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SE240

TR  Telefon

 Dikkat
Sadece şarj edilebilir pil kullanılmalıdır.
El cihazını ilk kullanımdan önce 24 saat şarj ediniz.
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4 Önemli

  1 Önemli

Telefonunuzu kullanmadan 
önce bu kullanım kılavuzunu 
okumak için zaman ayırınız. 
Telefonunuzun kullanımına 
ilişkin önemli bilgileri ve 
uyarıları içerir.

1.1 Elektrik Beslemesi
• EN 60950 normu uyarýnca 

IT tesisatlarý hariç olmak 
üzere bu ürünün işletimi 
için elektrik kaynaðý olarak 
220-240 Volt tek fazlý 
dalgalý akým gereklidir. 
Elektrik akýmýnýn kesilmesi 
durumunda iletişim kopabili.

• Elektrik şebekesi, EN 60950 
normu uyarýnca tehlikeli 
olarak sýnýflandýrýlmýştýr. 
Cihaz, ancak elektrik 
fişi çekilerek elektrik 
beslemesinden ayrýlabilir. 
Bu nedenle, cihazýn 
yakýnlarýnda bulunan ve 
ulaşýmý kolay olan bir priz 
kullanýn.

• Telefon şebekelerindeki 
gerilim, EN 60-950 
normundaki tanýmlamaya 
göre TNV-3 
(Telecommunications 
Network Voltages) olarak 
sýnýflandýrýlmýştýr.

  Dikkat
• Bu ekipman, elektrik 

kesintisi durumunda acil 
arama yapılacak şekilde 
tasarlanmamıştır. Acil 
aramaların yapılabilmesi 
için alternatif imkanların 
yaratılması şarttır.

• Yüksek voltaj. Ürünü asla 
açmayınız veya onarmaya 
çalışmayın.

• Ürünü sıvılardan uzak 
tutun.

• Telefonla birlikte teslim 
edilen pil tipinden 
farklı bir pil tipini asla 
kullanmayın. Yanlış tipte pil 
yerleştirilmesi durumunda 
patlama riski vardır.

• Telefon zili çaldığında 
kulaklığı kulağınıza çok 
yakın tutmaktan kaçının, 
aksi taktirde işitme 
duyunuza zarar verilebilir.
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• Ürünü, patlama tehlikesinin 
bulunduğu yerlerde 
kullanmayın.

• Küçük metal cisimlerin 
ürüne temas etmesine izin 
vermeyin. Aksi taktirde ses 
kalitesinin bozulmasına ve 
ürünün hasar görmesine 
yol açılabilir.

• Eller serbest fonksiyonu 
aktifleştirildiğinde 
kulaklıktaki sesin gücü 
aniden çok yüksek bir 
seviyeye çıkabilir. El 
cihazını kulağınızın çok 
yakınında tutmamaya 
dikkat edin.

• Aynı zamanda ilgili 
bölümlerde ve alt 
bölümlerde açıklanan 
uyarılara dikkat edin.

1.2 Uygunluk
Philips Consumer Electronics 
işbu beyanname ile SE240x 
cihazlarýnýn 1999/5/EG sayýlý 
direktifin temel standartlarýna 
ve diðer ilgili koşullarýna uygun 
olduðunu beyan eder.

Türkiye’deki ithalatci firma:
Türk Philips Ticaret A.Ş.
Y.Dudullu Org.San.Bolgesi
2.Cad. No:22 Umraniye
Tel: 0216 5221500 ISTANBUL

Uyumluluk beyanýný: 
www.p4c.philips.com 
adresinden bulabilirsiniz.

Bu ürün yalnızca ambalaj 
üzerinde belirtilmiş ülkelerdeki 
analog telefon şebekesine 
bağlanabilir.

1.3 GAP standardýnýn 
şartlarý

GAP standardý ile, DECT™ ve 
GAP özelliðine sahip tüm el 
cihazý ve baz istasyonlarýnýn 
ürün markasýna baðýmlý 
olmaksýzýn söz konusu 
standardýn asgarî şartlarýna 
uygun olmalarý saðlanýr. 
SE240 el cihazýnýz ve baz 
istasyonunuz GAP şartlarýna 
uygun olup, el cihazý kaydý, hat 
alma, çaðrý kabulü ve numara 
çevirme gibi fonksiyonlarýn 
düzenli şekilde çalýştýklarý 
garanti edilir.

Önemli



6

Baz istasyonda baþka bir 
marka (SE240/245
olmayan) bir el cihazý 
iþlettiðinizde geniþ 
fonksiyonlarýn çalýþmamasý söz 
konusu olabilir. SE240/245 
el cihazýnýzý GAP standardýna 
uygun, baþka imalat bir baz 
ünitesi üzerinden tanýtmak 
ve kullanmak için önce 
imalatçýnýn talimatnamesinde 
belirtilen prosedürü, sonra 
da sayfa 42 ’de belirtilen 
prosedürü takip etmeniz icap 
eder.
Baþka imalat bir el cihazýný 
SE240/245 baz ünitesi 
üzerinden tanýtmak için ise 
önce baz üniteyi tanýtma 
moduna geçirmeniz, 
daha sonra da imalatçýnýn 
talimatnamesinde belirtilen 
prosedürü takip etmeniz icap 
eder.

 1.4  Çevrenin Korunması

Atılacak eski ürünler için 
bertaraf bilgileri
Bu sembolü taşıyan elektrikli 
ve elektronik ürünler için 

öngörülen yerel çöp 
ayırma ve toplama 
sistemi hakkında lütfen 
kendiniz bilgi alınız :

Piller için bertaraf 
talimatlarý

Bataryalar ev çöpüne 
atýlmamalýdýr.

Ambalaj bilgileri
Philips þirketi, usulüne uygun 
imha edilmelerini teþvik 
etmek amacýyla pilleri ve 
cihaz ambalâjlarýný standart 
sembollerle donatmýþtýr.

Atýklarýn yeniden 
iþlenmeleri ve geri 
dönüþümü dalýnda 

faaliyet gösteren ulusal 
kurumlara mali katkýda 
bulunulmuþtur.

Ýþaretli ambalâj 
malzemeleri geri 
dönüþüm (recycling) 

tesislerine teslim edilebilir.

Önemli
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1.5 Elektrik, Manyetik 
ve Elektromanyetik 
Alanlarý (“EMF”)

• Philips Royal Electronics 
firmasýnýn ürettiði ve 
sattýðý tüketici odaklý 
ürünler arasýndan birçoðu, 
elektronik cihazlar gibi 
genelde elektromanyetik 
sinyal yayma ve alma 
özelliðine sahiptir.

• Philips firmasýnýn en önemli 
çalýþma ilkelerinden biri, 
ürünlerimize iliþkin olarak 
tüm gerekli saðlýk ve 
güvenlik önlemlerini almak, 
uygulanacak bütün yasal 
talepleri yerine getirmek 
ve üretim esnasýnda 
uygulanmasý gereken EMF 
standartlarýna uymaktýr.

• Philips, saðlýða olumsuz 
etkileri olmayan ürünler 
geliþtirmeyi, üretmeyi ve 
pazarlamayý görevi bilir.

• Philips, ürünleri usule 
ve amaca uygun olarak 
kullanýldýðý sürece, 
günümüzün bilimsel 
kanýtlarýna göre böyle 
bir kullanýmdan tehlike 
doðmayacaðýný teyit eder.

• Philips, uluslararasý EMF 
ve güvenlik standartlarýnýn 
geliþtirilmesinde aktif 
bir rol oynamaktadýr. 
Bunun sayesinde Philips, 
standardizasyon alanýnda 
meydana gelecek olan 
geliþmeleri erkenden kendi 
ürünlerine entegre edebilme 
konumundadýr.

Önemli
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 2.1 Teslimat kapsamı

2.2 Başka neler gereklidir
• Arama kaydı fonksiyonu 

için şebeke operatörünüzün 
arayan numarayı gösterme 
servisine abone olmanız 
gereklidir.

• Sesli posta (voicemail) 
fonksiyonu için şebeke 
operatörünüzün sesli posta 
servisine abone olmanız 
gereklidir.

 Not
* Telefon hattı adaptörü telefon 
kordonuna takılmamış olabilir. 
Bu durumda, telefon hattı 
kordonunu telefon prizine 
takmadan önce telefon hattı 
adaptörünü telefon kordonuna 
takmanız gerekir.

 Dikkat
Daima telefon birlikte teslim 
edilen kabloları ve pilleri 
kullanın.

2 SE240 Dijital Kablosuz Telefon

SE240 Dijital Kablosuz Telefon

SE240 El cihazı Güç adaptörü Pil bölmesi 
kapağı

Telefon 
kablosu*

2 adet AAA şarj 
edilebilir pil

SE240 Baz ünite Kullanım kılavuzu Çabuk başlama 
kılavuzu

Garanti bilgisi 

Philips satın aldığınız için tebrik ederiz; Philips’e hoş geldiniz! 
Philips’in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, 
ürününüzü şu adreste kaydettirin www.philips.com/welcome.
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    2.3   El cihazı

1 Kulaklık
2 Ekran
Ekran simgeleri için 11. sayfaya 
bakın.
3 Menü tuşu
Ana menüye girme
Ekranda gösterilen opsiyonu
seçme
Menü opsiyonunu onaylama – 
Ekranda Tamam görüntülenir.
4 Arama kaydı/Yukarı 

kaydırma/Sesi çoğaltma
Arama kaydını açar.
Listelerde ve ayarlama 
seçeneklerinde yukarıya doğru 
gidilir.
Kulaklığın ses seviyesi çoğaltılır.
5 Görüşme/Tekrar arama
Arama yapmak veya gelen 
aramaya cevap vermek için.
Flash (R) fonksiyonlarını 
kullanmak için.
6 Tek dokunmayla arama 

tuşları
Önceden hafızalanmış numaraları 
tek dokunmayla arama için basın 
ve basılı tutun.

3
4

13

6

7

8

5

14

12

11

9

1

2

10

SE240 Dijital Kablosuz Telefon
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7 /Tuş kilidi
Tuşları kilitlemek/kullanıma 
açmak için basın ve basılı 
tutun.
Görüşme esnasında, puls 
aramadan tonlu aramaya 
geçmek için basın ve basılı 
tutun.
Bir yıldızı çevirin
8 Hoparlör tuşu
Görüşme esnasında hoparlörü 
açma ve kapatma

 Dikkat
Eller serbest fonksiyonu 
aktifleştirildiğinde kulaklıktaki 
sesin gücü aniden çok 
yüksek bir seviyeye çıkabilir. 
El cihazını kulağınızın çok 
yakınında tutmamaya dikkat 
edin.
9 İnterkom (en az 2 el 

cihazı gereklidir)
Bekleme modunda (Standby) 
dahili arama yapma.
Görüşme esnasında bir harici 
aramayı başka bir el cihazına 
aktarma.
10 0 tuşu
Bekleme modunda, el cihazı 
adı ve tarih/saat ekranı 
arasında gidip gelmek için 
basın ve basılı tutun.

11 #/Zil kapalı/Duraklama
El cihazı zilini açmak veya 
kapatmak için basın ve basılı 
tutun.
Bir numarayı çevirirken veya 
kaydederken duraklama (P) 
girmek için basın ve basılı 
tutun.
#, olarak gösterilen bir  
çevirmek için.
12 Bitirme/Çıkış/ El 

cihazını açma-kapama
Aramayı bitirme.
Ayarlar modunda bekleme 
moduna geri dönmek için.
El cihazını kapatmak (bekleme 
modundayken) veya açmak 
için basın ve basılı tutun.
13 Telefon defteri/Aşağı 

kaydırma/Sesi azaltma
Telefon defterini açma.
Listelerde ve menülerde 
aşağıya gitme.
Kulaklık ses seviyesini 
azaltma.
14 Tekrar çevirme/Sağa 

kaydırma/Sil/Sessiz
Tekrar arama listesini açma.
Sağa kaydırma.
İsim ve numara yazarken 
ekranda karakterleri silme

SE240 Dijital Kablosuz Telefon
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Bir görüşme esnasında 
mikrofonu sessiz/açık konuma 
getirme
Önceki menü düzeyine geri 
dönme
- ekranda BACK görüntülenir

  2.4  El cihazı ekranı

1 Durum simgeleri
 Pil durumu
 Telefon hattı 
kullanımdayken yanar.

 Arama geldiğinde yanıp 
söner.
 Yeni bir sesli posta mesajı 
aldığınızda yanıp söner.

 Sesli posta mesajınız 
yoksa kapalıdır.
 Cevapsız arama varsa 
ve arama kaydında yeni 
numara(lar) varsa yanar.
 Telefon defteri açıktır.
 Alarm saati ayarlanmıştır
 Eller serbest modu açık
 El cihazı zili kapalıdır.

23

1

4

SE240 Dijital Kablosuz Telefon
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 El cihazı baz üniteye kayıtlı 
(tanıtılmış) ise ve baz 
ünitenin kapsama alanı 
içinde ise sürekli yanar.

 El cihazı baz ünitenin 
kapsama alanı dışında ise 
veya baz üniteyi arıyorsa 
yanıp söner.

 Tavsiye
Bekleme modunda, el 
cihazı adı ve tarih/saat 
ekranı arasında gidip 
gelmek için  tuşuna 
basın ve basılı tutun.

2  gösterilir
 Bir menü içindeki 

opsiyonları görmek, telefon 
defterini veya bekleme 
modunda arama listesini 
açmak için  tuşuna 
veya  tuşuna basın

3 OK gösterilir
 Ayarı seçmek ve geçerli 

kılmak için  tuşuna 
basın

4 BACK gösterilir
 Önceki menü opsiyonuna 

geri dönmek, bir eylemi 
iptal etmek veya bir 
karakteri silmek için  
tuşuna basın

SE240 Dijital Kablosuz Telefon
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   2.5  Baz ünite

1  Çağrı tuşu
Çağrı fonksiyonu, kaybedilen 
el cihazlarının bulunmasına 
yarayan bir fonksiyondur.
1 Baz ünitede  tuşuna 

basın.
Tüm el cihazlarının zili 
çalar.

2 Çağrıyı iptal etmek için 
tekrar  tuşuna basın 
veya el cihazı üzerinde 
herhangi bir tuşa basarak 
çağrıyı durdurun.

1

SE240 Dijital Kablosuz Telefon
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Bekleme (standby) modu
El cihazı üzerinde 15 saniye 
boyunca herhangi bir tuşa 
basmazsanız, ekran otomatik 
olarak bekleme moduna geri 
döner. El cihazı, baz ünite 
üzerine veya şarj yuvasına 
yerleştirildiğinde de bekleme 
moduna geri döner.

   2.6 Menü navigasyonu
Menü içinde gezinme ve ekran 
üzerindeki opsiyonları kullanım 
hakkında temel bilgiler.
1 Bekleme modunda  

tuşuna basın.
Ana menü açılır.

2 Menü içinde gezinmek için 
 tuşuna ve  tuşuna 

basın.
3 Yumuşak tuş opsiyonları 

OK ve BACK görüntülenir. 
OK’ı seçmek ve bir alt 
menüyü açmak veya bir 
opsiyonu geçerli kılmak için  

 tuşuna basın.
BACK’yi seçmek ve önceki 
menüye geri dönmek, bir 
karakteri düzeltmek ve bir 
eylemi iptal etmek için  
tuşuna basın.

4 Bekleme moduna geri 
dönmek için  tuşuna 
basın.

SE240 Dijital Kablosuz Telefon
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3 Kurulum

3.1 Baz ünitenin pozisyonu
Baz üniteyi, telefon hattına ve 
elektrik prizine yakın bir yere 
koyun.

 Tavsiye
Baz üniteyi kurduğunuz yerin 
pozisyonu kapsama alanı 
ve ürününüzün performansı 
üzerinde etkili olabilir. Baz 
üniteyi klasör dolabı, radyatör 
veya elektrikli uygulamalar 
gibi büyük metal eşyaların 
yakınına koymaktan kaçının. 
Bu, kapsama alanını ve ses 
kalitesini olumsuz etkileyebilir. 
Kalın iç ve dış duvarları olan 
binalar baz üniteye giden 
ve baz üniteden gönderilen 
sinyalleri olumsuz etkileyebilir.

 3.2  Baz ünitenin 
bağlanması

 Dikkat
• Güç adaptörünü ve telefon 

hattı kordonunu doğru 
şekilde bağladığınızdan 

emin olun, aksi taktirde 
ürüne hasar verilebilir.

• Daima üniteyle birlikte 
teslim edilen telefon 
hattı kordonunu kullanın. 
Aksine takdirde çevir sesi 
almayabilirsiniz.

 Not
Bazı ülkelerde telefon hattı 
adaptörü telefon kordonuna 
takılmamış olabilir. Bu 
durumda, telefon hattı 
kordonunu telefon prizine 
takmadan önce telefon hattı 
adaptörünü telefon kordonuna 
takın.

1 Telefon hattı kordonunu 
ve elektrik kablosunu baz 
ünitenin arka tarafındaki 
yuvalara takın.

Kurulum
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2 Telefon hattı kordonunun 
ve elektrik kablosunun 
diğer ucunu telefon hattı 
prizine ve elektrik prizine 
takın.

  3.3 El cihazının   pillerinin 
yerleştirilmesi ve şarj 
edilmesi

 Dikkat
• El cihazının ilk kez 

kullanılmadan önce en 
az 24 saat şarj edilmesi 
şarttır.

• Telefonla birlikte teslim 
edilen pil tipi dışında 
başka bir pil asla 
kullanılmamalıdır. Pillerin 
yanlış tipte pillerle 
değiştirilmesi durumunda 
patlama tehlikesi söz 
konusudur.

SE240 telefonunuz ile birlikte 
iki adet şarj edilebilir pil teslim 
edilmiştir.

1 Pil bölmesinin kapağını 
kaydırarak açın (eğer takılı 
ise).

2 Pilleri gösterildiği şekilde 
yerleştirin ve bölmenin 
kapağını tekrar yerine 
takın.

3 El cihazını şarj edilmesi 
için baz ünitenin üzerine 
koyun.
El cihazının doğru şekilde 
yerleştirildiği bip sesiyle 
onaylanır ve şarj işlemi 
başlar.

4 Pillerdeki enerji yeterli 
seviyeye geldiğinde el 
cihazı otomatik olarak 
baz üniteye kaydedilir. 

Kurulum
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Bekleme modu ekranı 
görüntülenir. Veya ekranda 
MERHABA görünüyorsa: 
ülkenizi seçmeniz şarttır.
Sonraki sayfaya bakın.

Ülkenizi seçmeniz 
gerekirse

•  tuşuna basın.
Ekranda ülke adı gösterilir. 

• Ülkenizi seçmek için  
tuşuna veya  tuşuna 
basın ve sonra  tuşuna 
basın.
Seçilen ülke için ekran dili 
ve diğer önemli ayarlar 
yapılmıştır.

• Önceki ekrana geri dönmek 
için  tuşuna basın.

 Not
• Eğer ülke ayarı yapılmadan 

önce bir arama gelirse 
aramayı cevaplayabilirsiniz. 
Arama sona erdikten sonra 
ekran, ülkeyi seçmeniz için 
orijinal ekrana geri döner. 
Arayan numarayı gösterme 
fonksiyonu ilgili ülke 
seçilinceye kadar çalışmaz.

• Ülke seçiminde hata 
yaparsanız, lütfen 45. 
sayfadaki ‘Ülke ayarları’na 
bakın’.

5 El cihazını piller tamamen 
şarj edilinceye (en az 
24 saat) kadar şarj 
yuvasında bırakın. 
Şarj animasyonu durduğu 
ve  (pil şarj edildi) 
simgesi görüntülendiği 
zaman el cihazının pilleri 
tamamen şarj edilmiş 
demektir.

 Dikkat
Eğer telefona NiMH pil yerine 
alkalin pil takarsanız, ekranda 
UYARI görünür. Bu pilleri 
derhal cihazla birlikte teslima 
edilen pillerle değiştirin.

3.4 Çoklu ürün paketleri
Eğer çoklu ürün paketi satın 
aldıysanız, bu paket içinde ek 
olarak el cihazı, şarj yuvası, 
güç adaptörü ve AAA şarj 
edilebilir pil bulunur.

Kurulum
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1 Şarj yuvalarını elektrik 
prizine takın.

2 Telefonla birlikte teslim 
edilen pilleri diğer el 
cihazlarının içine yerleştirin.

3 Pilleri en az 24 saat 
boyunca tam olarak şarj 
etmek için el cihazlarını 
şarj yuvalarına yerleştirin.

Kurulum
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4 SE240 ‘ın 

kullanımı

4.1 Arama

 4.1.1  Arama yapmak
1  tuşuna basın.
2 Telefon numarasını çevirin.

 4.1.2  Numarayı önceden 
tuşlayarak çevirmek 
(Pre-dial)

1 Telefon numarasını 
(maksimum 24 rakam) 
girin. Hatalı giriş 
yaptığınızda yanlış 
rakamları silmek için  
tuşuna basın.

2 Girilen telefon numarasını 
çevirmek için  tuşuna 
basın.

 4.1.3 Tek dokunmayla arama 
numaraları (1 ve 2)

1 Numara görüntüleninceye 
ve çevrilinceye kadar  

veya  tuşuna basın ve 
basılı tutun. 
Eğer herhangi bir numara 
hafızalı değilse, bip sesi 
duyarsınız.

 4.1.4 Telefon defterinden 
arama yapmak

1  tuşuna basın.
Telefon defterinde birinci 
sırada bulunan numara 
görüntülenir.

2 Arzu ettiğiniz telefon 
numarasına gitmek için 

 veya  tuşuna basın.
3 Numarayı çevirmek için  

tuşuna basın.

 Not
Telefon defterinde kayıtlı olan 
numaralara bakmak yerine, 
bulmak istediğiniz kaydın 
birinci harfini içeren tuşa 
basabilirsiniz. Örneğin  
tuşuna bastığınızda A harfi ile 
başlayan kayıtlar gösterilir.

 tuşuna ikinci kez 
bastığınızda B harfi ile 
başlayan kayıtlar gösterilir vs.

SE240 ‘ın kullanımı
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4.1.5     Bekleyen arama
Bekleyen arama servisine 
abone olduysanýz, kulaklýk, 
ikinci bir aramanýn geldiðine 
dair size bilgi vermek için bir 
sesi gönderir. Eðer arayan 
numarayý gösterme servisini 
(CLI) açtýrdýysanýz arayan 
kiþinin numarasý veya adý 
da ekranda görüntülenir. Bu 
servisle ilgili olarak daha 
fazla bilgi için lütfen servis 
saðlayýcýnýza danýþýn. 
Ýkinci aramaya cevap vermek 
için  tuþuna basýn.

 4.1.6  Arama kaydından 
arama yapmak

1  tuşuna basın.
Telefon defterinde birinci 
sırada bulunan numara 
görüntülenir.

2 Arzu ettiğiniz telefon 
numarasına gitmek için 

 veya  tuşuna basın.
3 Numarayı çevirmek için  

tuşuna basın.

 Not
Arama kaydı içinde arayan 
kişinin numarası görebilmeniz 
için şebeke operatörünüzün 
arayan numarayı gösterme 
servisine kayıtlı olmanız 
gereklidir. Daha fazla ayrıntı 
için 30. sayfada "Arama kaydı" 
bölümüne bakın.

 4.1.7  Gelen bir   aramaya 
 cevap vermek

1 Telefon çalar ve ekranda  
yanıp söner. Aramayı 
hoparlör üzerinden 
cevaplamak için  tuşuna 
veya  tuşuna basın.

 Dikkat
Telefon zili çaldığında kulaklığı 
kulağınıza çok yakın tutmaktan 
kaçının, aksi taktirde işitme 
duyunuza zarar verilebilir.
Eller serbest fonksiyonu 
aktifleştirildiğinde kulaklıktaki 
sesin gücü aniden çok 
yüksek bir seviyeye çıkabilir. 
El cihazını kulağınızın çok 
yakınında tutmamaya dikkat 
edin.

SE240 ‘ın kullanımı
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 Tavsiye
Eğer otomatik açma modu 
aktifse (bkz. Sayfa 37), 
aramayı cevaplamak için el 
cihazını baz üniteden almanız 
yeterlidir. Otomatik açma 
modu standart olarak kapalı 
konumdadır ve bu durumda 
aramayı cevaplamak için  
tuşuna basmanız gerekir.

 Not
Gelen bir arama diğer 
olaylardan önceliklidir. 
Dışardan bir arama 
geldiğinde; telefon ayarları, 
menü navigasyonu vs. gibi 
yapılmakta olan diğer işlemler 
kapatılır.

  4.1.8 Ses seviyesini 
ayarlamak

1 Bir görüşme esnasında 
kulaklığın veya hoparlörün 
ses seviyesini ayarlamak 
için  tuşuna veya  
tuşuna basın.
Ses seviyesi el cihazının 
ekranında gösterilir.

4.1.9    Sessiz
Arayan kişinin sizi duymaması 
için mikrofonu sessiz konuma 
getirebilir ve bulunduğunuz 
odadaki bir kişiyle 
konuşabilirsiniz.
1 Görüşme esnasında  

tuşuna basın.
Mikrofon sessiz konuma 
getirilmiştir.

2 Mikrofonu açmak için 
tekrar  tuşuna basın.

 4.1.10  Aramayı bitirmek
1  tuşuna basın.

Görüşme süresi, 
el cihazı ekranında 5 
saniye boyunca gösterilir.

 Tavsiye
Eğer otomatik kapama 
modu aktifse (bkz. Sayfa 
37), aramayı bitirmek için el 
cihazını baz üniteye koymanız 
yeterlidir. Otomatik kapama 
modu standart olarak aktif 
şeklinde ayarlanmıştır.

SE240 ‘ın kullanımı
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 4.2 El cihazını açma/
kapatma

1 El cihazı kapanıncaya 
kadar  tuşuna basın ve 
basılı tutun.

2 El cihazını açmak için  
tuşuna tekrar basın ve 
basılı tutun.

 4.3 İnterkom
Bu özelliğin kullanılması için 
en az iki el cihazının kayıtlı 
olması şarttır. İnterkom özelliği 
sayesinde dahili arama 
yapabilir, harici aramaları 
bir el cihazından başka 
bir el cihazına aktarabilir 
ve konferans opsiyonunu 
kullanabilirsiniz.

 4.3.1  Başka bir el cihazını 
aramak

1  tuşuna basın.
• Eğer iki el cihazınız varsa 

diğer el cihazı otomatik 
olarak aranır.

• Eğer baz üniteye iki 
el cihazından fazla el 
cihazı kayıtlı ise, bunların 
numaraları ekranda 

gösterilir, örneğin 
INT 2345 *. Aramak 
istediğiniz el cihazının 
numarasını girin veya 
tüm el cihazlarını aramak 
için  tuşuna basın.

2 Kapatmak için  tuşuna 
basın.

 Not
Eğer söz konusu el cihazı 
SE240/SE245’ın kapsama 
alanı dahilinde değilse, bu 
fonksiyon çalışmayabilir.

 4.3.2    Harici bir aramayı 
 başka bir el cihazına 
 aktarmak

1 Harici görüşme esnasında 
 tuşuna basın.

Sizi arayan kişi beklemeye 
alınır.

2 Aramak istediğiniz el 
cihazının numarasını girin.
Eğer yalnızca iki adet el 
cihazı varsa diğer el cihazı 
otomatik olarak aranır.

3 Diğer el cihazı cevap 
verdiğinde, arayan kişinin 
kim olduğunu bildirin ve 
aramayı aktarmak için  

SE240 ‘ın kullanımı
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tuşuna basın. Eğer diğer el 
cihazı cevap vermiyorsa, 
arayan kişiyle tekrar 
konuşmak için  tuşuna 
basın.

 Not
Kullanıcı, aramayı aktarmadan 
önce her iki  dahili arama 
ile harici arama arasında 
gidip gelmek için  tuşuna 
basabilir.

  4.3.3  Üçlü  konferans 
 görüşmesi

1 Harici görüşme esnasında 
 tuşuna basın.

Sizi arayan kişi beklemeye 
alınır.

2 Aramak istediğiniz el 
cihazının numarasını girin.
Eğer yalnızca iki adet el 
cihazı varsa diğer el cihazı 
otomatik olarak aranır.

3 Diğer el cihazı cevap 
verdiğinde, arayan kişinin 
kim olduğunu bildirin ve 
aramayı aktarmak için  
tuşuna basın.

Eğer diğer el cihazı cevap 
vermiyorsa, arayan kişiyle 
tekrar konuşmak için  
tuşuna basın.

4 Kapatmak için  tuşuna 
basın.

 4.4 Sesli posta
Eğer şebeke operatörünüzün 
sesli posta servisine (eğer 
varsa) abone olduysanız, yeni 
mesaj aldığınızda SE240 
telefonunuzda  simgesi 
görünür.
  tuşunu kullanarak tek 
dokunmayla arama için, 
ülkenize ve şebeke operatörü 
servislerine bağlı olarak sesli 
posta numarası el cihazınızda 
önceden kaydedilmiş olabilir.

 Not
Sesli posta numarası, yalnızca 
telefonun satıldığı ülkede sesli 
posta servisi sunuluyorsa 
önceden hafızalanmıştır.
Eğer sesli posta numarası 
önceden hafızalanmamışsa, 
numarayı ekleyebilir veya 
mevcut numaranın üstüne 

SE240 ‘ın kullanımı
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yazabilirsiniz. Bkz. ‘Telefon 
defterindeki bir numarayı tek 
dokunmayla arama numarası 
olarak kaydetmek’, Sayfa 28

4.4.1   Şebekenizin sesli 
 posta servisini aramak

1  tuşuna basın ve basılı 
tutun.
Numara görüntülenir 
ve çevrilir. Mesajlarınızı 
dinlemek, kaydetmek ve 
silmek için verilen sesli 
talimatları takip edin.

 Veya
 Eğer  simgesi 

görünüyorsa, sesli posta 
numarasını çevirmek için 

 tuşuna basın.
 Note
 simgesini kapatabilirsiniz.

Arama kaydına bakarken  
tuşuna basın ve basılı tutun.

5 Telefon defteri

SE240 el cihazının telefon 
defterine maksimum 100 
isim ve telefon numarası 
kaydedilebilir.

 Not
Numaralar maksimum 24 
rakam ve isimler maksimum 
12 karakter olabilir. Kayıtlar 
alfabetik sıralamayla 
hafızalanır.

 5.1 Telefon defterinde 
kayıtlı numaralara 
bakmak ve çevirmek

 Not
İlk kez  tuşuna 
basıldığında, ekranda, 
önceden kaydedilmiş tek 
dokunmayla arama servis 
numaraları örneğin SESLİ 
POSTA görünür.

1  tuşuna basın.
Ekranda birinci kayıt 
görünür.

Telefon defteri
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2 İstediğiniz kayda gitmek 
için  tuşuna veya  
tuşuna basın.

 Veya
 Alfabetik olarak aramak 

için,  tuşuna basın 
ve sonra ismin birinci 
harfinin bulunduğu tuşa 
basın, örneğin isim N ile 
başlıyorsa,  tuşuna iki 
kez basın.
Ekranda N harfi ile başlayan 
ilk kayıt görünür. Eğer 
gerekli ise doğru kayda 
gidebilirsiniz.

3 Gösterilen telefon 
numarasını çevirmek için 

 tuşuna basın.

 5.2 Telefon numarasını 
kaydetmek

1  tuşuna basın. 
TELEFON DEFTERİ 
görünür.

2  tuşuna basın.
NUM. EKLE görünür.

3  tuşuna basın.
AD GİR görünür.

4 Adı girin ve  tuşuna 
basın.

5 Bir numara girin.  

tuşuna basın.
5 Bekleme moduna dönmek 

için  tuşuna basın.

 Not
İşlem esnasında herhangi 
bir anda  tuşuna basarak 
yeni numara kaydını iptal 
edebilirsiniz.

5.3 İsimlerin girilmesi
Telefon defterine isim yazmak 
için alfanumerik tuş takımını 
kullanın.
Bkz. 5.4 ‘Karakterler’.
Örneğin ’Paul’ ismini girmek 
için:
P   tuşuna bir kez basın 
A  tuşuna bir kez basın
U   tuşuna iki kez basın
L  tuşuna üç kez basın

Boşluk girmek için  tuşuna 
basın. Bir karakteri silmek için 

 tuşuna basın veya tüm 
karakterleri silmek için  
tuşuna basın ve basılı tutun.

Telefon defteri



26

 5.4 Karakterler
İsim ve karakter girmek için 
tuş takımını kullanın.

 Boşluk 1 - < > *

 A B C 2

 D E F 3

 G H I 4

 J K L 5

 M N O 6

 P Q R S 7

 T U V 8 ?

 W X Y Z 9

 0     

5.5 Duraklama girmek
SE240 telefonunuz bir telefon 
santraline bağlıysa, hafızaya 
kaydettiğiniz numaraya 
bir duraklama girmeniz 
gerekebilir. Bu duraklama, hat 
alması için telefon santraline 
zaman verir. Duraklama, 
telefon santraline giriş 
kodundan (örneğin 9) sonra 
hafızalanır.

1 Numara kaydederken 
ekranda P görününceye 
kadar  tuşuna basın 
ve basılı tutun. Sonra 
numarayı kaydetmeye 
devam edin.

 5.6 Telefon defterinde bir 
numaraya bakmak

1  tuşuna iki kez basın.
2  tuşu ile GİRİŞ LİST. ‘e 

gidin ve  tuşuna basın.
3 Alfabetik arama için ismin 

ilk harfini girin, sonra doğru 
kayda gitmek için  
tuşuna veya  tuşuna 
basın.

4 Numarayı göstermek için 
 tuşuna basın.

5 Bekleme moduna dönmek 
için  tuşuna basın.

 5.7 Telefon defterinde bir 
numarayı düzenlemek

1  tuşuna basın.
2 Düzenlemek istediğiniz 

numaraya gidin ve  
tuşuna basın.
NUM. DÜZELT görünür. 

  tuşuna tekrar basın.

Telefon defteri
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3 İsmi düzenleyin ve 
onaylamak için  tuşuna 
basın. Karakterleri silmek 
için  tuşuna basın.

4 Numarayı düzenleyin ve 
onaylamak için  tuşuna 
basın.

5 Bekleme moduna dönmek 
için  tuşuna basın.

 5.8 Telefon defterinde bir 
numarayı silmek

1  tuşuna basın.
2  tuşu veya  tuşu 

ile silmek istediğiniz 
numaraya gidin ve  
tuşuna basın.

3  tuşu ile LİSTEYİ SİL’e 
gidin ve  tuşuna basın.

4 Ekranda ONAY? görünür.

 tuşuna basın.
5 Bekleme moduna dönmek 

için  tuşuna basın.

 5.9 Telefon defterindeki 
tüm numaraları silmek

1  tuşuna iki kez basın.
2  tuşu ile TÜMÜNÜ 

SİL‘e gidin ve  tuşuna 
basın.

3 Ekranda ONAY? görünür.
Onaylamak için  tuşuna 
veya bekleme moduna 
dönmek için  tuşuna 
basın.

 5.10 Tek dokunmayla 
arama tuşları

 veya  nolu tuşlarına, 
tek dokunmayla arama 
yapmak için, önceden telefon 
numaraları kaydedilmiştir.

 Not
Önceden kaydedilmiş 
olan numaralar şebeke 
operatörünüzün sunduğu 
servislere erişim sağlar, ancak 
bu servisler ülkenize ve telefon 
şebekesine bağımlıdır. Tek 
dokunmayla arama tuşlarını el 
cihazınızın telefon defterinde 
kayıtlı olan numaralara 
atayabilirsiniz.

Telefon defteri
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 5.10.1 Tek dokunmayla 
 arama numarasını 
 çevirmek

1  veya  tuşuna basın 
ve basılı tutun.
Numara görüntülenir ve 
çevrilir.

2 Numaranın çevrilmesini 
iptal etmek ve bekleme 
moduna dönmek için  
tuşuna basın.

  5.10.2 Telefon defterindeki 
bir numarayı tek 
dokunmayla arama 
numarası (direkt 
hafıza) olarak 
kaydetmek

1  tuşuna iki kez basın.
2  tuşu ile 

DİREKT HAF. ‘ya gidin ve 
 tuşuna basın.

3 TUŞ1 veya TUŞ2 ‘yi 
seçmek için  tuşuna 
veya  tuşuna basın ve 

 tuşuna basın.
Eğer varsa aktüel kayıt 
gösterilir.

4 Seçenekler menüsünü 
açmak için  tuşuna 
tekrar basın.

5 Telefon defterinden bir 
numara EKLE ‘mek için 

 tuşuna basın.
6 İstediğiniz numaraya 

gitmek için  tuşuna 
veya  tuşuna basın. 
Onaylamak için  tuşuna 
veya bekleme moduna geri 
dönmek için  tuşuna 
basın.

 5.10.3 Tek dokunmayla 
arama numarasını 
silmek

1  tuşuna iki kez basın.
2  tuşu ile 

DİREKT HAF. ‘ya gidin ve 
 tuşuna basın.

3 TUŞ1 veya TUŞ2 ‘yi 
seçmek için  tuşuna 
veya  tuşuna basın ve 

 tuşuna basın.
 Aktüel kayıt gösterilir.
4 Seçenekler menüsünü 

açmak için  tuşuna 
tekrar basın.

5 SİL ‘i seçmek için  
tuşuna basın ve  
tuşuna basın.

Telefon defteri
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6 Ekranda ONAY? görünür.
Onaylamak için  tuşuna 
basın.
BOŞ gösterilir.

 6 Arayan kişinin 

 numarası ve 

 arama kaydı

Eğer arayan numarayı 
gösterme servisine (CLI) 
abone iseniz ve arayan kişinin 
numarası gizlenmiyorsa, 
arayan kişinin numarası, 
aramanın geldiği tarih & saat 
bilgisi (eğer şebeke operatörü 
tarafından sunuluyorsa) ile 
birlikte gösterilir.

 Note
• Eğer arayan kişinin 

numarası telefon defterinizde 
bir isimle birlikte kayıtlı ise, 
isim de gösterilir.

• Gelen aramalar hakkındaki 
bilgi ülkeye ve şebeke 
operatörüne bağımlı olarak 
değişir. 
Bazı operatörler, arayan 
numarayı gösterme servisi 
için ücret talep edebilir.

Arayan kişinin numarası ve arama kaydı
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kullanılıyorsa, simge diğer el 
cihazlarında yanmaya devam 
eder (yalnızca çoklu paket 
kullanıcıları).

 6.1.1  Arama kaydına 
 bakmak

1  tuşuna basın.
En son gelen aramaya ait 
numara – veya telefon 
defterinde kayıtlı ise isim 
– gösterilir.
Yeni aramalar yanıp sönen 

 simgesi ile işaretlidir.

2  veya  tuşu ile 
arama kaydı içinde gezinin.
Arama kaydının sonuna 
gelindiğinde bir bip sesi 
duyarsınız.

 Eğer numara 12 rakamdan 
fazla ise, numaranın geriye 
kalan bölümünü görmek 
için  tuşuna basın. 

 Arama tarihini ve saatini 
görmek için  tuşuna 
tekrar basın.

3 Bekleme moduna dönmek 
için  tuşuna basın.

 6.1 Arama kaydı
Arama kaydı, cevapsız 
aramalar ve gelen aramalar 
hakkında detayları içerir. 
Ayrıntılar, şebeke 
operatörünüze bağımlı olarak, 
aramanın tarihini ve arama 
zamanını içerebilir. Listedeki 
kayıtlar kronolojik olarak 
sıralanmıştır ve en son gelen 
arama listenin başındadır.

 Not
• Arama kaydı en fazla 20 

aramanın ayrıntısını hafızada 
tutar.

• Arama kaydı dolduğunda, 
gelen yeni bir arama 
listedeki en eski aramanın 
yerini alır.

• Eğer aynı numaradan birden 
fazla arama geldiyse, arama 
kaydında sadece en son 
gelen arama tutulur.

Eğer cevapsız arama (cevap 
vermediğiniz gelen aramalar) 
gelmişse, baz üniteye kayıtlı 
olan tüm el cihazlarının 
ekranında  simgesi 
gösterilir. Eğer el cihazında biri 
arama kaydına bakmak için 
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 Not 
Tüm yeni aramalara 
bakıldıktan sonra  
simgesinin yanıp sönmesi 
durur.

6.1.2  Arama kaydından 
 arama yapmak

1 Arama kaydını açmak için 
 tuşuna basın.

2  veya  tuşu ile 
istediğiniz numaraya gidin.

3 Numarayı çevirmek için  
tuşuna basın.

 6.1.3  Arama kaydından 
 bir numarayı telefon 
 defterine kaydetmek

1  tuşuna basın.
En son gelen aramaya ait 
numara gösterilir.

2  veya  tuşu ile 
kaydetmek istediğiniz 
numaraya gidin ve  
tuşuna basın.

3 NO KAYDET gösterilir. 

 tuşuna basın.
4 Bir isim girin ve  tuşuna 

basın.

5 Numara gösterilir. Gerekli 
ise numarayı düzenleyin ve 
kaydetmek için  tuşuna 
basın.
KAYDEDİLDİ gösterilir.

6 Bekleme moduna dönmek 
için  tuşuna basın.

 6.1.4  Arama kaydından bir 
 numarayı silmek

1  tuşuna basın.
En son gelen aramaya ait 
numara gösterilir.

2  veya  tuşu ile 
istediğiniz numaraya gidin.

3  tuşuna basın ve sonra 
 tuşu ile SİL’e gidin ve 
 tuşuna basın.

4 Ekranda ONAY? gösterilir.
Onaylamak için  
tuşuna veya iptal etmek ve 
bekleme moduna dönmek 
için  tuşuna basın.

6.1.5  Tüm arama kaydını 
 silmek

1  tuşuna basın.
En son gelen aramaya ait 
numara gösterilir.
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2  tuşuna basın ve sonra 
 tuşu ile TÜMÜNÜ 

SİL’e gidin ve  tuşuna 
basın.

3 Ekranda ONAY? gösterilir.
Onaylamak için  
tuşuna veya iptal etmek ve 
bekleme moduna dönmek 
için  tuşuna basın.

 6.2 Tekrar çevirme 
SE240 ile son aranan beş 
numaradan herhangi birini 
tekrar çevirebilirsiniz. 
Numaraların uzunluğu en fazla 
24 rakam olabilir.

 6.2.1  En son numarayı 
 tekrar çevirme 

1  tuşuna basın.
Çevrilen son numara 
gösterilir.

2 Listeye bakmak için  
tuşunu veya  tuşunu 
kullanın.

3 Numarayı çevirmek için 
 tuşuna veya bekleme 

moduna dönmek için  
tuşuna basın.

 6.2.2  Tekrar çevrilen 
 numarayı telefon 
 defterine kopyalamak

1  tuşuna basın, 
kopyalamak istediğiniz 
telefon numarasına gitmek 
için  tuşuna veya 

 tuşuna basın ve  
tuşuna basın.

2 Ekranda NO KAYDET 
gösterilir.  tuşuna basın.

3 Bir isim girin ve  tuşuna 
basın.

4 Gerekli ise numarayı 
düzenleyin ve  tuşuna 
basın.
KAYDEDİLDİ gösterilir.

5 Bekleme moduna dönmek 
için  tuşuna basın.

 6.2.3  Tekrar arama 
 listesinde kayıtlı bir 
 numarayı silmek

1  tuşuna basın, 
silmek istediğiniz telefon 
numarasına gitmek için 

 tuşuna veya  
tuşuna basın ve  
tuşuna basın.

2  tuşu ile SİL’e gidin ve 
 tuşuna basın.
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3 Ekranda ONAY? gösterilir.
Onaylamak için  tuşuna 
basın, sonra bekleme 
moduna dönmek için  
tuşuna basın.

6.2.4  Tekrar arama 
 listesinin tümünü 
 silmek

1  tuşuna sonra  
tuşuna basın ve  tuşu 
ile TÜMÜNÜ SİL’e gidin 
ve  tuşuna basın.

2 Ekranda ONAY? gösterilir.
Onaylamak için  tuşuna 
basın. 
Ekranda BOS gösterilir.

3 Bekleme moduna dönmek 
için  tuşuna basın.

7 Saat/Alarm

Eğer şebeke operatörünüzün 
arayan numarayı gösterme 
servisine kayıtlı iseniz, 
SE240 telefonunuzun saati 
şebeke operatörünüze bağlı 
olarak her arama geldiğinde 
otomatikman ayarlanır.

Saati, saat & alarm menüsünü 
kullanarak ta ayarlayabilirsiniz.

 7.1 Tarihi ve saati 
ayarlamak

1  tuşuna basın,  tuşu 
ile SAAT/ALARM ’a gidin 
ve  tuşuna basın.
Ekranda TARİH & ZAMAN 
gösterilir.

2  tuşuna basın. Tarihi 
GG-AA formatında girin, 
örneğin 4 Ağustos için 
04 08, ve  tuşuna 
basın.

3 24 saat formatını SS-DD 
kullanarak saati girin, 
örneğin 2.45 pm için 
14 45, ve onaylamak için 

  tuşuna basın.

Saat/Alarm



34

4 Bekleme moduna dönmek 
için  tuşuna basın.

 Tavsiye
Herhangi bir anda iptal etmek 
için  tuşuna basın.

7.2 Alarmı ayarlamak
1  tuşuna basın,  tuşu 

ile SAAT/ALARM’a gidin 
ve  tuşuna basın.

2  tuşu ile ALARM 
AYARLA’ya gidin ve  
tuşuna basın.

3 KAPALI, 1 KEZ veya 
GÜNDE 1 KEZ konuma 
getirmek için  veya  
tuşuna basın ve  tuşuna 
basın.

4 Eğer 1 KEZ veya GÜNDE 
1 KEZ ‘i seçerseniz, 24 
saat formatını SS-DD 
kullanarak saati girin, 
örneğin 2.45 pm için 
14 45, ve  tuşuna 
basın.

5 Bekleme moduna dönmek 
için  tuşuna basın.

Alarm çaldığında zili 
durdurmak için herhangi bir 
tuşa basın.

 Not
• Alarm açık konuma 

getirildiğinde  simgesi 
görünür.

• Alarm orta seviyede 
çalacaktır. Ekranda ALARM 
SAATİ ve  simgesi yanıp 
sönecektir.

7.3 Alarm zili melodisini 
ayarlamak

Üç farklı zil melodisi mevcuttur.
1  tuşuna basın,  tuşu 

ile SAAT/ALARM ’a gidin 
ve  tuşuna basın.

2  tuşu ile ALARM 
TONU ’na gidin ve  
tuşuna basın.
Melodiler çalınır.

3  veya  tuşu ile 
MELODİ 1, 2 veya 3 ’e 
gidin ve  tuşuna basın.
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8 Kişisel ayarlar

8.1 El cihazı tonu
 Dikkat

Telefon zili çaldığında kulaklığı 
kulağınıza çok yakın tutmaktan 
kaçının, aksi taktirde işitme 
duyunuza zarar verilebilir.

 8.1.1  Zil sesi seviyesi
Seçenekler: Zil kapalı, Düşük, 
Orta, Yüksek ve Artan.

 Not
Standart olarak Yüksek 
ayarlanmıştır.

1  tuşuna basın,  tuşu 
ile KİŞİSEL AYAR ‘a gidin 
ve  tuşuna basın.
EL CHZ. TONU gösterilir.

2  tuşuna basın.
ZİL SESİ gösterilir.

3  tuşuna basın.
Aktüel ses seviyesi çalınır.

4 Zil sesini ayarlamak için 
 veya  tuşuna basın 

ve ayarı kaydetmek için  
tuşuna basın.

5 Bekleme moduna dönmek 
için  tuşuna basın.

 8.1.2  Zil melodisi
10 zil melodisinden birini 
seçebilirsiniz.
1  tuşuna basın,  tuşu 

ile KİŞİSEL AYAR ‘a gidin 
ve  tuşuna basın.
EL CHZ. TONU gösterilir.

2  tuşuna basın,  
tuşu ile ZİL MELODİSİ ‘ne 
gidin ve  tuşuna basın
Aktüel melodi çalınır.

3 Zil melodisini seçmek için 
 veya  tuşuna basın.

Örnek zil melodisi çalınır.
4 Ayarı kaydetmek için  

tuşuna basın.
5 Bekleme moduna dönmek 

için  tuşuna basın.

 8.1.3  Tuş seslerini açma/
 kapatma

El cihazında bir tuşa 
bastığınızda bip sesi 
duyarsınız. Bu bip seslerini 
açabilir veya kapatabilirsiniz.
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1  tuşuna basın,  tuşu 
ile KİŞİSEL AYAR ‘a gidin 
ve  tuşuna basın.
EL CHZ. TONU 
gösterilir.

2  tuşuna basın,  tuşu 
ile TUŞ SESİ ‘ne gidin ve 

 tuşuna basın
3 AÇIK veya KAPALI ’yı 

seçmek için  veya  
tuşuna basın ve onaylamak 
için  tuşuna basın.

4 Bekleme moduna dönmek 
için  tuşuna basın

8.1.4  Birinci zil sesi
SE240 telefonunuz arayan 
gösterecektir (aboneliğinize 
bağlı olarak). Arayan 
numara gösterilinceye kadar 
telefonunuz çalmayacaktır. Eğer 
arayan numara gösterilmeden 
önce zil sesini duymak 
istiyorsanız BİR. ZİL SESİ ’ni 
manüel olarak AÇIK konumuna 
getirebilirsiniz.

1  tuşuna basın,  tuşu 
ile KİŞİSEL AYAR ‘a gidin 
ve  tuşuna basın.

EL CHZ. TONU gösterilir.
2  tuşuna basın,  tuşu 

ile BİR.ZİL SESİ ‘ne gidin 
ve  tuşuna basın.

3 AÇIK veya KAPALI ’yı 
seçmek için  veya  
tuşuna basın ve onaylamak 
için  tuşuna basın.

4 Bekleme moduna dönmek 
için  tuşuna basın

8.2 El cihazı adı
El cihazınızı, isim vererek 
veya yerini belirterek 
kişiselleştirebilirsiniz örneğin 
Peter veya yatak odası.
1  tuşuna basın,  tuşu 

ile KİŞİSEL AYAR ‘a gidin 
ve  tuşuna basın.

2  tuşu ile 
EL CHZ: ADI ‘na gidin ve 

 tuşuna basın.
Aktüel isim gösterilir.

3 Aktüel ismi silmek için  
tuşuna basın.

4 Arzu ettiğiniz ismi girin 
– maksimum 10 karakter 
-  ve kaydetmek için  
tuşuna basın.

5 Bekleme moduna dönmek 
için  tuşuna basın.
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 8.3 Otomatik cevaplama
Eğer otomatik cevaplama 
açıksa, gelen bir aramayı 
cevaplamak için el cihazını baz 
üniteden kaldırmanız yeterlidir. 
Eğer bu fonksiyon kapalı ise, 
aramayı cevaplamak için  
tuşuna basmanız gerekir. 
Bu fonksiyon standart olarak 
kapalıdır.

1  tuşuna basın,  tuşu 
ile KİŞİSEL AYAR ‘a gidin 
ve  tuşuna basın.

2  tuşu ile OTOM. AÇ ‘a 
gidin ve  tuşuna basın.

3 AÇIK veya KAPALI ’yı 
seçmek için  veya  
tuşuna basın ve onaylamak 
için  tuşuna basın.

4 Bekleme moduna dönmek 
için  tuşuna basın.

  8.4 Otomatik kapatma
Eğer otomatik kapatma açıksa, 
bir aramayı kapatmanız için el 
cihazını baz üniteye tekrar 
yerleştirmeniz yeterlidir. Eğer bu 
fonksiyon kapalı ise, aramayı 
kapatmak için  tuşuna 

basmanız gerekir. Bu fonksiyon 
standart olarak açıktır.

1  tuşuna basın,  tuşu 
ile KİŞİSEL AYAR ‘a gidin 
ve  tuşuna basın.

2  tuşu ile 
OTOM. KAPA ‘ya gidin ve 

 tuşuna basın.
3 AÇIK veya KAPALI ’yı 

seçmek için  veya  
tuşuna basın ve onaylamak 
için  tuşuna basın.

4 Bekleme moduna dönmek 
için  tuşuna basın.

8.5 Ekran dili

1  tuşuna basın,  tuşu 
ile KİŞİSEL AYAR ‘a gidin 
ve  tuşuna basın.

2  tuşu ile DİL ‘e gidin ve 
 tuşuna basın.

3  veya  tuşu ile 
istediğiniz dili seçin ve 
onaylamak için  tuşuna 
basın.

4 Bekleme moduna dönmek 
için  tuşuna basın
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 8.6 Tuş kilidi
El cihazını taşırken yanlışlıkla 
arama yapılmasını önlemek 
için tuşları kilitleyebilirsiniz.

1  tuşuna basın ve basılı 
tutun.
Ekranda TUŞLAR KİLİTLİ 
gösterilir.

2 Tuş kilidini açmak için 
tekrar  tuşuna basın ve 
basılı tutun.

 Not
Tuşlar kilitli vaziyetteyken 
gelen aramaları normalde 
olduğu gibi cevaplayabilirsiniz.

9 Gelişmiş ayarlar

9.1 Flash süresi
Bu ayar, belli şebeke 
servislerine ve PABX*/telefon 
santrali servislerine erişim 
için faydalıdır. SE240’in 
standart flash süresi ülkeniz ve 
şebeke operatörünüz için en 
uygun şekilde ayarlanmıştır. 
Normalde bu ayarı önerilinceye 
kadar değiştirmeniz 
gerekmemektedir.

 Not
SE240 telefonunuzun 
tüm PABX sistemlerinde 
kullanılacağına dair garanti 
verilemez.

1  tuşuna basın,  tuşu 
ile GELİŞMİŞ AYR ‘a gidin 
ve  tuşuna basın.

2 FLASH SÜRESİ gösterilir. 

 tuşuna basın.
3  veya  tuşu ile 

KISA, ORTA veya UZUN 
şeklinde arzu ettiğiniz ayarı 
seçin ve onaylamak için 

 tuşuna basın.
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4 Bekleme moduna dönmek 
için  tuşuna basın

 9.2 Arama modu
SE240 ‘in standart arama 
modu ülkeniz ve telefon 
şebekeniz için uygun 
arama modudur. Bu ayarı 
değiştirmeniz muhtemelen 
gerekli değildir.

1  tuşuna basın,  tuşu 
ile GELİŞMİŞ AYR ‘a gidin 
ve  tuşuna basın.

2  tuşu ile ARAMA 
MODU ’na gidin ve  
tuşuna basın.

3  veya  tuşu ile TON 
veya PULSE ’ı seçin ve 
onaylamak için  tuşuna 
basın.

4 Bekleme moduna dönmek 
için   tuşuna basın.

9.3 Arama engeli
SE240 telefonunuzdan belli 
numaraların aranmasını 
engelleyebilirsiniz. Telefona 
her biri maksimum 4 rakam 
içeren dört engelleme 
numarası kaydedebilirsiniz, 

örneğin uluslararası veya yerel 
alan kodları.

Kapalı veya açık konuma 
getirerek arama engelini 
bypass edebilirsiniz.

 Not
Eğer arama engelini 
aktifleştirirseniz, bekleme 
modunda ekranınızda A.ENG. 
AKTİF gösterilir.

9.3.1  Arama engelini açma/
 kapatma

1  tuşuna basın,  tuşu 
ile GELİŞMİŞ AYR ‘a gidin 
ve  tuşuna basın.

2  tuşu ile ARAMA 
ENGELİ ’ne gidin ve  
tuşuna basın.

3 Master PIN kodunu girin 
(standart master PIN 
numarası 0000’dır) ve  
tuşuna basın.

4 MOD gösterilir.  tuşuna 
basın.

5 AÇIK veya KAPALI ’yı 
seçmek için  veya 

 tuşuna basın ve 
onaylamak için  tuşuna 
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9.4 Bebek arama
Bebek arama fonksiyonu 
aktifleştirildiğinde, el 
cihazınızda herhangi bir tuşa 
basıldığı zaman (  hariç) 
önceden seçilmiş bir numara 
aranır. Bu özellik, acil durum 
hizmetlerine doğrudan erişim 
için çok faydalıdır.

9.4.1 Bebek aramayı açma/
kapatma

1  tuşuna basın,  tuşu 
ile GELİŞMİŞ AYR ‘a gidin 
ve  tuşuna basın.

2  tuşu ile BEBEK 
ARAMA ’ya gidin ve  
tuşuna basın.

3 Master PIN kodunu girin 
(standart master PIN 
numarası 0000’dır) ve  
tuşuna basın.

4 MOD gösterilir.  tuşuna 
basın.

5 AÇIK veya KAPALI ’yı 
seçmek için  veya  
tuşuna basın ve onaylamak 
için  tuşuna basın.

6 Bekleme moduna dönmek 
için  tuşuna basın.

basın. (Şimdi numarayı 
belirleyebilirsiniz).

9.3.2  Engellenecek 
 numaranın 
 belirlenmesi

1  tuşuna basın,  tuşu 
ile GELİŞMİŞ AYR ‘a gidin 
ve  tuşuna basın.

2  tuşu ile ARAMA 
ENGELİ ’ne gidin ve  
tuşuna basın.

3 Master PIN kodunu girin 
(standart master PIN 
numarası 0000’dır) ve  
tuşuna basın.

4  tuşu ile NUMARA ‘ya 
gidin ve  tuşuna basın.
NUMARA 1 gösterilir.

5 Gerekli ise,  tuşu 
ile sonraki numaraya 
gidebilirsiniz.

6  tuşuna basın ve 
engellemek istediğiniz 
rakamları girin. Onaylamak 
için  tuşuna basın.

7 Bekleme moduna dönmek 
için  tuşuna basın
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 Not
Bebek aramayı açık konuma 
getirdiğinizde, bekleme 
modunda ekranınızda BEB. 
ARA. AÇ gösterilir. Bebek 
aramayı tekrar kapatmak için:
1  tuşuna basın.
2 KAPALI? gösterilir. 

Onaylamak için  tuşuna 
basın.

9.4.2  Bebek arama 
 numarasını belirlemek

1  tuşuna basın,  tuşu 
ile GELİŞMİŞ AYR ‘a gidin 
ve  tuşuna basın.

2 Aşağıya 
BEBEK ARAMA ’ya gidin 
ve  tuşuna basın.

3 Master PIN kodunu girin 
((standart master PIN 
numarası 0000’dır) ve  
tuşuna basın.

4  NUMARA ‘ya gidin ve 
 tuşuna basın.

5 Numarayı girin.
Onaylamak için  tuşuna 
basın.

6 Bekleme moduna dönmek 
için  tuşuna basın.

9.4.3  Bebek arama 
 numarasını çevirmek

1 Bir bebek arama numarası 
kaydedilmiş ve bebek 
arama aktifleştirilmişse, 
numarayı çevirmek için 
tuş takımında herhangi 
bir numaraya (  hariç) 
basın.

 Not
Bebek arama aktif 
konumdayken, her gelen 
aramayı normalde olduğu gibi 
cevaplayabilirsiniz.

  9.5 Kayıt
Bir baz üniteye maksimum 
5 el cihazının kaydedilmesi 
mümkündür. Ek cihazların 
kullanılmadan önce baz 
üniteye kaydedilmesi şarttır.

 Not
• Aşağıda açıklanan talimatlar 

özellikle SE240 el cihazınız 
içindir. 
Eğer başka bir üreticinin 
el cihazını kaydetmek 
istiyorsanız, yapılacak 
işlemlerde farklılık olabilir. 
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Bu durumda, lütfen ek el 
cihazın üreticisine danışın.

• El cihazlarını kaydetmek 
veya kayıtlarını silmeniz için 
sistem PIN kodu gereklidir. 
Standart PIN kodu 0000’dır.

9.5.1  El cihazını kaydetmek
1 Baz ünitede  tuşuna 

3 saniye boyunca basın ve 
basılı tutun. 

 Not
 Baz ünite, bir el cihazının 

kaydını 90 saniye içinde 
kabul edebilir.

 Eğer  tuşuna basılırsa 
kaydetme işlemi iptal edilir.

2 El cihazında,  tuşuna 
basın ve  tuşu ile 
GELİŞMİŞ AYR ’a gidin ve 

 tuşuna basın.
3  tuşu ile KAYIT ’a gidin 

ve  tuşuna basın.
4  gerekli ise 

BAZ KAYIT ’a gidin ve  
tuşuna basın.

5 El cihazınızı kaydetmek 
istediğiniz baz ünitenin 

numarasını girin. Eğer 
yalnızca bir baz üniteniz 
varsa  tuşuna basın, 
eğer 2 baz üniteniz varsa 

 veya  tuşuna vs. 
basın.
Ekranda ARIYOR gösterilir. 
El cihazı baz üniteye 
kaydedilirse, el cihazına 
mevcut olan el cihazı 
numarası tayin edilir (el 
cihazı ekranında gösterilir).

9.5.2  Baz üniteyi seçmek
SE240’i maksimum 4 baz 
üniteye kaydedebilirsiniz. El 
cihazını kaydettikten sonra, 
örneğin evde veya işyerinde 
baz üniteleri değiştirebilirsiniz.
1 El cihazında,  tuşuna 

basın ve  tuşu ile 
GELİŞMİŞ AYR ’a gidin ve 

 tuşuna basın.
2  tuşu ile KAYIT ’a gidin 

ve  tuşuna basın.
3 BAZ SEÇ gösterilir.

 tuşuna basın.
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Mevcut olan baz üniteler 
ve aktüel baz ünite yanıp 
sönerek gösterilir.

4 Arzu ettiğiniz baz üniteyi 
– 1, 2, 3 veya 4 - seçmek 
için  veya  tuşuna 
basın ve  tuşuna basın.
Baz ünite bulunduğunda 
bip sesi duyarsınız. Eğer 
bulunmazsa ekranda 
KAYITLI DEĞİL gösterilir.

 9.5.3  El cihazının kaydını 
 silmek 

1 El cihazında,  tuşuna 
basın ve  tuşu ile 
GELİŞMİŞ AYR ’a gidin ve 

 tuşuna basın.
2  tuşu ile KAYDI SİL’e 

gidin ve  tuşuna basın.
3 4 rakamlı master PIN 

kodunu girin ve  tuşuna 
basın.

4  veya  tuşu ile 
kaydını silmek istediğiniz 
el cihazına gidin ve  
tuşuna basın.
El cihazı ekranında KAYT 
SİLİNDİ görünür.

  9.6 PIN kodu
SE240 telefonunuzda bir el 
cihazını kaydederken veya 
kaydını silerken ve bazı 
ayarları değiştirirken 4 rakamlı 
PIN kodu kullanılır. Standart 
ayar 0000’dır. Daha fazla 
güvenlik için bu PIN kodunu 
değiştirebilirsiniz.

1  tuşuna basın,  tuşu 
ile GELİŞMİŞ AYR ‘a gidin 
ve  tuşuna basın.

2  ile PIN ‘e gidin ve  
tuşuna basın.

3 Aktüel master PIN kodunu 
(standart ayar 0000’dır) 
girin ve  tuşuna basın.

4 Yeni PIN kodunu girin ve 
 tuşuna basın.

5 Bekleme moduna dönmek 
için  tuşuna basın.

 Not
PIN kodunuzu not edin. Eğer 
PIN kodunuzu unutursanız, 
el cihazınızı resetlemeniz 
(sıfırlamanız) gerekir.

Gelişmiş ayarlar
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9.7 Sıfırlama (Reset)
Bu fonksiyon, SE240 
telefonunuzu standart 
ayarlarına sıfırlar.

 Not
Telefon defterinde kayıtlı 
numaralar ve telesekreterdeki 
yeni mesajlar kaybolmaz.

1  tuşuna basın,  tuşu 
ile GELİŞMİŞ AYR ‘a gidin 
ve  tuşuna basın.

2  ile CHZ SIFIRLA ‘ya 
gidin ve  tuşuna basın.

3 ONAY? gösterilir.

 tuşuna basın.
4 Bekleme moduna dönmek 

için  tuşuna basın.

9.7.1  Standart ayarlar
El cihazı adı PHILIPS
Tuş sesi Açık
Otom. aç Kapalı
Otom. kapa Açık
Zil melodisi Zil 1
Zil sesi  Orta
Kulaklık sesi 3
Telefon defteri Değişiklik yok
Arama kaydı Boş
Tekrar arama listesi Boş
Master PIN kodu 0000

Tuş kilidi Kapalı
Saat   00:00
Alarm  Kapalı
Arama modu Ton

9.8 Otomatik ön ek
SE240’i çevrilecek bir numarayı 
algılayacak ve başka bir 
numara ile değiştirecek şekilde 
ayarlayabilirsiniz. Algılanacak 
numara olarak maksimum 5 
rakamlı bir numara girebilir ve 
değiştirilecek numara olarak 
maksimum 10 rakamlı bir 
numara girebilirsiniz.
1  tuşuna basın,  tuşu 

ile GELİŞMİŞ AYR ‘a gidin 
ve  tuşuna basın.

2  ile ÖN EK ‘e gidin ve 
 tuşuna basın.

3 HANE ALGILA gösterilir.

 tuşuna basın.
4 Algılanmasını istediğiniz 

numarayı (maks. 5) girin 
ve  tuşuna basın.

5 ÖN EK NB ’ye gidin ve 
 tuşuna basın.

6 Değiştirilmesini istediğiniz 
numarayı (maks. 10) girin 
ve  tuşuna basın.

Gelişmiş ayarlar
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7 Bekleme moduna dönmek 
için  tuşuna basın.

 9.9 Ülke ayarları
Eğer başka bir ülkeye 
taşınırsanız telefonunuzu o 
ülkenin şebeke operatörünün 
standartlarına uyumlu olacak 
şekilde ayarlayabilirsiniz.

 Not
Ayrıca, karşılama modunda 
ülke seçimini yaparken 
hata yaparsanız ülkenizi 
sıfırlayabilirsiniz.

Ülkenize bağımlı olarak, 
bu seçenek GEÇERSİZ 
olarak gösterilebilir veya 
bulunduğunuz ülke 
gösterilmeyebilir.
1  tuşuna basın,  tuşu 

ile GELİŞMİŞ AYR ‘a gidin 
ve  tuşuna basın.

2  ile ÜLKE SEÇİMİ ‘ne 
gidin ve  tuşuna basın.

3 4 rakamlı master PIN 
kodunu girin ve  tuşuna 
basın.

4 Gerekli ülkeyi 
görüntülemek için  
veya  tuşuna basın ve 
onaylamak için  tuşuna 
basın.

Gelişmiş ayarlar
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10 Bakım ve 

pillerin 

değiştirilmesi

10.1 Temizlik
• El cihazını nemli (ıslak 

olmayan) bir bezle veya 
anti-statik bezle kolayca 
temizleyebilirsiniz.

• Asla ev temizlik ilacı 
kullanmayın, aksi taktirde 
ürüne zarar verilir.

• Statik şok etkisi 
yaratabileceğinden asla kuru 
bir bez kullanmayın.

10.2 Pillerin değiştirilmesi
 Dikkat

Daima AAA tip şarj edilebilir 
pil kullanın.

1 Pil bölmesi kapağını 
çıkarın

2 Eski pilleri çıkarın

3 Yeni pilleri el cihazına 
yerleştirin

Bakım ve pillerin eğiştirilmesi
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11 Teknik özellikler

Pil ömrü ve kapasitesi
Konuşma süresi ve bekleme 
süresi
Pil tam olarak şarj edildiğinde, 
SE240 telefonunuzla yaklaşık 
10 saat konuşabilirsiniz ve 
bekleme süresi yaklaşık 
150 saattir.

Pil zayıf ikazı
Pilin şarj durumu el cihazının 
ekranında sol üst köşede 
gösterilir.
Pilin şarjı zayıflamak üzereyken 
dakikada bir kez bir bip 
sesi duyarsınız (görüşme 
esnasında) ve  simgesi 
yanıp söner. Pilin şarjı son 
derece düşük seviyeye 
geldiğinde, ikaz verildikten 
hemen sonra telefon otomatik 
olarak kapanır.
Pilinizin tahmini şarj seviyeleri 
şöyledir:

 Tam şarjlı
 Kısmen şarjlı
 Zayıflamak üzere

4 Pil bölmesi kapağını yerine 
takın
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Pil tipie
SE240 telefonunuzda 
kullanılan piller AAA NiMh 
550 mAh tipinde pillerdir.

Kapsama alanı dışı ikazı
Telefonun menzili ideal 
koşullarda bina içinde 
50 metre ve açık havada 
300 metredir. Bir görüşme 
esnasında kapsama alanının 
dışına çıkmak üzereyseniz, el 
cihazından bip sesi şeklinde 
ikaz gelir.

El cihazı kapsama alanının 
dışına çıktığında el cihazından 
bir hata sesi gelir, bağlantı 
kesilir ve bazı diğer 
fonksiyonlar kullanılmayabilir. 
Eğer hata sesi aktif konumda 
ise, bu fonksiyonları kullanmayı 
denediğinizde her defasında 
hata sesi duyarsınız.
Tekrar baz ünitenin kapsama 
alanına döndüğünüzde el 
cihazından başka bir bip sesi 
gelir.

12  Sık Sorulan 
Sorular

Şarj işlemi

El cihazı baz üniteye 
konduğunda  simgesi 
yanıp sönmüyor
• Pil teması iyi değildir, el 

cihazını yerinde hafifçe 
oynatın

• Temas yerleri kirlidir. Pil 
temas yerlerini alkolle 
nemlendirilmiş bir bez 
parçası ile temizleyin

• Pil şarj edilmiş vaziyettedir, 
şarj edilmesi gerekmiyordur

Aramalar

Çevir sesi yok
• Elektrik gelmiyordur. 

Bağlantıları kontrol edin. 
Telefonu resetleyin: Elektrik 
fişini prizden çıkarın ve 
tekrar takın.

• Piller boştur. Pilleri en az 
24 saat şarj edin.

Sık Sorulan Sorular

www.philips.com/support
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• Baz üniteden fazla uzakta 
olabilirsiniz. Baz üniteye 
yaklaşın.

• Yanlış telefon hattı kablosu. 
Telefonla birlikte verilen 
telefon kablosunu kullanın.

• Telefon hattı adaptörü 
(eğer gerekli ise) telefon 
kablosuna takılmamıştır. 
Adaptörü (eğer gerekli ise) 
telefon kablosuna takın.

Ses kalitesi kötü
Baz ünitesi elektrikli 
uygulamalara, 
takviyelendirilmiş duvarlara 
veya metal kapı çerçevelerine 
çok yakındır. Baz üniteyi 
elektrikli uygulamalardan en 
az bir metre uzakta bir yere 
koyun.

 simgesi yanıp sönüyor
• El cihazı baz üniteye kayıtlı 

değildir. El cihazını baz 
üniteye kaydedin.

• Baz üniteden fazla uzakta 
olabilirsiniz. Baz üniteye 
yaklaşın.

Zil çalmıyor
Zil aktif değildir. Zilin ses 
seviyesini arttırın.

Arayan numarayı gösterme 
(CLI) servisi çalışmıyor
Şebeke operatörünüzdeki 
aboneliğinizi kontrol edin.

Telefon defteri

Telefon defterine numara 
kaydedilemiyor
Telefon defteri dolmuştur. 
Bellekte yer açmak için bir 
numarayı silin.

Ekran

Ekranda herhangi bir 
görüntü yok
• Tekrar şarj etmeyi veya 

pilleri değiştirmeyi deneyin.
• Baz ünitenin güç beslemesini 

çıkarıp tekrar takarak 
deneyin ve el cihazını 
tanıtma prosedüründe verilen 
talimatları uygulayın 
(Bkz. Sayfa 41).

• Baz ünite başka bir el cihazı 
nedeniyle meşgul olabilir. 
Baz ünite erişime hazır 
oluncaya kadar bekleyin.
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Kayıt

Başka bir el cihazı 
kaydedilemiyor
Maksimum 5 el cihazı 
kapasitesine erişilmiştir.
Ekranda hareketli bir çizgi 
görünür. Yeni bir el cihazını 
kaydetmek için başka bir el 
cihazının kaydını silmeniz 
şarttır.

Ses etkileşimi

Radyonuzla veya 
televizyonunuzla ses 
etkileşimi
Baz üniteniz veya şarj cihazınız 
muhtemelen çok yakındadır. 
Mümkün olduğu kadar uzak 
bir yere koyun. 

Sık Sorulan Sorular
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A

Ambalaj içeriği 8

Aramaya cevap vermek 20

Aramayı bitirmek 21

Aramayı bitirmekl 21, 37

Aramayı cevaplamak 20

Arama kaydına bakmak 24, 26

Arama kaydındaki bir numarayı 

silmek 31

Arama kaydındaki bir numarayı 

telefon defterine kaydetmek 31

Arama kaydından bir numarayı 

aramak 20, 22

Arama modunu ayarlamak 39

Arama yapmak 19, 20

Arayan kişiyi tanıma 29

B

Başka bir el cihazını 

aramak 20, 22

Baz ünite 13

Baz ünitenin bağlanması 15

Bekleyen arama 20

Bir mesajı silmek 27

D

Dahili arama ile harici arama 

arasında gidip gelmek 23

Dahili ve harici aramalar arasında 

gidip gelmek 23

E

Ekran simgeleri ve sembolleri 11

El cihazı 9

El cihazının kaydını silmek 43

El cihazını açma/kapatma 10

El cihazını açmak/kapatmak 22

El cihazını aramak 13

El cihazını baz üniteye 

kaydetmek 41, 42

El cihazı tuşları 9

El cihazı zil melodisini 

değiştirmek 35

G

Geri dönüşüm 6

Güvenlik bilgileri 4

H

Harici aramayı başka bir el 

cihazına aktarmak 22

Harici bir aramayı başka bir el 

aktarmak 22

Hoparlör ses seviyesi 13
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I

İkinci bir aramaya cevap vermek 

için ilk görüşmeyi beklemeye 

almak 22

İkinci bir arayana cevap vermek 

için arayan kişiyi beklemede 

tutmak 22

K 

Kimlik gizleme 20, 21

Kimlik gizlemeyi açma/

kapatma 20, 21

Konferans görüşmesi 23

Kulaklık ses seviyesi 21

Kulaklık ses seviyesini 

ayarlamak 21

M

Menü içinde gezinme 14

Menü navigasyonu 14

Menu navigation 14

Mesajları dinlemek 28

N

Numarayı önceden çevirerek 

arama yapmak 19

P

Pilleri değiştirmek 16

Pilleri şarj etmek 16

Pilleri yerleştirmek 16

Pre-dial aramal 19

S

Şebeke sesli posta servisini 

aramak 19, 23, 24
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Simgeler ve semboller 11

Sistem PIN kodunu değiştirmek 43

Son numarayı tekrar aramak 32

T

Tarihi ve saati ayarlamak 33

Tekrar arama listesine giriş 32

Tekrar aranan bir numarayı telefon 

defterine kaydetmek 32

Tek dokunmayla arama 

numaralarını değiştirmek 28

Tek dokunmayla arama 

numarasını düzenlemek 26

Tek dokunmayla arama 

tuşları 9, 19, 27

Telefon defterindeki numaralara 

bakmak 30

Telefon defterindeki numaraların 

tümünü silmek 27

Telefon defterinden arama 

yapmak 30

Telefon defterinde bir numarayı 

düzenleme 28

Telefon defterine numara 

eklemek 25

Telefon geri dönüşümü 6

Tüm mesajları silmek 32
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Tuş kilidi 9, 38

Tuş seslerini açmak/kapatmak 35

Y

Yeni mesajlar 13

Z

Zil gecikme 4

Zil sesi seviyesini değiştirmek 35
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