Şarj sırasında  simgesi 
ekranda yanıp söner.
El cihazı tam şarjlı olduğunda pil 
simgesi  sabit hale gelir.

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

3.3 Hoşgeldiniz modu

Not
Ülke gurubunuza bağlı olarak 
MERHABA ekranı 
görüntülenmeyebilir. Bu durumda, 
ülke/operatör/dil ayarlarınızı 
seçmeniz gerekmez.
El cihazınızın ilk kullanımından önce 
ekranda MERHABA görünmesi 
durumunda, kullandığınız ülkeye göre 
yapılandırma yapmanız gereklidir. 
Birkaç dakika şarj ettikten sonra, 
MERHABA sözcüğü çeşitli dillerde 
belirir. Telefonunuzu yapılandırmak 
için aşağıdaki adımları takip edin:

Ekranda MERHABA 
göründüğünde mSEÇ tuşuna 
basın.
: ile ülkenizin üstüne ilişki dilin 
üstüne gelin.
Seçiminizi onaylamak için 
mSEÇ tuşuna basın.
• Seçili ülke için geçerli hat 

ayarları ve menü dili otomatik 
olarak yapılanacaktır. 

• Tarih/Saat ayarlamak için bkz. 
“Tarih ve saat ayarlama” 
sayfa 30.
Telefonunuz artık kullanıma 
hazırdır.
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Not
Önce ülke seçimini tanımlamadan 
arama yapabilir veya gelen aramaları 
cevaplayabilirsiniz. Karşılama modu 
aramanın ardından tekrar gösterilir.

İpucu
Ülke seçiminizi ilk yapılandırmadan 
sonra istediğiniz an değiştirebilirsiniz. 
(bkz “Cihazı Sıfırla” bölüm 8.7) 15 
saniye herhangi bir tuşa basılmazsa, el 
cihazı otomatik olarak boş moda 
dönecektir. Ayrıca el cihazını baz 
istasyonuna geri koyduğunuzda da 
kendiliğinden boş moda geçecektir.
Başlarken 13



3.4 Menü yapısı
Aşağıdaki tablo telefonunuzun menü yapısını gösterir. Boş modda, ana menüye 
girmek için M tuşuna basın. Menülerin içinde gezinmek için gezinme tuşlarını 
: kullanın ve seçeneklere girmek için sol fonksiyon tuşuna m basın. 

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

KONTRAST SEVİYE 1/2/3/4/5

OTOMATİK KAPAT AÇIK/KAPALI

 SAAT & ALARM TARİH/SAAT AYR

FORMAT AYARLA SAAT FORMATI 12 SA/24 SA

TARİH FORMATI GG/AA / AA/GG

ALARM KAPALI/AÇIK BİR KEZ/
AÇIK GÜNLÜK

ALARM TONU MELODİ 1/MELODİ 2/
MELODİ 3
14 Başlarken
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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

PIN DEĞ.

KAYIT

KAYDI SİL

ÜLKE

SIFIRLA

OTOMATİK ÖN EK HANE ALGILA

ÖN EK

TEK. ARA. SÜR. KISA/ORTA/UZUN

ARAMA MODU TON/PULS

TEK ÇALIŞ AÇIK/KAPALI

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

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

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

SESLİ POSTA/SESLİ 
POSTA 2

ARA/AYARLAR

BİLGİ 1/BİLGİ 2 ARA/AYARLAR

GERİ ARA ARA/AYARLAR

GERİ AR. İPTAL ARA/AYARLAR

KİMLİK GİZLE AKTİFLEŞTİR/AYARLAR



 TELESEKRETER DİNLE Dinleme sırasında TEKRARLA/ÖNCEKİ/
SONRAKİ/SİL

TÜMÜNÜ SİL

TLSEK.AÇ/KAP

DİNLE/ANONS KAYDET/
SİLANONS KAYDET CEVAP VE KYT

SADECE CEVAP DİNLE/ANONS KAYDET/
SİL

CEVAP MODU CEVAP VE KYT

SADECE CEVAP

3 ZİL/4 ZİL/5 ZİL/6 ZİL/
7 ZİL/8 ZİL/EKONOMİAYARLAR ZİL GECİKME

UZAK ERŞ. AKTİFLEŞTİR/DEVRE DIŞI

HS GÖRÜNTÜLEME AÇIK/KAPALI

SES DİL Dillerin listesi
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4 Telefonunuzu 
kullanma

4.1 Arama yapma

4.1.1 Ön Tuşlama
Numarayı çevirin (maksimum 24 
haneli).
r veya v tuşuna basın.
• Arama başlatılır.
İpucu

Ön tuşlama numarasının başına bir 
önek numarası ekleyebilirsiniz, daha 
fazla bilgi için bkz. “Oto Önek 
ayarlayın” sayfa 36 kısmına bakınız.

4.1.2 Doğrudan arama
Hattı almak için r veya v 
tuşuna basın.
Numarayı arayın.
• Arama başlatılır.

4.1.3 Yeniden arama 
listesinden arama yapma

Boş moddayken a tuşuna 
basın.
: ile tekrar arama listesindeki 
bir girişe gidin.
r veya v tuşuna basın.
• Arama başlatılır.
İpucu

El cihazı aranan son 20 numarayı 
saklar. Aranan son numara tekrar 
arama listesinde ilk görünecektir. 

Tekrar arama numarası telefon 
defterindeki girişlerden biri ile 
eşleşirse, isim görüntülenir.

4.1.4 Arama listesinden arama 
yapma

Boş moddayken u tuşuna basın.
: ile ARAMA LİST., veya 
TELESEKRETER üzerine gidin ve 
ilgili alt menüye girmek için 
mSEÇ tuşuna basın.
: ile bir giriş üzerine gelin.
r veya v tuşuna basın.
• Arama başlatılır.
Not

Arama kaydında arayanın numarasını 
ve ismini görebilmek için Arayan Hat 
Numarasını Gösterme serisine abone 
olmanız gerekir (bkz. “Arama Kaydına 
Erişim” sayfa 24).

4.1.5 Telefon defterinden 
arama yapma

Boş moddayken d tuşuna basın.
: ile telefon defteri girişine 
gidin.
r veya v tuşuna basın.
• Arama başlatılır.
İpucu

Kaydırmak yerine : telefon 
kayıtlarına göz atmak için gitmek 
istediğiniz kaydın ilk harfine karşılık 
gelen sayısal tuşa basabilirsiniz. 
Örneğin, 2 tuşuna bastığınızda A 
ile başlayan girişleri gösterecektir. 
2 tuşuna tekrar bastığınızda B ile 
başlayan girişleri gösterecektir, vb...
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18 Telefonunuzu kullanma

4.2 Aramayı cevaplama
Telefon çaldığında, r tuşuna basın.

• Arama başlatılır.
Not

Gelen çağrının diğer etkinlikler 
arasında öncelikleri vardır. Bir çağrı 
geldiği sırada, telefon ayarları, 
menülerde dolaşma, vb. gibi diğer 
özellikler kullanılmakta ise, vs. 
durdurulur.

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

4.2.1 Ahizesiz cevaplama
Telefon çaldığında v tuşuna basın.

• Telefonun hoparlörü 
etkinleştirilir.

Tehlike
Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi 
kulaklık sesini aniden çok yüksek bir 
seviyeye arttırabilir. Telefonun 
kulağınıza çok yakın olmadığından 
emin olun.

4.3 Aramayı bitirme
Aramayı sona erdirmek için, e 
tuşuna basın.

İpucu
OTOMATİK KAPAT modu açıksa (bkz. 
“Otomatik Kapatma Aktifleştirme/
Devre Dışı Bırakma” sayfa 29), aramayı 
sonlandırmak için yapmanız gereken el 
cihazını baz istasyonuna geri koymaktır. 
Bu özellik varsayılan olarak aktiftir.

Not
Arama süresi telefonun ekranında 
yaklaşık 5 saniye gösterilecektir. 
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5 Telefonunuzdan 
daha fazla 
faydalanma

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

5.2 Tuş takımını kilitleme/
kilidi açma

Tuş takımını boş modda iken kilitlemek/
kilidini açmak için * tuşuna basın ve 
2 saniye basılı tutun.

5.3 Metin veya sayı 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 basın: P
2 tuşuna bir kez basın: PA
8 tuşuna iki kez basın: PAU
5 tuşuna üç kez basın: PAUL

Aşağıdaki tablo metin ve sayı girişi 
sırasındaki karakter eşleşmelerini 
verir:

İpucu

Girilen son rakamı veya karakteri 
silmek için >GERI'ye basın.

5.4 Arama sürüyor
Arama sırasında bazı seçenekleri 
kullanabilirsiniz. Seçenekler şunlardır:

5.4.1 Konuşma sesini 
ayarlama

Arama sırasında : tuşuna basarak 
SES SEVİYESİ 1 ila SES SEVİYESİ 3 
arasından seçin.

5.4.2 Mikrofonu Sessiz/Sesli 
yapma

Mikrofon sessizleştirildiğinde, 
karşınızdaki kişi sizi duyamaz.

Arama sırasında mikrofonu 
kapatmak için [ tuşuna basın.

Tuşlar Atanmış karakterler

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

2 a b c 2 á à â ã ç æ

3 d e f 3 è é ∆ Φ

1

2

3

4

€

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 , / : ; " ’ ! ¡ ? ¿ * + - % \
^ ~ |

#
Büyük ve küçük harf 
arasında geçiş yapmak 
için uzun basın.

* *

1



Mikrofonu açmak için [ 
tuşuna tekrar basın.

5.4.3 Hoparlör modunu 
devreye al/devreden 
çıkar

Tehlike
Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi 
kulaklık sesini aniden çok yüksek bir 
seviyeye arttırabilir. Telefonun 
kulağınıza çok yakın olmadığından 
emin olun.

Bir arama sırasında, hoparlör 
modunu devreye almak için v 
tuşuna basın.
Normal moda dönmek için v 
tuşuna tekrar basın.

5.4.4 Hoparlör sesini ayarlama
Bir arama sırasında : tuşuna basın 
SES SEVİYESİ 1'den SES SEVİYESİ 5'e 
seçin.

5.4.5 İkinci aramayı başlatın 
(aboneliğe bağlıdır)

Arama sırasında >SEÇ tuşuna basın 
ve 2.ARAMA BAŞL seçerek geçerli 
aramayı beklemeye alın ve ikinci harici 
arama başlatın. Daha sonra ikinci 
aramanın telefon numarasını girin. 

5.4.6 Telefon defterine bakın
Bir arama sırasında, >SEÇ'e basın 
ve TELF.DEFTERİ'ni seçerek telefon 
defteri girişlerine erişin ve inceleyin. 

5.5 Arama bekletme
Arama bekletme hizmetine abone 
olduysanız, ikinci bir gelen arama 
olduğunda sizi haberdar etmek için 
kulaklık bir bip sesi çıkarır. İkinci 
arayanın numarası veya adı Arayan 
Hattın Kimliği servisine (CLI) abone 
olmuşsanız telefonunuzda 
gösterilecektir. Bu hizmet ile ilgili daha 
fazla bilgi için lütfen şebeke 
sağlayıcınızla temasa geçin.
• Telefon görüşmesi yaparken ikinci 

arama geldiğinde, geçerli aramayı 
beklemeye almak ve ikinci aramayı 
cevaplamak için r + 2 
tuşuna basın

VEYA
• r + 1 tuşuna basarak 

mevcut aramayı sonlandırın ve 
ikinci aramayı yanıtlayın.

• İki arama arasında gidip gelmek için 
r + 2 tuşlarına basın.

Yukarıdaki çalışmalar şebekenize göre 
farklı olabilir.

Not
Arama bekliyor göstergesi 40 saniye 
gösterilir. Cevapsız arama bilgisi 
arama kaydında gösterilir. (bkz. 
“Arama Kaydına Erişim” sayfa 24) 

5.6 Arayan Hattın Kimliği
Arayan Hattın Kimliği (CLI) şebeke 
sağlayıcınızdan abone olabileceğiniz 
özel bir hizmettir. Eğer CLI hizmeti 
abonesiyseniz, arayanın kimliği 

2

1

2
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(arayanın numarası veya ismi) gelen 
arama sırasında el cihazının ekranında 
görüntülenir. Eğer bu hizmetin 
abonesi değilseniz, veya arayan 
kimliğini gizlemeyi seçmişse arayanın 
kimliği görüntülenmez. Bu hizmet ile 
ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke 
sağlayıcınızla temasa geçin.

5.7 Telefon Defterinizin 
Kullanılması

Telefonunuz 10 (1 ile 9 arası) 
direkt erişim numarası dahil 200'ye 
kadar telefon defteri belleği 
yükleyebilir. Ülkenize bağlı olarak, Tuş 
1 ve Tuş 2 şebeke operatörünüzün 
sesli mesaj numarasına ve bilgi servisi 
numarasına önceden ayarlanmış 
olabilir. Her bir telefon kaydında 
telefon numarası maksimum 24 
haneden ve isim 14 karakterden 
oluşabilir.

5.7.1 Telefon rehberine erişim
Boş modda iken d tuşuna basın 
ve : telefon defterine göz 
atmak için kaydırın. 
• Telefon defteri kayıtları 

alfabetik sıraya göre 
listelenmektedir.

Telefon defteri girişinizin 
ayrıntılarını görüntülemek için 
: telefon defteri girişine gidin 
ve mSEÇ tuşuna basın. 
Telefon defterinden bir numara 
aramak için, : ile,telefon defteri 
girişine gidin ve r tuşuna basın. 

İpucu
Kaydırmak yerine : telefon 
kayıtlarına göz atmak için gitmek 
istediğiniz kaydın ilk harfine karşılık 
gelen sayısal tuşa basabilirsiniz. 
Örneğin, 2 tuşuna bastığınızda A 
ile başlayan girişleri gösterecektir. 
2 tuşuna tekrar bastığınızda B ile 
başlayan girişleri gösterecektir, vb...

5.7.2 Telefon defterine yeni 
bir kişi ekleme

Boş modda M'ye basın, 
mSEÇ tuşuna basarak 
TELF.DEFTERİ'ne girin, mSEÇ 
tuşuna tekrar basarak YENI 
GIRIŞ'ye girin.
Kişinin adını girin (maksimum 14 
karakter) ve mTAMAM'a basın.
Telefon numarasını girin 
(maksimum 24 hane) ve 
mTAMAM'a basın.
• Bir onay tonu duyulur.
İpucu

Bellek dolu olduğunda yeni bir Telefon 
rehberi kaydı giremezsiniz. Bu 
durumda, yeni kayıtlara yer açmak için 
varolan kayıtlarınızdan silmeniz gerekir.

5.7.3 Telefon defterindeki bir 
kaydı düzenleme

Boş modda M'ye basın, 
mSEÇ tuşuna basarak 
TELF.DEFTERİ'ne girin, : ile 
GIR. DÜZENLE'in üzerine gidin 
ve mSEÇ'e basın.
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: ile düzenlemek istediğiniz 
girişin üstüne gelin ve mSEÇ 
tuşuna basın.
>TEMIZ. tuşuna basarak 
harfleri teker teker silin, adı girin 
ve mTAMAM'a basın.
>TEMIZ. tuşuna basarak 
haneleri teker teker silin, telefon 
numarasını girin ve mTAMAM'a 
basın.
• Bir onay tonu duyulur.

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

Not
Bu özellikten faydalanmak için Arayan 
Hattın Kimliği servisine abone 
olmanız gereklidir.

Boş modda M'ye basın, 
mSEÇ tuşuna basarak 
TELF.DEFTERİ'ne girin, : ile 
MELODİ SEÇ'in üzerine gidin ve 
mSEÇ'e basın.
: ile seçmek istediğiniz 
melodinin üstüne gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
Kişi için melodi seçmek veya 
değiştirmek için mDÜZENLE 
tuşuna basın. 
: ile melodi listesinde gezinin 
ve onaylamak için mSEÇ 
tuşuna basın.
• Bir onay tonu duyulur.

5.7.5 Telefon rehberindeki bir 
kaydı silme

Boş modda M'ye basın, 
mSEÇ tuşuna basarak 
TELF.DEFTERİ'ne girin, : ile 
GIRIŞI SİL'in üzerine gidin ve 
mSEÇ'e basın.
: ile silmek istediğiniz girişin 
üstüne gelin ve mSEÇ tuşuna 
basın.
SİL? ekranda görüntülenir.
Silme işlemini onaylamak için 
mTAMAM'a basın. 
• Bir onay tonu duyulur.

5.7.6 Telefon rehberi listesini 
silme

Boş modda M'ye basın, 
mSEÇ tuşuna basarak 
TELF.DEFTERİ'ne girin, : ile 
TÜMÜNÜ SİL'in erine gidin ve 
mSEÇ'e basın.
Ekranda TÜMÜNÜ SİL? 
görüntülenir.
Silme işlemini onaylamak için 
mTAMAM'a basın. 
• Bir onay tonu duyulur.

5.7.7 Direkt Erişim Belleği
9'a kadar (1 ile 9 arası tuşlar) 
direkt erişim belleği yükleyebilirsiniz. 
Bekleme modunda iken bu tuşlara uzun 
basarsanız kayıtlı telefon numarasını 
otomatik olarak arar. Ülkenize bağlı 
olarak, Tuş 1 ve Tuş 2 şebeke 
operatörünüzün sesli mesaj 
numarasına ve bilgi servisi numarasına 
önceden ayarlanmış olabilir.
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5.7.7.1 Direkt Erişim 
Belleğini Yükle

Boş modda M'ye basın, 
mSEÇ tuşuna basarak 
TELF.DEFTERİ'ne girin, : ile 
DİREKT HAF.'in üzerine gidin ve 
mSEÇ'e basın.
: ile bir tuşun üzerine gelin 
(Tuşlar 1 - 9) ve mSEÇ tuşuna 
basın.
• Kayıtlı numara görüntülenir 

(eğer varsa).
mTAMAM tuşuna basarak 
menü seçeneklerini gösterin.
mSEÇ tuşuna basarak 
DÜZENLE seçin.
: ile direkt erişim hafızası 
olarak saklamak istediğiniz girişin 
üstüne gelin ve mSEÇ tuşuna 
basarak detayları görüntüleyin.
Onaylamak için mSEÇ tuşuna 
basın.
• Bir onay tonu duyulur.

5.7.7.2 Direkt Erişim 
Belleğini Sil

Boş modda M'ye basın, 
mSEÇ tuşuna basarak 
TELF.DEFTERİ'ne girin, : ile 
DİREKT HAF.'in üzerine gidin ve 
mSEÇ'e basın.
: ile bir tuşun üzerine gelin 
(Tuşlar 1 - 9) ve mSEÇ tuşuna 
basın.
• Kayıtlı numara görüntülenir 

(eğer varsa).

mSEÇ tuşuna basarak menü 
seçeneklerini gösterin.
: ile SİL üzerine gidin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
• Bir onay tonu duyulur.

5.8 Tekrar arama listesinin 
kullanılması

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

5.8.1 Tekrar Arama Listesine 
Erişim

Boş moddayken a tuşuna basın 
ve : ile tekrar arama listesine 
göz atın.
• Aranan son numara tekrar 

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

Not
Boş moda dönmek için e tuşuna 
basın.

5.8.2 Tekrar arama 
numarasını telefon 
rehberine kaydetme

Boş modda a tuşuna basın 
: ile bir giriş seçin. Detayları 
görüntülemek için mSEÇ 
tuşuna basın.
a tuşuna basın ve mSEÇ 
tuşuna basarak 
NUMARA KAYDET seçin.
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Kişinin adını girin (maksimum 14 
karakter) ve mTAMAM'a 
basın.
Gerekirse numarayı düzeltin ve 
mTAMAM tuşuna basın.
• Bir onay tonu duyulur.
Not

Girilen son rakamı veya karakteri 
silmek için >TEMIZ.'e basın.

5.8.3 Tekrar arama 
numarasını silme

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

5.8.4 Tekrar arama listesini 
silme

Boş moddayken a tuşuna 
basın.
a tuşuna basın, : ile 
TÜMÜNÜ SİL üstüne gelin ve 
mTAMAM'a basın.
Ekranda TÜMÜNÜ SİL? 
görüntülenir.
Silme işlemini onaylamak için 
mTAMAM'a tekrar basın.
• Bir onay tonu duyulur.

5.9 Arama kaydının 
kullanılması

Arama kaydı ARAMA LİST., SMS ve 
TELESEKRETER olaylarına hızlı erişim 
sağlar. Eğer Arayan Hattın Kimliği 
hizmeti abonesiyseniz, arayanın 
kimliği (arayanın numarası veya ismi) 
aramanın tarihi ve saati ile birlikte 
görüntülenir. ARAMA LİST. gelen 
aramaların en son 50 girişini 
kaydeder. Aramalar (cevapsız ve 
gelen) kronolojik sıra ile gösterilir, en 
son arama listenin en üstündedir. 
Arama listesi boş olduğunda, ekranda 
LİSTE BOŞ görüntülenir.

Not
* Arayanın kimliği gizli ise veya şebeke 
tarih ve saat bilgilerini vermiyorsa, bu 
durumda sadece aramanın tarih ve 
saati gösterilir. 
Eğer Arayan Hattın Kimliği abonesi 
değilseniz arama kaydında bilgi 
görüntülenmez.

5.9.1 Arama Kaydına Erişim
Boş modda u tuşun abasın, : 
ile ARAMA LİST.ve 
TELESEKRETER üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basarak ilgili alt 
menüye girin. 

5.9.2 Liste kaydını telefon 
defterinize kaydedin

Boş moddayken u tuşuna basın 
ve : ile bir giriş seçin. Detayları 
görüntülemek için mSEÇ 
tuşuna basın.
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a tuşuna basın ve mSEÇ 
tuşuna basarak 
NUMARA KAYDET seçin.
Kişinin adını girin (maksimum 14 
karakter) ve mTAMAM'a 
basın.
(Gerekirse) numarayı düzeltin 
ve mTAMAM tuşuna basın.
• Bir onay tonu duyulur. 

5.9.3 Arama kaydındaki bir 
kaydı silme

Boş modda u tuşuna basın, 
mSEÇ tuşuna basarak ARAMA 
LİST. içine girin, : ile arama 
listesindeki bir girişin üzerine 
gelin ve mSEÇ tuşuna basın.
: ile GİRİŞİ SİL üzerine gidin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
Silme işlemini onaylamak için 
mTAMAM'a basın.
• Bir onay tonu duyulur.

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

5.10 Interkom'un kullanımı

Uyarı
İnterkom ve arama aktarma sadece el 
cihazları aynı ana üniteye kayıtlıysa 
mümkündür.

Bu özellik kayıtlı en az 2 telefon varsa 
kullanılabilir. İki telefon arasında 
görüşme yapmanızı, gelen aramaları 
bir telefondan diğerine aktarmanızı ve 
konferans özelliğini kullanabilmenizi 
sağlar.

5.10.1 Bir başka telefon ile iç 
haberleşme

Not
Eğer telefon ID555 aralığına ait 
değilse, bu fonksiyon 
kullanılamayabilir.

Boş modda iken c tuşuna 
basın. 
• Eğer sadece 2 kayıtlı telefon 

varsa interkom hemen kurulur.
Eğer 2 taneden fazla kayıtlı 
telefon varsa, interkom için 
kullanılabilecek telefon 
numaraları görüntülenir. : ile 
aramak istediğiniz el cihazının 
üzerine gidin ve mSEÇ tuşuna 
basın.

5.10.2 Harici aramayı başka bir 
el cihazına aktarma

Arama sırasında harici aramayı 
beklemeye almak için c 
tuşuna basın ve basılı tutun 
(arayan sizi daha fazla duyamaz). 
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• Eğer sadece 2 kayıtlı telefon 
varsa interkom hemen kurulur.

Eğer 2 taneden fazla kayıtlı 
telefon varsa, interkom için 
kullanılabilecek telefon 
numaraları görüntülenir. : ile 
aramak istediğiniz el cihazının 
üzerine gidin ve mSEÇ tuşuna 
basın.
• Aranan telefon çalar.
Dahili aramayı cevaplamak için 
aranan el cihazında r tuşuna 
basın, dahili aramanın tarafları 
kendi aralarında konuşmaya 
başlayabilirler.
• İnterkom sağlanmış olur.
Harici aramayı aradığınız el 
cihazına aktarmak için birinci el 
cihazında e tuşuna basın.
• Harici arama aktarılır.
Not

Aranan telefon cevap vermezse, 
harici aramayı geri almak için c 
tuşuna basın. 

5.10.3 İnterkom sırasında harici 
arama cevaplama

Bir interkom sırasında gelen 
harici bir arama varsa, yeni bir 
arama tonu çıkacaktır. 
İnterkomu sona erdirmek ve 
harici aramayı cevaplamak için 
e tuşuna basın. El cihazı çalar. 
Dış aramayı cevaplamak için r 
tuşuna basın.
• Harici arama ile bağlantı 

sağlanır.

İpucu
Dahili aramayı beklemeye almak ve 
gelen harici aramayı cevaplamak için, 
r tuşuna basın. 

5.10.4 Dahili ve harici aramalar 
arasında geçiş yapma

Dahili veya harici arama arasında geçiş 
yapmak için, c tuşuna basın.

5.10.5 Üçlü konferans arama 
oluşturma

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

Arama sırasında harici aramayı 
beklemeye almak için c tuşuna 
uzun basın (arayan sizi daha fazla 
duyamaz).
• Eğer sadece 2 kayıtlı telefon 

varsa interkom hemen kurulur. 
Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon 
varsa, interkom için 
kullanılabilecek telefon numaraları 
görüntülenir. : ile aramak 
istediğiniz el cihazının üzerine gidin 
ve mSEÇ tuşuna basın.
• Aranan telefon çalar.
Dahili aramayı cevaplamak için 
aranan el cihazında r tuşuna 
basın, dahili aramanın tarafları 
kendi aralarında konuşmaya 
başlayabilirler.
• İnterkom sağlanmış olur.
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c tuşuna basın ve üç taraflı 
konferans görüşmesini 
başlatmak için ilk el cihazında 2 
saniye basılı tutun.
• Konferans arama sağlandığında 

ekranda KONFERANS gösterilir.
İpucu

KONFERANS modu açıksa (bkz. 
“Konferans modunu aç/kapat” 
sayfa 32), harici arama yapılırken 
ikinci el cihazı hattı alıncaya kadar 
üçüncü taraf konferans araması 
otomatik olarak kurulur.

5.11 Çağrı
Eğer telefon kapsama alanı içindeyse 
ve pilleri şarjlıysa çağrı özelliği nerede 
olduğunu bilmediğiniz telefonu 
bulmanıza yardımcı olur. 

Baz istasyonunda p tuşuna 
basın.
• Kayıtlı tüm el cihazları çalmaya 

başlar. 
Alındığında, çağrıyı bitirmek için 
el cihazı üzerindeki herhangi bir 
tuşa basın.
Not

30 saniye boyunca tuşa basılmazsa, el 
cihazı ve ana ünite otomatik olarak 
boş moda döner. 

İpucu
Çağrıyı durdurmak için bas 
istasyonundaki p tuşuna tekrar 
basın.
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6 Kişisel ayarlar

6.1 El cihazı adını değiştirme
El cihazına isim verebilirsiniz bekleme 
modunda iken el cihazı ismini 
görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan 
olarak el cihazı adı PHILIPS'dir.

Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile KİŞİSEL AYR üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, 
mSEÇ tuşuna basarak EL CHZ. 
ADI içine girin.
El cihazı adını değiştirin 
(maksimum 12 karakter) ve 
onaylamak için mTAMAM'a 
basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

6.2 El Cihazı Tonları

6.2.1 Zil Sesi ayarlama

Tehlike
Telefonunuzun zil sesini ayarlarken 
veya gelen arama sırasında el cihazı 
çalarsa, el cihazını kulağınıza çok yakın 
tutmayın, zil sesi işitmenize hasar 
verebilir.

Artan zil sesi dahil 5 zil sesi seviyesi 
vardır.

Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile KİŞİSEL AYR üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
EL CİH. TONU üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın. mSEÇ 

tuşuna tekrar basarak ZİL SESİ 
içine girin
: ile istediğiniz ses seviyesini 
seçin ve onaylamak için 
onaylamak için mTAMAM'a 
basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

Not
Ses kapalı olarak ayarlandığında,  
simgesi ekranda gösterilir.

6.2.2 Zil Melodisi ayarlama
El cihazınızda 15 polifonik ec zil 
melodisi vardır. 

Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile KİŞİSEL AYR üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
EL CİH. TONU üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın. : ile ZİL 
SAYISI üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basın.
: ile istediğiniz melodinin 
üstüne gelerek melodiyi dinleyin.
Zil melodisini ayarlamak için 
mTAMAM tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

6.2.3 Tuş Sesi Aktif/Devre Dışı
Tuşa basıldığında kısa bir bip sesi 
çıkar. Bu tuş bip sesini etkinleştirebilir 
veya kapatabilirsiniz. Varsayılan 
olarak, tuş sesi AÇIK şeklindedir.

Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile KİŞİSEL AYR üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
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EL CİH. TONU üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın. : ile 
TUŞ SESİ üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
: ile AÇIK veya KAPALI 
üzerine gelin ve onaylamak için 
mTAMAM'a basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

6.3 Ekran Dilini Değiştirme
El cihazınız MERHABA modu 
sırasında ülke seçiminize bağlı olarak 
farklı ekran dillerini destekleyebilir. 

Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile KİŞİSEL AYR üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
DİL üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basın.
: ile istediğiniz dil üzerine gelin 
ve onaylamak için mSEÇ 
tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

İpucu
Ekran dili ayarlandığında, el cihazındaki 
seçenekler menüsü seçilen dilde 
gösterilmeye başlar. Bununla birlikte, 
telesekreterinizdeki önceden 
tanımlanmış giden mesaj dili değişmez. 

6.4 Kontrast Seviyesi 
Ayarlama

5 kontrast seviyesi seçeneği vardır 
(SEVİYE 1, SEVİYE 2, SEVİYE 3, 
SEVİYE 4 veya SEVİYE 5). Varsayılan 

kontrast seviyesi SEVİYE 2 
şeklindedir.

Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile KİŞİSEL AYR üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
KONTRAST üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
: ile istediğiniz kontrast 
seviyesi üzerine gelin (SEVİYE 1, 
SEVİYE 2, SEVİYE 3, SEVİYE 4 
veya SEVİYE 5) ve onaylamak 
için mSEÇ tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

6.5 Otomatik Kapatma 
Aktifleştirme/Devre Dışı 
Bırakma

Bu fonksiyon, aramaları sadece 
telefonu baz istasyona yerleştirerek 
sona erdirmenizi sağlar. Varsayılan 
olarak Otomatik Kapa özelliği AÇIK 
durumdadır.

Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile KİŞİSEL AYR üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
OTOMATİK KAPAT üzerine 
gelin ve mSEÇ tuşuna basın.
: ile AÇIK veya KAPALI 
üzerine gelin ve onaylamak için 
mSEÇ tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.
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7 Saat ve Alarm 
ayarları

Bu özellik telefonunuz için tarih, saat 
ve alarm ayarlarını yapabilmenizi 
sağlar. Varsayılan tarih ve saat 01/01 
ve 00:00 şeklindedir. 

7.1 Tarih ve saat ayarlama
Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile SAAT & ALARM üzerine 
gelin ve mTAMAM'a basın, 
mSEÇ tuşuna basarak TARIH/
SAAT AYR içine girin.
Kaydedilmiş son tarih 
görüntülenir. 
Geçerli tarihi (GG/AA) girin ve a 
mTAMAM'a basın.
Kaydedilmiş son saat 
görüntülenir. 
Geçerli saati girin (SS:DD). Saat 
12 saat biçimindeyse, 2 
tuşuna basarak A (am) veya 7 
tuşuna basarak P (pm) seçin. 
Onaylamak için mTAMAM'a 
basın.
• Bir onay tonu duyulur. 
Not

Tarih/saat alanına geçersiz bir giriş 
yapılırsa bir hata tonu duyulur. 
Saat: 00 ile 12; Dakika: 00 ila 59
Tarih: 01 ila 31; Ay: 01 ila 12

Uyarı
Eğer telefonunuz adaptör ile bir ISDN 
hattına bağlıysa, tarih ve saat her 
aramadan sonra güncellenebilir. Tarih 

ve saat güncellemesi şebekenize 
bağlıdır. 
Lütfen ISDN sisteminizdeki tarih ve 
saat ayarları kontrol edin veya şebeke 
sağlayıcınıza danışın. 

7.2 Tarih/saat biçimi 
ayarlama

Telefonunuz için tercih ettiğiniz tarih/
saat biçimini ayarlayabilirsiniz. 
Varsayılan biçim GG/AA ve 24 SA 
şeklindedir.

7.2.1 Saat biçimi ayarla
Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile SAAT & ALARM üzerine 
gelin ve mTAMAM'a basın, : 
ile FORMAT AYARLA üzerine 
gelin vemSEÇ tuşuna basın.
mTAMAM tuşuna basarak 
SAAT FORMATI içine girin.
• Geçerli ayar görüntülenir.
: ile saat biçimini seçin (12 SA 
veya 24 SA) ve mTAMAM'a 
basarak onaylayın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

7.2.2 Tarih biçimi ayarla
Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile SAAT & ALARM üzerine 
gelin ve mTAMAM'a basın, : 
ile FORMAT AYARLA üzerine 
gelin vemSEÇ tuşuna basın.
: ile TARİH FORMATI içine 
girin ve mTAMAM'a basın.
• Geçerli ayar görüntülenir.
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: ile tarih formatı seçimi (GG/
AA veya AA/GG) üzerine gelin 
ve onaylamak için mTAMAM'a 
basın. 
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

7.3 Alarmı kur
Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile SAAT & ALARM üzerine 
gelin ve mTAMAM'a basın, : 
ile ALARM üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
: ile KAPALI, AÇIK BİR KEZ 
veya AÇIK GÜNLÜK seçin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
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 
basın. 
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

Not
Alarm zamanı geldiğinde alarm tonu 
ve alarm simgesi  1 dakika 
boyunca çalar/yanıp söner. Alarm 
sesini kapatmak için, telefonun 
üstünde herhangi bir tuşa basın.

7.4 Alarmı tonunu ayarlama
Boş modda M tuşuna basın, 
: ile SAAT & ALARM üzerine 
gelin ve mTAMAM'a basın, : 
ile ALARM TONU üzerine gelin 
vemSEÇ tuşuna basın.
: ile MELODİ 1, MELODİ 2 
veya MELODİ 3 üzerine gelin ve 
onaylamak için mSEÇ tuşuna 
basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar 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 numarayı 
aramanızı sağlayacaktır. Bu özellik acil 
durum numaralarına doğrudan erişim 
için çok kullanışlıdır. 
Kolay arama numarasına en fazla 24 
hane girebilirsiniz. 

8.1.1 Kolay Arama modunu 
aktifleştirmek için

Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile GELİŞMİŞ AYR üzerine 
gelin ve mSEÇ tuşuna basın, 
mSEÇ tuşuna basarak KOLAY 
ARAMA içine girin.
mSEÇ tuşuna basarak MOD 
içine girin.
: ile AÇIK üzerine gelin ve 
onaylamak için mSEÇ tuşuna 
basın.
Kolay Arama numarasını girin ve 
onaylamak için mTAMAM'a 
basın.
• Bir onay tonu duyulur.

8.1.2 Kolay Arama modunu 
devre dışı bırakmak için

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

8.1.3 Kolay Arama numarasını 
değiştirmek için

Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile GELİŞMİŞ AYR üzerine 
gelin ve mSEÇ tuşuna basın, 
mSEÇ tuşuna basarak KOLAY 
ARAMA içine girin.
: ile NUMARA üstüne gidin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
• Kayıtlı son Kolay Arama 

numarası görüntülenir (eğer 
varsa).

Kolay arama numarasını (en fazla 
24 hane) girin ve mTAMAM'a 
basarak onaylayın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

8.2 Konferans modunu aç/
kapat

Konferans modu aktifken, ikinci el 
cihazı gelen harici aramayı 
cevapladığında, ana üniteye kayıtlı 
ikinci bir el cihazı ile üçlü konferansı 
otomatik olarak başlatabilirsiniz. 
Bu mod için varsayılan ayar AÇIK 
olarak ayarlanmıştır.

Boş modda Mtuşuna basın : 
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
KONFERANS üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
: ile AÇIK veya KAPALI 
üzerine gelin ve onaylamak için 
mSEÇ tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.
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8.3 Arama Engelleme
Arama engelleme seçilen el cihazlarında 
belirli numaralarla başlayan hanelerin 
aranmasını engellemenizi sağlar. 4 farklı 
arama engelleme numarası 
kullanabilirsiniz, her numara en fazla 4 
hane içerebilir.

8.3.1 Arama engellemeyi 
devreye sokmak/
devreden çıkarmak için

Boş modda Mtuşuna basın : 
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
ARAMA ENGELİ üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve 
mTAMAM'a basarak onaylayın. 
Not

Varsayılan Ana PIN kodu 0000’dır.
mSEÇ tuşuna basarak MOD 
içine girin.
: ile AÇIK veya KAPALI 
üzerine gelin ve onaylamak için 
mSEÇ tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

8.3.2 Arama Engelleme 
numarasını değiştirmek 
için

Boş modda Mtuşuna basın : 
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
ARAMA ENGELİ üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.

Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve 
mTAMAM'a basarak onaylayın. 
Not

Varsayılan Ana PIN kodu 0000’dır.
: ile NUMARA üstüne gidin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
: ile NUMARA 1, NUMARA 2, 
NUMARA 3 veya NUMARA 4 
üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna 
basın.
Engelleme numarasını (en fazla 4 
hane) girin ve mTAMAM'a 
basarak onaylayın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

Not
Aranması engellenmiş numaralardan 
biri aranırsa, arama bağlanmayacaktır. 
Bu olduğunda, telefondan bir hata tonu 
çıkarır ve bekleme moduna geri döner. 

8.4 Ana PIN kodunu 
değiştirme

Ana PIN kodu arama engelleme, 
kaydetme/kaydı silme işlemlerini 
ayarlamak ve telesekretere uzaktan 
erişim için kullanılır. Varsayılan Ana PIN 
Kodu 0000'dır. Ana PIN kodunun 
maksimum uzunluğu 4 hanedir. PIN 
kodu her gerektiğinde telefon sizden 
girmenizi isteyecektir.

Not 
Varsayılan PIN kodu 0000 olarak 
önceden ayarlanmıştır. Bu PIN kodunu 
değiştirirseniz, PIN bilgilerini kolaylıkla 
erişebileceğiniz güvenilir bir yerde 
saklayın. PIN kodunu kaybetmeyin.

1

2

3

4

1

2

3

4

5



34 Gelişmiş ayarlar

Boş modda Mtuşuna basın : 
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
PIN DEĞ. üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
Uyarıldığında mevcut Ana PIN'i 
girin ve mTAMAM'a basarak 
onaylayın. 
• Girilen PIN kodu ekranda 

asteriks (*) şeklinde 
gösterilecektir.

Yeni PIN'i girin ve mTAMAM 
tuşuna basın.
Yeni PIN kodunu tekrar girin ve 
PIN değişikliğini onaylamak için 
mTAMAM tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

Not 
Eğer PIN kodunu unutursanız 
telefonunuzu varsayılan ayarlarına 
sıfırlamanız gerekir. Daha fazla ayrıntı 
için sonraki bölüme “Cihazı Sıfırla” 
bakın. 

8.5 Kayıt
Eğer ilave bir el cihazı kaydetmek 
istiyorsanız veya el cihazınızın kaydını 
istemeden sildiyseniz ve tekrar 
kaydetmek istiyorsanız, aşağıdaki işlemi 
uygulayın. Bu ID555 el cihazlarını 
kaydetme işlemidir. İşlemler kaydetmek 
istediğiniz el cihazına göre farklılık 
gösterebilir. Bu durumda, lütfen ilave el 
cihazının üreticisine başvurun. 
Ek el cihazlarının kullanımdan önce 
ana birime kaydedilmeleri şarttır. Bir 
ana birime maksimum 5 adet el cihazı 
kaydedebilirsiniz.

Telefonları kaydedebilmek veya kaydını 
silmek için önce Ana PIN kodu 
gereklidir. 

Not
Varsayılan Ana PIN kodu 0000’dır.
El cihazını manuel olarak 
kaydetmek için:
Telefonları kaydedebilmek veya kaydını 
silmek için önce Ana PIN kodu 
gereklidir. 

Not
Varsayılan Ana PIN kodu 0000’dır.

Baz istasyonunda, p tuşuna 
basın ve yaklaşık 5 saniye basılı 
tutun. Ana birim kayda hazır 
olduğunda bip sesi çıkartır. 
El cihazında Mtuşuna basın, 
: ile GELİŞMİŞ AYR üzerine 
gelin ve mSEÇ tuşuna basın, 
: ile KAYIT üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.

Not
El cihazında 10 saniye içinde hiçbir 
tuşa basılmazsa, kaydetme prosedürü 
iptal edilir. Bu olduğunda, Adım 1'i 
tekrarlayın.

Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve 
mTAMAM'a basarak onaylayın. 

Not
Varsayılan Ana PIN kodu 0000’dır.

BEKLİYOR_ _ ekranda 
görüntülenir.

Not
Belirli bir süre içinde ana ünite 
bulunamazsa, el cihazı boş moda 
döner. 
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8.6 El cihazının kaydını silin
Boş modda Mtuşuna basın : 
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
KAYDI SİL üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve 
mTAMAM'a basarak onaylayın. 
Not

Varsayılan Ana PIN kodu 0000’dır.
: ile kaydını silmek için 
seçtiğiniz el cihazı numarasına 
gidin ve mSEÇ tuşuna basın.
• Kayıt silme işlemi başarı ile 

gerçekleştiğinde onaylandığını 
belirten doğrulama sesi çıkar ve 
ekran KAYT SİLİNDİ gösterir.

Not
Eğer el cihazında 15 saniye süresince bir 
şey yapılmazsa, kayıt silme işlemi iptal 
edilir ve el cihazı boş moda döner.
ID555 aralığına ait olmayan el 
cihazının kaydını silmek için, kayıt 
silerken sadece ID555 el cihazını 
kullanabilirsiniz. 

8.7 Ülke Seçimi
Bu menünün geçerliliği ülkenize bağlıdır.
MERHABA modunda iken seçilen 
ülkeden farklı başka bir ülke 
seçebilirsiniz.

Boş modda M tuşuna basın 
: ile GELİŞMİŞ AYR üzerine 
gelin ve mSEÇ tuşuna basın, 
: ile ÜLKE üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
: ile seçtiğiniz ülkenin üzerine 

gelin ve onaylamak için 
mTAMAM'a basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

Not
Ülke seçimi yapıldığında, seçilen ülke 
için varsayılan hat ayarları otomatik 
olarak telefona uygulanacaktır (örn. 
Flaş zamanı, Çevir modu, Dil vb).

8.8 Cihazı Sıfırla
Bu özellik ile telefonunuzu varsayılan 
ayarlarına döndürebilirsiniz. 

Uyarı
Sıfırlamanın ardından, tüm kişisel 
ayarlarınız, arama kaydı ve tekrar 
arama listesi girişleri silinir ve 
telefonunuz varsayılan ayarlarına geri 
döner. Ancak, telefon defteriniz ve 
telesekreterinizdeki okunmayan 
mesajlarınız sıfırladıktan sonra 
değişmeden kalacaktır.

Not
Telefonunuzu tekrar yapılandırmanız 
gerekebilir. Bu durumda sıfırlama 
işlemi sonrasında MERHABA modu 
tekrar belirir. (Bölüm 3,3'e gidiniz)

Boş modda M tuşuna basın 
: ile GELİŞMİŞ AYR üzerine 
gelin ve mSEÇ tuşuna basın, 
: ile SIFIRLA üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
SIFIRLA? ekranda görüntülenir. 
Onaylamak için mTAMAM'a 
basın. 
• Bir onay tonu duyulur.
• Ünite varsayılan ayarlara 
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sıfırlanır (bkz. “Varsayılan 
ayarlar” sayfa 36).

8.9 Varsayılan ayarlar

8.10 Oto Önek ayarlayın
Bu özellik ön arama sırasında 
numaranın başına eklenecek olan 
önek numarası tanımlamanıza olanak 
sağlar (bkz. “Ön Tuşlama” sayfa 17). 
Bu özelliği ayrıca ön arama sırasında 
numaranın ilk birkaç hanesi ile 
eşleştirmek ve değiştirmek amacıyla 
belirli bir dizi eklemek için 
kullanabilirsiniz. 
Belirli bir dizi için en fazla 5 hane ve 
otomatik önek numarası için 14 hane 
girebilirsiniz.

Not 
ID555 telefonunuzun kullanımı tüm 
PABX türleri için garanti edilemez.

Boş modda M tuşuna basın 
: ile GELİŞMİŞ AYR üzerine 
gelin ve mSEÇ tuşuna basın, 
: ile OTOMATİK ÖN EK 
üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna 
basın.
Ekranda HANE ALGILA 
görüntülenir. 
• Kayıtlı son algılama dizisi 

görüntülenir (eğer varsa). 
Belirli dizin (en fazla 5 hane) girin 
ve mTAMAM'a basarak 
onaylayın. 
ÖN EK ekranda görüntülenir. 
• Kayıtlı son ön ek görüntülenir 

(eğer varsa). 
Önek numarasını (en fazla 14 
hane) girin ve mTAMAM'a 
basarak onaylayın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

Zil Sesi SEVİYE 2
Zil Melodisi FLICK
Kulaklık Sesi SES SEVİYESİ 3
Hoparlör Sesi SES SEVİYESİ 3
Tuş Sesi AÇIK
Kontrast SEVİYE 2
Otomatik kapa AÇIK
Alarm saati KAPALI
Engelleme 
modu

KAPALI

Kolay arama KAPALI
El Ünitesi Adı PHILIPS
Tarih/Saat 01/01/2008; 

00:00
Ana PIN kodu 0000
Konferans KAPALI

Telesekreter
Cevap Modu CEVAP VE KYT.
Cevap 
vermeden 
önceki çalma 
sayısı

5

Giden Mesajlar CEVAP VE KYT. 
modu için ön 
ayarlı

El cihazı tarama KAPALI
Baz hoparlörü SEVİYE 5
Uzaktan erişim DEVRE DIŞI
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Not
Algılama dizisi girilmezse (boş) ön ek 
numarası r tuşuna basıldıktan 
sonra ön ek numarası aranan 
numaraya otomatik olarak eklenir. 
*, # veya duraklat (P) ile başlayan 
numaralar için, r tuşuna basıldıktan 
sonra önek numarası ön arama 
numarasına eklenmeyecektir.

8.11 Flaş zamanını değiştir
Flash süresi (veya arama gecikmesi) 
r tuşuna bastıktan sonra hattın 
kesileceği zaman gecikmesidir. Kısa, 
orta veya uzun olarak ayarlanabilir.
El cihazınız içinde tanımlanmış 
varsayılan numaralar ve değerler 
ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı 
ve bu yüzden değiştirmeniz 
gerekmemelidir.

Not
Bu ayar şebeke servileri kullanılırken 
faydalıdır. [r + 1] , [r + 
2] ile erişilen bazı servislerin 
kullanımı (arama bekletme, arama 
yönlendirme...) flaş zamanı ayarınıza 
bağlı olacaktır. Bu hizmet ile ilgili daha 
fazla bilgi için lütfen şebeke 
sağlayıcınızla temasa geçin.

Boş modda Mtuşuna basın : 
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
TEK. ARA. SÜR. üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
: ile KISA, ORTA veya UZUN 
üzerine gidin ve onaylamak için 
mSEÇ tuşuna basın.

• Onaylandığını belirten bir bip 
sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

8.12 Arama Modunu 
Değiştirme (ülkeye bağlı)

El cihazınızda arama modu tanımlanmış 
varsayılan değerler ülkenizdeki şebeke 
için uygun olmalı ve bu yüzden 
değiştirmeniz gerekmemelidir. 

Boş modda Mtuşuna basın : 
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
ARAMA MODU üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
: ile TON veya PULS üzerine 
gelin ve onaylamak için mSEÇ 
tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

8.13 İlk çalış ayarla
Bu fonksiyon Kapalı olarak 
ayarlandığında, sesli aramadaki ilk 
çalmada zil sesi duyulmaz. Bu özellikle 
arayan kimliğinin ilk çalıştan sonra 
gönderildiği ülkeler için kullanışıdır. 
Bununla birlikte, mesaj geldiğinde 
evdeki telefon çalmayacaktır.

Boş modda Mtuşuna basın : 
ile GELİŞMİŞ AYR üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
TEK ÇALIŞ üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
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: ile AÇIK veya KAPALI 
üzerine gelin ve onaylamak için 
mTAMAM'a basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

2
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9 Ağ Hizmetleri
Bu menü ülke/abonelik bağımlı bazı 
şebeke hizmetlerine erişim, 
aktifleştirme veya devre dışı bırakma 
için uygun yollar sağlar. Bu hizmetler 
ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen 
şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.
Telefonunuz içinde tanımlanmış 
varsayılan numaralar ve değerler 
ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı 
ve bu yüzden değiştirmeniz 
gerekmemelidir. 

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

9.1.1 Arama Yönlendirme 
Özelliğini Aktifleştirme

Not
Bu özellik aktifleştirildiğinde, 
ayarladığınız arama yönlendirme 
seçeneğine bağlı olarak, gelen 
aramalar seçtiğiniz numaraya 
yönlendirilecektir. 

Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile ŞEB.SERVİS üzerine gelin 
ve mTAMAM'a basın.
: ile ayarlamak istediğiniz 
arama iletme seçeneğine gidin 
(ARAMA YÖNL. / ARA. YÖN. 
MEŞG / ARA. YÖN. CVPSIZ) ve 
mSEÇ tuşuna basın.

Aramanın yönlendirilmesini 
istediğiniz numarayı girin ve m 
TAMAM tuşuna basın. 
• Seçilen servis için bir numara 

aranacaktır.
Numara arandığında, e tuşuna 
basarak boş moda dönün.

9.1.2 Arama Yönlendirme 
Özelliğini Devre Dışı 
Bırakma

Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile ŞEB.SERVİS üzerine gelin 
ve m tuşuna basın.
: ile ayarlamak istediğiniz 
arama iletme seçeneğine gidin 
(ARAMA YÖNL. / ARA. YÖN. 
MEŞG / ARA. YÖN. CVPSIZ) ve 
mSEÇ tuşuna basın.
: ile DEVRE DIŞI üzerine gelin 
ve onaylamak için mSEÇ 
tuşuna basın.
• Seçilen servis için bir numara 

aranacaktır.
Numara arandığında, e tuşuna 
basarak boş moda dönün.

9.1.3 Kodları değiştir
Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile ŞEB.SERVİS üzerine gelin 
ve m tuşuna basın.
: ile ayarlamak istediğiniz 
arama iletme seçeneğine gidin 
(ARAMA YÖNL. / ARA. YÖN. 
MEŞG / ARA. YÖN. CVPSIZ) ve 
mSEÇ tuşuna basın.
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: ile KOD DEĞİŞTİR üzerine 
gidin ve yönlendirme numarasını 
girmek için mSEÇ tuşuna basın.
Onaylamak için mTAMAM 
tuşuna basın.

9.2 Sesli Posta
Bu özellik aramayı 
cevaplayamadığınızda ya da 
cevaplamak istemediğinizde arayanın 
sesli mesaj bırakabilmesini sağlar. Bu 
özelliğin kullanılabilirliği ülkenize ve 
şebekenizdeki aboneliğinize bağlıdır. 
Bu mesajlar telefonda değil şebekede 
saklandığı için çoğunlukla mesajları 
dinlemek ücretlidir. Bu hizmetler ile 
ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke 
sağlayıcınızla temasa geçin.

9.2.1 Sesli Posta Numarası 
Ayarlama

Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile ŞEB.SERVİS üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
SESLİ POSTA veya SESLİ 
POSTA 2 üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
: ile AYARLAR üstüne gidin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
Sesli posta numarasını değiştirin 
ve mTAMAM tuşuna basın.

9.2.2 Sesli Postayı 
Aktifleştirme

Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile ŞEB.SERVİS üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 

SESLİ POSTA veya SESLİ 
POSTA 2 üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
mSEÇ tuşuna basarak ARA 
yapın. 
• Seçilen servis için bir numara 

aranacaktır.
Numara arandığında, e tuşuna 
basarak boş moda dönün.

9.3 Bilgi Servisi

9.3.1  Bilgi Servisini Aktive Et
Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile ŞEB.SERVİS üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
BİLGİ 1 veya BİLGİ 2 üzerine 
gelin ve mSEÇ tuşuna basın.
mSEÇ tuşuna basarak ARA 
yapın. 
• Seçilen servis için bir numara 

aranacaktır.
Numara arandığında, e tuşuna 
basarak boş moda dönün.

9.4 Geri Arama

9.4.1 Geri Arama Ayarlama
Boş modda Mtuşuna basın 
: ile ŞEB.SERVİS üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
GERİ ARA üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
: ile AYARLAR üstüne gidin ve 
mSEÇ tuşuna basın. 
Geri arama için gerekli numarayı 
girin ve mTAMAM tuşuna 
basın.
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9.4.2  Geri Arama 
Aktifleştirme

Boş modda Mtuşuna basın 
: ile ŞEB.SERVİS üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
GERİ ARA üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
mSEÇ tuşuna basarak ARA 
yapın. 
• Seçilen servis için bir numara 

aranacaktır.
Numara arandığında, e tuşuna 
basarak boş moda dönün.

9.5 Geri arama özelliğini iptal 
etme

9.5.1 Geri Aramayı İptal Et 
Ayarı

Boş modda Mtuşuna basın 
: ile ŞEB.SERVİS üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
GERİ AR. İPTAL üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
: ile AYARLAR üstüne gidin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
Geri aramayı iptal etmek için 
gerekli numarayı girin ve 
mTAMAM tuşuna basın.

9.5.2 Geri Ara İptal özelliğini 
aktifleştirme

Boş modda Mtuşuna basın 
: ile ŞEB.SERVİS üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
GERİ AR. İPTAL üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.

mSEÇ tuşuna basarak ARA 
yapın. 
• Seçilen servis için bir numara 

aranacaktır.
Numara arandığında, e tuşuna 
basarak boş moda dönün.

9.6 Gizli No

9.6.1 Gizli No Ayarlama
Boş modda Mtuşuna basın 
: ile ŞEB.SERVİS üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
KİMLİK GİZLE üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
: ile AYARLAR üstüne gidin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
Gizli No için gerekli numarayı 
girin ve mTAMAM tuşuna 
basın.

9.6.2 Kimlik Gizle 
Aktifleştirme

Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile ŞEB.SERVİS üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
KİMLİK GİZLE üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
mSEÇ tuşuna basarak 
AKTİFLEŞTİR. 
• Seçilen servis için bir numara 

aranacaktır.
Numara arandığında, e tuşuna 
basarak boş moda dönün.
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10 Telesekreter (TAM)
Telefonunuz aktifleştirildiğinde cevaplanmayan aramaları kaydeden bir 
telesekreter özelliği gösterir. Telesekreter en fazla 99 mesaj alabilir. Maksimum 
kayıt süresi 30 dakikadır (kişiselleştirdiğiniz giden mesaj dahil).
Ana ünite üzerindeki kontrol tuşlarını telesekreterin mesaj dinleme, mesaj silme 
ve ana ünite ses yüksekliği ayarı gibi temel ayarlarını yapmak için kullanabilirsiniz. 
Ana ünite üzerindeki kontrol tuşlarının her birinin açıklaması için, lütfen bkz 
bkz. “Ana üniteye genel bakış” sayfa 10.
Telesekreter fonksiyonlarına erişmek için el cihazınızdaki telesekreter 
menüsünü de kullanabilirsiniz. Telesekreter seçeneklerini ayarlamak için bir 
menü de vardır. 
Başlamak için, ana ünitenizde o tuşuna basarak telesekreteri açık hale getirin 
(kapalıysa). Alternatif olarak, telesekreteri el cihazınız ile de açabilirsiniz (bkz. 
bkz. “El cihazı ile Telesekreter Aç/Kapat'a geçin” sayfa 45). 

10.1 Dinle

10.1.1 Ana ünite üzerindeki telesekreter kontrol tuşları
Ana ünitedeki 
düğmeler 

Tanım

o Telesekreteri açmak/kapatmak için basın

P Mesajı dinlemek veya mesaj dinlemeyi durdurmak için 
basın

x Geçerli mesajı silmek için basın
Boş moddayken tüm eski mesajları silmek için iki saniye 
basılı tutun

l Mesaj dinleme sırasında geçerli mesajı tekrar dinlemek 
için bir kez basın
Mesaj dinleme sırasında bir önceki mesaja geri dönmek 
için iki kez basın

R Geçerli mesajı atlayıp sonraki mesajı dinlemek için basın

V Mesaj dinleme sırasında hoparlör sesini azaltır (-) veya 
artırır (+).
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10.1.2 Telefon aracılığıyla yeni mesajları dinletme
Kaydedilen son mesaj hoparlörden ilk olarak dinletilir. Yeni mesajların tümü 
dinlendiğinde, telesekreter durur ve  simgesinin yanıp sönmesi sona erer.

Boş modda Mtuşuna basın, : ile TELESEKRETER üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın, mSEÇ tuşuna tekrar basarak DİNLE menüsüne 
girin.
Dinlerken, şunları yapabilirsiniz:

İpucu
Boş modda u tuşuna basarak mesajları 
dinleyebilirsiniz, : ile 
TELESEKRETER üzerine gelin ve 
mSEÇ'e basın, daha sonra DİNLE 
menüsüne girmek için mSEÇ tuşuna 
tekrar basın

10.1.3 Telefon aracılığıyla eski 
mesajları dinleme

Eski mesajlar sadece yeni mesaj 
olmadığı takdirde dinlenebilir. İlk 
kaydedilen mesaj ilk oynatılacaktır ve 
daha fazla mesaj kalmayıncaya kadar 
metin mesajı otomatik olarak 
çalacaktır.

C El cihazını aramak için tuşuna basın
Kayıt işlemini başlatmak için üç saniyeden fazla basılı 
tutun

Ses ayarı Bas : tuşuna basın.

Dinletmeyi 
durdurma

Mesajı bitirmek için >DURDUR'a basın.

Tekrar mSEÇ tuşuna basın, : ile TEKRARLA üzerine gelin 
ve mesajı tekrar dinlemek için mSEÇ tuşuna basın.

Sonraki mesaj mSEÇ tuşuna basın, : ile SONRAKİ üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın.

Önceki mesaj mSEÇ tuşuna basın, : ile ÖNCEKİ üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.

Mesajı sil mSEÇ tuşuna basın, : ile SİL üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.

Kulaklıktan 
dinlemeye geçme

v tuşuna basın.
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Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile TELESEKRETER üzerine 
gelin ve mSEÇ tuşuna basın, 
mSEÇ tuşuna tekrar basarak 
DİNLE menüsüne girin.
mSEÇ tuşuna basın.
• İlk kaydedilen mesaj son 

kaydedilen mesaja kadar 
çalmaya başlayacaktır. 

Mesaj çalması sırasında, mevcut 
seçenekleri seçmek için m 
tuşuna basabilirsiniz (“Telefon 
aracılığıyla yeni mesajları 
dinletme” sayfa 43 altında 
bulunan seçeneklere bakın). 

10.2 Tüm mesajları silme

Not
Okunmamış mesajlar silinmeyecektir. 

Uyarı
Silinen mesajlar geri alınamaz.

Boş modda Mtuşun basın, : 
ile TELESEKRETER üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
TÜMÜNÜ SİL üstüne gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
Ekranda TÜMÜNÜ SİL? 
görüntülenir. Tüm mesajlarınızın 
silinmesini onaylamak için 
mTAMAM'a basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

10.3 Cevap modunu ayarlama
2 cevaplama modu mevcuttur: Sadece 
cevap, Cevapla ve Kaydet

Varsayılan cevaplama modu CEVAP 
VE KYT şeklindedir, arayan kişi 
telesekretere mesaj bırakabilir.
Bunu SADECE CEVAP moduna 
değiştirmeniz mümkündür, bu modda 
arayan kişi telesekretere mesaj 
bırakamaz.

Boş modda Mtuşun basın, : 
ile TELESEKRETER üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
CEVAP MODU üstüne gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
: ile CEVAP VE KYT veya 
SADECE CEVAP üstüne gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
• Cevap modu ayarlanır 
Not

Telesekreter gelen bir aramayı 
cevapladığında, seçmiş olduğunuz 
cevaplama moduna bağlı olarak uygun 
olan varsayılan mesaj dinletilir. 
Standart mesajın dili Merhaba 
modunda seçtiğiniz ülkeye bağlıdır 
(bkz sayfa 12).

10.4 Giden Mesajları 
Kişiselleştirme

10.4.1 Kişiselleştirilen Mesajınızı 
Kaydedin

Bu kişisel giden mesaj varsayılanın 
yerini alır. Varsayılan giden mesaja 
geri dönmek için, kaydetmiş 
olduğunuz kişisel giden mesajı 
silmeniz yeterlidir. Kaydettiğiniz giden 
mesaj hoşunuza gitmediyse, eskisinin 
üzerine yazmak için yeni bir mesaj 
kaydetmeniz yeterlidir. 
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Boş modda Mtuşun basın, : 
ile TELESEKRETER üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
ANONS KAYDET üstüne gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın.
: ile CEVAP VE KYT veya 
SADECE CEVAP üstüne gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
 : ile ANONS KAYDET üzerine 
gidin ve mSEÇ tuşuna basın.
• Kayıt başlar.
Kaydı kaydetmek için mKAYD. 
tuşuna basın.
• Kaydedilen mesaj çalınır ve çalma 

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

Not
Giden mesajın maksimum uzunluğu 2 
dakikadır. 

10.4.2 Kişiselleştirilen 
Mesajınızı Dinleme

Boş modda Mtuşun basın, : 
ile TELESEKRETER üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
ANONS KAYDET üstüne gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın.
: ile CEVAPLA ve KAYDET 
veya SADECE CEVAP üstüne 
gelin ve mSEÇ tuşuna basın.
DİNLE'ye girmek için mSEÇ 
tuşuna basın.
• Önceden kaydedilen giden mesaj 

(varsa) dinlenir ve ardından ekran 
önceki menüye döner.

10.4.3 Kişiselleştirilen 
Mesajınızı Silme

Boş modda Mtuşun basın, : 
ile TELESEKRETER üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
ANONS KAYDET üstüne gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın.
: ile CEVAP VE KYT veya 
SADECE CEVAP üstüne gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
: ile SİL üzerine gidin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
• Kaydedilmiş mesaj silinir.

10.5 El cihazı ile Telesekreter 
Aç/Kapat'a geçin

Boş modda Mtuşun basın, : 
ile TELESEKRETER üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
TLSEK.AÇ/KAP üstüne gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
: ile AÇIK veya KAPALI 
üstüne gelin ve onaylamak için 
mSEÇ tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

10.6 Telesekreter Ayarları

10.6.1 Zil Erteleme
Bu, telesekreterin devreye girerek 
giden mesajınızı dinletmeye 
başlamadan önce gereken çalma 
sayısıdır. Telesekreterinizi 3 ile 8 kez 
çaldıktan sonra veya EKONOMİ 
modunun ardından selamlama mesajı 
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vermeye başlayacak şekilde 
ayarlayabilirsiniz. Varsayılan zil 
erteleme 5'tir.

Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile TELESEKRETER üzerine 
gelin ve mSEÇ tuşuna basın, 
: ile AYARLAR'a gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın, mSEÇ 
tuşuna basarak ZİL GECİKME 
seçin.
: ile istediğiniz zil erteleme 
ayarına gelin (3 ila 8 zil veya 
EKONOMİ) ve onaylamak için 
mSEÇ tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

İpucu
Ekonomi modu mesajlarınızı uzaktan 
kontrol ederken uzun mesafe arama 
masrafından 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 olmadığını 
kontrol etmek istiyorsanız, 4ncü 
çalıştan sonra telefonu 
kapatabilirsiniz.

10.6.2 Uzaktan Kumanda 
Erişimi

Evinizden uzakta iseniz ve 
telesekreterinizdeki mesajları kontrol 
etmek istiyorsanız, başka bir telefonu 
kullanarak mesajlarınızı kontrol etmek 
için uzaktan erişim özelliğini 

kullanabilirsiniz. Başka bir telefondan 
ev numaranızı aradıktan sonra, uzaktan 
erişim kodunu girin*, 
telesekreterinizdeki mesajlara 
erişebileceksiniz. Telefonunuzun 
tuşları telesekreterin kontrol tuşları 
gibi çalışır, bunlarla mesajları 
dinleyebilir veya silebilir, 
telesekreterinizi açıp kapatabilirsiniz.

Not
Bu ayar varsayılan olarak kapalıdır. 
* Uzaktan erişim kodu (Ana PIN 
kodunuz ile aynıdır) telesekreterinize 
yetkisiz erişimleri önler. Daha fazla 
bilgi için bkz. bölüm 10.6.2.2.

10.6.2.1 Uzaktan Erişim 
seçeneğini 
Aktifleştirme/
Kapama

Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile TELESEKRETER üzerine 
gelin ve mSEÇ tuşuna basın, 
: ile AYARLAR üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
UZAK. ERŞ. üzerine gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın.
: ile AKTİFLEŞTİR veya 
DEVRE DIŞ. üstüne gelin ve 
onaylamak için mSEÇ tuşuna 
basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.
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10.6.2.2 Harici bir arama ile 
telesekreterin 
kontrolü

Başka bir telefondan evi arayın. 
• Telesekreter cevaplar ve 

karşılama mesajını dinletmeye 
başlar

8 saniye içinde arama yapmak için 
kullandığınız telefonun # tuşuna 
basın ve uzaktan erişim kodunu 
girin (bu kod Ana PIN kodunuz 
ile aynıdır). 
• Uzaktan erişim kodu yanlış ise, 

bir hata tonu duyulur. Doğru 
numarayı elde edinceye kadar 
erişim kodunu girin.

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

• Uzaktan erişim kodu (Ana PIN 
kodunuz ile aynıdır) doğru ise, 
bir doğrulama tonu 
duyacaksınız. 

• Yeni mesajlar (varsa) otomatik 
olarak dinlenecek ve daha fazla 
yeni mesaj kalmadığında 
duracaktır.

Not
Eğer yeni mesaj yoksa telesekreter 
mesajları dinletmez.

Aşağıdaki tablo uzaktan erişim 
sırasında aşağıdaki özelliklere nasıl 
erişileceğini göstermektedir:

1

2

Basılacak 
tuş

Alıcı

1 Geçerli mesajı 
tekrar dinlemek 
için bir kez basın 
veya önceki mesaja 
gitmek için iki kez 
basın

2 Eski mesajları 
dinleme

3 Sonraki mesaja 
gitme

6 Geçerli mesajı 
silme

7 Telesekreteri açma

8 Geçerli mesajı 
dinletmeyi 
durdurma

9 Telesekreteri 
kapama

# Telesekreter açıksa 
ve giden mesaj 
dinletiliyorsa 
uzaktan erişim 
kodunu girin.
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10.7 Arama Görüntüleme

10.7.1 El cihazında arama 
görüntüleme

El cihazı arama görüntülemesi AÇIK'a 
ayarlanmışsa, el cihazı hoparlöründen 
gelen mesajı duyabilir ve aramaya 
cevap verip vermeyeceğinize karar 
verebilirsiniz. Aramaya cevap vermek 
için r tuşuna basın. 
Bu ayar varsayılan olarak kapalıdır.

Boş modda Mtuşun basın, : 
ile TELESEKRETER üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın, : ile 
AYARLAR üstüne gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın, : ile HS 
GÖRÜNTÜLEME üzerine gelin 
ve mSEÇ tuşuna basın.
: ile AÇIK veya KAPALI 
üzerine gelin ve onaylamak için 
mSEÇ tuşuna basarak 
onaylayın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

10.7.2 Ana ünitede arama 
görüntüleme

Arama görüntüleme sırasında 
hoparlör sesini artırmak için + ve 
azaltmak için - tuşuna 
basabilirsiniz. En düşük ses seviyesi 
arama görüntülemeyi kapatır.

10.7.3 Ses Dilini Ayarlama
Bu menü tanımlı giden mesaj dilini 
değiştirmenizi sağlar. Bu menünün 
kullanılabilirliği ve dil seçenekleri 
ülkeye bağlıdır. 

Boş modda Mtuşuna basın, 
: ile TELESEKRETER üzerine 
gelin ve mSEÇ tuşuna basın, 
: ile AYARLAR'a gelin ve 
mSEÇ tuşuna basın, : ile SES 
DİL üzerine gelin ve mSEÇ 
tuşuna basın.
• Geçerli olan seçili dil vurgulanır. 
: ile istediğiniz dilin üstüne 
gidin ve onaylamak için mSEÇ 
tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.
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Teknik ver 49

11 Teknik ver

Ekran
• Artan LCD aydınlatma

Genel telefon özellikleri
• Çift mod arayanın adını ve 

numarasını gösterme
• 15 polifonik zil melodisi

Telefon defteri listesi, Tekrar 
arama listesi ve Arama kaydı
• 200 kişilik telefon defteri
• 20 girişlik tekrar arama listesi
• 50 girişlik arama kaydı

Pil
• 1 Li-ion polimer 500mAh pil

Radyo özellikleri
• Frekans Bandı: 1880 - 1900Mhz
• Maksimum çıkış gücü: 250mW

Güç Tüketimi
• Boş moddayken güç tüketimi: 

yaklaşık 800mW

Ağırlık ve boyutlar
• El cihazı: 74 gram
• 144 x 13 x 43 mm (YxDxG)
• Ana ünite: 143 gram
• 70 x 85 x 128 mm (YxDxG)

Sıcaklık aralığı
• Çalışma: 0 ve 35ºC arasında (32 ila 

95ºF).
• Saklama: -20 ve 45ºC arasında 

(-4 ila 113ºF).
Nispi Nem
• Çalışma: En fazla %95 40°C'de
• Saklama: En fazla %95 40°C'de



12 Sıklıkla sorulan 
sorular
www.philips.com/support

Bu bölümde, telefonunuz hakkında en 
sık sorulan soruları ve bunların 
cevaplarını bulacaksınız.

Bağlantı

El cihazı açılmıyor!
• Pili şarj etme: El cihazını şarj etmek 

için ana üniteye koyun. Bir süre 
sonra telefon açılacaktır.

El cihazı şarj olmuyor!
• Şarj bağlantılarını kontrol edin.

Şarj sırasında  simgesi yanıp 
söner!
• Pil dolu: Pili şarj etmeye gerek yok.
• Pil iyi temas etmiyor: El cihazını 

hafif hareket ettirin.
• Temas yerleri kirli: Pil temaslarını 

kuru bir bezle temizleyin.
• Yanlış pil takılı: Sadece üniteniz ile 

birlikte verilen Li-ion şarj edilebilir 
pili kullanın. Alkalin pilleri veya 
diğer pil türlerini kullanırsanız pil 
sızıntısı riski olabilir.

Arama sırasında iletişim kesildi!
• Pili şarj edin
• Ana üniteye yaklaşın.

Telefon "Kapsama alanı dışında" 
olabilir!
• Ana üniteye yaklaşın.

PİL UY ARISI el cihazında 
gösterildi!
• Sadece cihazınızla birlikte verilen 

Li-ion şarj edilebilir pili kullanın. 
Alkalin pilleri veya diğer pil 
türlerini kullanırsanız pilin sızma 
tehlikesi vardır.

Kurulum

El cihazı ekranında ARIYOR... 
görüntülenir ve  simgesi 
yanıp söner!
• Ana üniteye yaklaşın.
• Ana ünitenin açık olduğundan emin 

olun.
• Cihazınızı sıfırlayın ve el cihazı 

kaydını (bkz. “Kayıt” sayfa 34) 
yeniden başlatın.

Ses

El cihazı çalmıyor!
ZİL SESİ'nin kapalı, olarak 
ayarlanmamış 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 
sırasında b tuşuna basın.

Arama tonu duyulmuyor!
• Güç yok: Bağlantıları kontrol edin. 
• Pil boş: Pili şarj edin.
• Ana üniteye yaklaşın.
• Yanlış telefon kablosu kullanılmış: 

Verilen telefon kablosunu kullanın. 
• Hat adaptörü gerekli: Hat 

adaptörünü telefon kablosuna takın.

Arayan beni net duymuyor!
• Ana üniteye yaklaşın.
• Ana üniteyi elektronik cihazların 

en az bir metre uzağına taşıyın.

Radyo veya televizyondan sık sık 
rahatsız edici sesler duyuluyor!
• Ana üniteyi elektrikli cihazlardan 

mümkün olduğunca uzağa taşıyın.

Ürün davranışı

Tuş takımı çalışmıyor!
• Tuş takımının kilidini açın: Boş 

moddayken * tuşuna uzun 
basın.

Uzun aramalar sırasında telefon 
ısınıyor!
• Bu normaldir. Arama sırasında 

telefon enerji tüketir.

El cihazı ana üniteye 
kaydedilemiyor!
• Maksimum (5) el cihazı sayısına 

ulaşıldı. Yeni el cihazı kaydetmek 
için mevcut el cihazlarından birinin 
kaydını silin.

• El cihazı pilin çıkartın ve değiştirin.
• Baz istasyonun güç kaynağı çıkartıp 

tekrar taktıktan sonra tekrar 
deneyin ve telefon kaydetme 
adımlarını uygulayın.

• PIN kodunu doğru girdiğinizden 
emin olun. Değiştirmediyseniz PIN 
kodunun varsayılan olarak 0000'dır.

Arayanın numarası 
gösterilmiyor!
• Servis aktifleştirilmemiş: Şebeke 

operatörü sözleşmenizi kontrol 
edin.

Sesli posta ayarlarımı 
değiştiremiyorum
• Operatör sesli posta hizmeti 

operatör tarafından yönetilir, 
telefonunuzdan değiştirilemez. 
Ayarları değiştirmek istediğinizde 
lütfen operatörünüzle görüşün.

Zayıf ses kalitesi ve anten 
simgesi  yanıp sönüyor!
• Telefonun iç ve dış kapsama alanı 

sırasıyla 50 metreye ve 300 
metreye kadardır. Telefon 
kapsama alanının dışına çıkarsa, 
anten simgesi  yanıp 
sönecektir.

El cihazım sürekli boş moda 
giriyor!
• 30 saniye herhangi bir tuşa 

basılmazsa, el cihazı otomatik 
olarak boş moda dönecektir. 
Ayrıca el cihazını 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 kaydı 
silin.

Ana PIN kodu yanlış!
• Varsayılan ana PIN kodu 0000’dır.
• Daha önceden değiştirilmişse ve 

yenisini hatırlamıyorsanız, 
varsayılan ana PIN koduna 
dönmesi için el cihazını sıfırlayın 
(bkz "Cihazı Sıfırla" bölüm 8.8).

Telesekreter mesajları 
kaydetmiyor!
• Bellek dolu: Eski mesajlarınızı silin.
• SADECE CEVAP modu aktif. 

SADECE CEVAP modunu devre 
dışı bırakın, CEVAP VE KYT 
modunu aktifleştirin (bkz "Cevap 
modunu ayarlama" bölüm 10.3).

Uzaktan kumanda erişimi 
çalışmıyor!
• Aktif Uzaktan Kumanda Erişimi 

(bkz "Uzaktan Kumanda Erişimi" 
bölüm 10.6.2).

Telefon uzaktan erişim sırasında 
kapanıyor!
• Ana PIN kodunu girmek için 8 

saniyeden fazla beklediniz. Kodu 8 
saniye içinde tekrar girin.

Telesekreter kayıt bitmeden 
önce duruyor!
• Bellek dolu: Eski mesajlarınızı silin.
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