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TR  Telesekreter

w Uyarı
Sadece şarj edilebilir pil kullanın.
El cihazını kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Destek almak için cihazını internet sitemize kayıt edin.

www.philips.com/welcome
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Önemli

1 Önemli

Telefonunuzu kullanmadan önce bu kılavuzu 
okuyun. Telefonunuzun kullanımına ilişkin önemli 
bilgiler ve notlar içermektedir.

1.1 Güç gereksinimleri
• Bu ürün için EN 60-950 standartlarında 

tanımlanan IT kurulumu hariç, of 220–240 volt 
elektrik kaynağı, alternatif tekfazlı güç gerekir. 
Elektrik kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.

• Elektrik şebekesi EN 60-950 standardına göre 
tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünün 
elektrik bağlantısını kesmenin tek yolu güç 
kaynağını fişten çıkarmaktır.  
Elektrik prizinin cihaza yakın bir yerde 
olduğundan ve kolay erişilebildiğinden emin 
olun.

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

w Uyarı
• Bu cihaz elektrik kesintisi sırasında acil 

aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil 
durum aramaları için alternatif bulunmalıdır.

• Yüksek voltaj. Ürünü asla açmayın veya tamir 
etmeye kalkışmayın.

• Ürünü sıvılardan uzak tutun.
• Ürünle birlikte verilen dışında başka bir pil tipi 

kullanmayın. Eğer yanlış tipte pil kullanılırsa 
patlama riski vardır.

• Telefon çalarken kulağınıza çok yakın tutmayın, 
işitmenize zarar verebilir.

• Patlama tehlikesi olan yerlerde ürünü kullanmayın.
• Küçük metal nesnelerin ürüne temas etmesine 

izin vermeyin. Bu ses kalitesini etkileyebilir ve 
ürüne zarar verebilir.

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

• Ayrıca bölümler ve alt bölümlerde bulunan 
Uyarılara da dikkat edin.

1.2 Uyumluluk
Philips Consumer Electronics olarak beyan 
ederiz ki, SE445x Yönetmelik 1999/5/EC ile 
gerekli görülen tüm temel gereksinimler ve ilgili 
hükümler ile uyumludur. 

Türkiye’deki ithalatci firma:
Türk Philips Ticaret A.Ş.
Y.Dudullu Org.San.Bolgesi
2.Cad. No:22 Umraniye
Tel: 0216 5221500 ISTANBUL
 
Uyumluluk beyanı aşağıdaki sitede mevcuttur: 
www.p4c.philips.com.

Bu ürün sadece paket üzerinde belirtilen 
ülkelerdeki analog telefon hatlarına bağlanabilir.

1.3 GAP standart uyumluluğu kullanma
GAP standartı markadan bağımsız bir şekilde 
DECT GAP el cihazlarının ve baz istasyonların 
minimum çalışma standartlarına uyacağını garanti 
eder. El cihazınız ve baz istasyonunuz GAP 
uyumludur, yani aşağıdaki fonksiyonlar garantiyi 
edilmiştir: el cihazı kaydetme, hat alma, aramayı 
kabul etme ve arama yapma.

Eğer baz istasyon ile SE440/445 dışında bir 
el cihazı kullanırsanız gelişmiş fonksiyonlar 
kullanılamayabilir. SE440/445 el cihazınızı farklı 
bir markanın GAP uyumlu baz istasyonu ile 
kullanmak için önce üreticinin talimatlarında 
belirtilen prosedürleri izleyin, sonra sayfa 23’te 
açıklanan prosedürü uygulayın.

Başka bir marka el cihazını SE440/445 baz 
istasyona kaydetmek için, baz istasyonu kayıt 
moduna getirin, sonra üreticinin talimatlarındaki 
kayıt prosedürünü uygulayın. 
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1.4 Geri dönüşüm ve atıklar

Eski ürünlerin atılmasına yönelik bilgi
WEEE Yönetmeliği (Waste Electrical and 
Electronic Equipment (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: 
1 Ürünün tamamının (kablo, fiş ve aksesuarlar 

dahil olarak) belirtilmiş WEEE toplama tesisine 
atılması. 

2 Eğer yeni bir ürün satın alıyorsanız, eski 
ürününüzü bütün 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.

Önemli

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

• Philips Royal Electronics bir çok elektronik 
cihazda olduğu gibi elektro manyetik sinyaller 
yayma ve alma özelliğine sahip tüketici ürünleri 
üretir ve satar.

• Philips’in en önemli İşletme Prensiplerinden 
biri ürünlerimizle ilgili tüm sağlık ve güvenlik 
önlemlerini almak, yürürlülükteki yasal 
gerekliliklere uygun olmak ve ürünlerin üretim 
tarihlerinde yürürlülükte olan EMF standartları 
limitleri içinde kalmaktır.

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

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

•  Philips uluslararası EMF ve güvenlik 
standartlarının geliştirilmesinde aktif rol oynar, bu 
sayede Philips standartlarda yapılan gelişmeleri 
ürünlerine en kısa sürede uyarlayabilir.
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SE445 Dijital Kablosuz Telefonunuz

SE445 ana birim

SE445 el cihazı Güç adaptörü Pil kapağı Kablo hattı* 2x AAA şarj 
edilebilir piller

Kullanıcı kılavuzu Hızlı  Başlama Kılavuzu Garanti Belgesi

2 SE445 Dijital Kablosuz Telefonunuz

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Philips dünyasına hoş geldiniz.

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

2.1 Kutuda neler var?

2.2 Ayrıca ihtiyaç duyacaklarınız
• Arama kaydı fonksiyonu için, şebekenizin Arayan Hattın Kimliği hizmetine abone olmalısınız. 
• Telesekreter fonksiyonu için, şebekenizin telesekreter hizmetine abone olmalısınız.
n Not
* Adaptör hattı kablo hattına takılmamış olabilir. Eğer durum buysa, lütfen hat kablosunu hat soketine 
takmadan önce hat adaptörüne takın.
w Uyarı
Her zaman sağlanmış olan kabloları ve pilleri kullanın.
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2.3 El cihazına genel bakış 1 Kulaklık
2 LED
El cihazı üzerindeki etkinlik LED’i 
telesekreterinize yeni bir mesaj kaydedildiğinde 
yanıp söner. Eğer Arayan Hattın Kimliği 
aboneliğiniz varsa, etkinlik LED’i yeni arama veya 
yeni sesli mesaj olduğunda da yanıp söner.
3 Ekran
Ekran simgelerinin açıklamaları için sayfa 8’e bakın.
4  Menü tuşu
Ana menüye girer. Ekranda görüntülenen seçeneği 
seçer. Menü seçeneğini onaylar – ekranda OK 
görüntülenir.
5   Arama kaydı / Yukarı kaydırma / Ses 

artırma
Arama kaydını açar.
Listeler ve ayarlarda yukarı kaydırır.
Görüşme sırasında kulaklık sesini artırır.
6   Konuş / Flaş
Arama yapar veya cevaplar.
Flaş (R) fonksiyonlarını kullanır.
7   Tuş takımı
Arama sırasında veya ön arama sırasında sayıları 
girmek için basın.
Önceden ayarlanmış tek tuş arama numaraları 
için 1-9 tuşlarından birini basılı tutun.
8   * / Tuş takımı kilidi
Tuş takımını kilitlemek/kilidini açmak için basılı 
tutun.
Arama sırasında puls aramadan ton aramaya 
geçmek için basılı tutun.
Yıldız tuşlar.
9  Hoparlör tuşu
Arama sırasında hoparlörü aktifleştirir veya 
devre dışı bırakır.
w Uyarı
Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık 
sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir. 
Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından 
emin olun.
10   İnterkom (en az 2 el cihazı gereklidir)
Bekleme modundayken, dahili arama yapmak için 
kullanılır.
Arama sırasında, harici aramayı başka bir el 
cihazına aktarma için kullanılır.
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11  # / Zil sessiz / Duraklama
El cihazı zilini kapatmak veya açmak için basılı tutun.
Numara ararken veya kaydederken, duraklama (P) 
girmek için basılı tutun. 
# tuşlar.
12  Bitir / Çıkış / Telefonu açma/kapama
Aramayı bitirir. 
Menüdeyken bekleme moduna döner.
El cihazını kapatmak (bekleme modundayken) 
veya açmak için basılı tutun.
13   Telefon defteri / Aşağı Kaydırma / Ses 

azaltma
Telefon defterini açar.
Listeler ve ayarlarda aşağı kaydırır.
Kulaklık sesini azaltır.
14   Tekrar ara / Sağa kaydır / Temizle /  

Sessiz
Tekrar arama listesini açar. Sağa kaydırır.  
İsim ve numara girerken ekrandaki karakterleri 
siler. Arama sırasında mikrofonu sessiz/sesli yapar.
Önceki menü seviyesine döner – ekranda  
BACK görüntülenir.

2.4 El cihazı ekranı

1  Durum simgeleri
 f Pil durumu
 P Hat kullanımdayken açıktır. 
  Arama geldiğinde yanıp söner.
 E Yeni sesli mesajlarınız olduğunda yanıp söner.
  Sesli mesajlarınız yoksa sönüktür.
 L Cevapsız aramalar ve arama kaydında yeni 

numara(lar) olduğunda yanar.
 b Telefon defteri açık.
 C Çalar saat ayarlanmış. 
 S Ahizesiz modu.
 M El cihazı zili kapalı.
 T Telesekreter açık. Telesekreter kapalıyken 

sönüktür. Yeni mesajlarınız olduğunda yanıp 
söner. Hafıza doluyken hızlı yanıp söner.

 N El cihazı kayıtlı ve baz kapsamasındayken sabittir.
 Telefon kapsama alanı dışında iken veya bir 

baz ararken yanıp söner.

2  OK görüntülenir 
Bir ayar seçmek ve doğrulamak için m tuşuna 
basın

3  A  görüntülenir
Bir menüdeki seçenekler arasında gezinmek, 
bekleme modunda telefon defteri veya arama 
listesini açmak için u veya d tuşuna basın.

4  BACK görüntülenir 
Önceki menü seçeneğine gitmek, bir eylemi iptal 
etmek veya bir karakter silmek için > tuşuna  
basın.
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2.5 Ana birime genel bakış

1 LED Durum Eylem
 00   Açık. Mesaj yok
 02   (yanıp söner)  2 yeni mesajlar.
 02   (yanıp sönmez)  2 kayıtlı mesajlar.
    kapalı Telesekreter kapalı
 - -   (yavaş yanıp söner) Hafıza dolu
 05   (dinleme sırasında)  Mesaj dinleme  
     numara 5. 
 P   (yanıp söner) Giden mesajın  
     dinlenmesi sırasında
 AA   (yanıp söner) Uzaktan erişim  
     sırasında.

00-09  Dinleme sesini ayarlarken seviyeyi gösterir.

2 Sil
3 Telesekreter Açık/Kapalı
4 Hoparlör sesi artır/azalt
5 İleri gitme
6 Geri gitme
7 Dinleme/Durdurma
8 Telefonu arama tuşu

8 Telefonu arama
Telefonu arama kayıp el cihazlarını bulmak için iyi 
bir yoldur.
1 Baz üzerinde p tuşuna basın. 

Tüm el cihazları çalar.
2 Telefon aramayı iptal etmek için p tuşuna 

tekrar basın veya telefon aramayı durdurmak 
için el cihazı üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

2.6 Menüde dolaşma
Menülerde ve ekran seçenekleri arasında 
dolaşmanın temel basamakları.
1 Bekleme ekranında, m tuşuna basın. 

Ana menü açılır.
2 Menüde gezinmek için u veya d tuşlarını 

kullanın. 
3 Fonksiyon tuşu seçenekleri OK ve BACK 

görüntülenir. m tuşuna basarak OK seçin ve 
alt menü açın veya bir seçeneği doğrulayın.

 r tuşuna basarak BACK seçin ve önceki 
menü seviyesine dönün, karakter düzeltin ya 
da eylemi iptal edin.

4 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna basın.

Bekleme modu
Eğer el cihazı üzerinde 15 saniye boyunca herhangi 
bir tuşa basmazsanız ekran otomatik olarak bekleme 
moduna döner. Ayrıca el cihazı baz veya şarj cihazına 
konduğunda da bekleme moduna döner.
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3 Başlarken

3.1 Ana birimi yerleştirme
Ana birimi telefon hattının ve elektrik prizlerinin 
yakınına yerleştirin.
t İpucu
Ana birimi yerleştirdiğiniz yerin konumu 
ürününüzün kapsama alanını ve performansını 
etkileyebilir. Ana birimi 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.

3.2 Ana birimi bağlama
w Uyarı
• 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.

n Not
Bazı ülkelerde hat adaptörü hat kablosuna 
takılı olmayabilir. Eğer durum buysa, lütfen hat 
kablosunu hat soketine takmadan önce hat 
adaptörüne takın.

1 Hat kablosu ve güç kablosunu ana birimin 
arkasındaki soketlere takın.

2 Hat kablosu ile güç kablosunun diğer uçlarını 
telefon soketine ve elektrik prizine takın.
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3.3 El cihazı pillerini takın ve şarj edin
w Uyarı
• İlk kullanımdan önce telefon en az 24 saat şarj 

edilmelidir.
• Ürünle birlikte verilen dışında başka bir pil tipi 

kullanmayın. Eğer yanlış tipte pil kullanılırsa 
patlama riski vardır.

SE445 iki adet şarj edilebilir pil ile gelir.
1 Pil kapağını kaydırın (eğer takılıysa).
2 Pilleri gösterilen şekilde takın ve kapağı  

kaydırarak geri takın.

3 Şarj etmek için el cihazını ana birim üzerine  
yukarı bakacak şekilde yerleştirin. 
Bir bip sesi el cihazının doğru yerleştirildiğini ve 
şarjın başlayacağını onaylar.

4 Pillerde yeterli güç olduğunda, el cihazı ana 
birime otomatik olarak kaydolur.
Bekleme ekranı görüntülenir. Veya ekranda 
MERHABA: görünüyorsa dil seçmelisiniz.

Eğer ülkenizi seçmeniz gerekiyorsa
• MERHABA görüntülenir ve farklı dillerde kayar. 
• m tuşuna basın. Ülke adı ekranda görüntülenir.  

u veya d ile kaydırarak ülkenizi seçin ve 
m tuşuna basın. ONAY? görüntülenir.

• Onaylamak için OK tuşuna basın.
 Bu seçtiğiniz ülke için varsayılan ayarları 

ayarlayacaktır.
n Not
• Eğer ülke ayarlanmadan önce arama gelirse, 

aramayı cevaplayabilirsiniz. Arama sona 
erdiğinde, ekran ülke ayar moduna geri döner. 
Ülke seçimi yapılana kadar Arayan Kimliği 
çalışmayacaktır. 

• Eğer ülke seçimi sırasında bir hata yaparsanız, 
lütfen sayfa 25’deki ‘Ülke’ bölümüne bakın.

5 Piller tamamen şarj olana kadar el cihazını 
şarjda bırakın (en az 24 saat).
Şarj animasyonu durduğunda ve f (pil şarj 
oldu) simgesi görüntülendiğinde el cihazının 
pilleri tamamen şarj olmuştur.

w Uyarı
Eğer NiMH piller yerine alkalin piller  kullanırsanız 
UYARI ekranda görüntülenir. Hemen sağlanmış olan 
pillerle değiştirin.

3.4 Çoklu paketleri kullanma
Eğer çoklu paket satın aldıysanız, ilave el cihazları, 
şarj cihazları, güç adaptörleri ve AAA şarj edilebilir 
piller olacaktır.
1 Şarj cihazlarını prize takın.
2 Sağlanmış olan pilleri diğer el cihazlarına 

takın.
3 Pilleri tramamen şarj etmek için el cihazlarını 

en az 24 saat şarj cihazlarında bırakın.
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4 SE445 kullanma

4.1 Aramalar

4.1.1 Arama yapma
1 r tuşuna basın.
2 Telefon numarasını tuşlayın.

4.1.2 Ön arama
1 Telefon numarasını girin (maksimum 24 

haneli). Eğer hata yaparsanız > tuşuna basın.
2 Girdiğiniz telefon numarasını aramak için r 

tuşuna basın.

4.1.3 1 ile 9 arası tek tuş arama 
numaralarını arama

1 Numara görüntülenip aranana kadar 1 ile 
9 arasındaki tuşlardan birini basılı tutun.

 Eğer kayıtlı numara yoksa bip sesi duyarsınız.

4.1.4 Telefon defterinden arama yapma
1 d tuşuna basın.

Telefon defterindeki ilk girdi görüntülenir.
2 İstediğiniz girişe gitmek için u veya d ile 

kaydırın.
3 Numarayı aramak için r tuşuna basın.
t İpucu
Telefon defteri girdileri arasında gezinmek için 
kaydırmak yerine, bulmak istediğiniz girişin 
ilk harfine karşılık gelen sayı  tuşuna basın. 
Örneğin,  2 bastığınızda A ile başlayan girişler 
görüntülenir. Tekrar  2 bastığınızda B ile 
başlayan girişler gösterilir, vb...

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

4.1.6 Arama kaydından arama yapma
n Not
Arayanların numarasını arama kaydında görebilmek 
için şebekenizin Arayan Hattın Kimliği hizmetine 
abone olmanız gereklidir. Daha fazla detay için sayfa 
17’deki ‘Arama Kaydı’ bölümüne bakın.
1 u basarak ARAMA KAYDI menüsüne girin. 

Buradaki seçenekleriniz ARAMA LIST. veya 
TELESEKRETER erişmektir. m basarak ARAMA 
LIST. içine girin.
Arama listesindeki ilk girdi görüntülenir.

2 İstediğiniz girişe gitmek için u veya d 
ile kaydırın.

3 Numarayı aramak için  r tuşuna basın.

4.1.7 Arama cevaplama
1 Telefon çaldığında ve ekranda P  yanıp 

söndüğünde, aramayı hoparlör ile cevaplamak 
için r veya v tuşuna basın.

w Uyarı
Telefon çalarken kulağınıza çok yakın tutmayın, 
işitmenize zarar verebilir. Ahizesiz kullanımın 
aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek 
bir seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınıza çok 
yakın olmadığından emin olun.
n Not
Eğer Şebekenizin Arayan Kimliği hizmetine
abone olduysanız ve arayan numaralara VIP Grup
atadıysanız, telefon çalmaya başlamadan önce 
arayanın detayları görüntülenir (bkz. ‘Giriş 
kaydet’ sayfa 14 ve ‘Grup Melodisi’ sayfa 20). 
Arama gelir gelmez çalması için varsayılan zil 
sesini ayarlayabilirsiniz daha sonra arayanın 
kimliği görüntülendiğinde atanmış zil sesi çalmaya 
başlar.  Bkz. ‘İlk çalış’, sayfa 20.
t İpucu
Eğer Otomatik cevaplama modu (bkz. sayfa 21) 
açıksa, aramayı cevaplamak için el cihazını ana 
birimden çıkartmanız yeterlidir. Varsayılan ayar 
kapalıdır, aramayı cevaplamak için r basmanız 
gerekir.
n Not
Gelen aramanın diğer etkinlikler arasında 
öncelikleri vardır. Bir arama geldiği sırada, telefon 
ayarları, menülerde dolaşma, vb. gibi diğer 
özellikler kullanılmakta ise, durdurulur.
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4.1.8 Ses ayarı
1 Arama sırasında, kulaklık veya hoparlör ses 

seviyesini ayarlamak için u veya d tuşuna 
basın.
Seviye el cihazı ekranında gösterilir. 

4.1.9 Sessiz
Mikrofonu sessizleştirin böylelikle arayan sizi 
duymadan odadaki bir başkası ile konuşabilirsiniz. 
1 Arama sırasında > tuşuna basın.

Mikrofon sessizleşir.
2 Mikrofonu geri açmak için > tuşuna tekrar  

basın.

4.1.10 Aramayı bitirme
1 e tuşuna basın.

Kapattıktan sonra aramanızın süresi 5 saniye 
gösterilir.

n Not
Eğer otomatik kapatma (bkz. sayfa 21) açıksa, 
aramayı bitirmek için el cihazını ana birime koymak 
yeterlidir. Varsayılan ayar AKTİF şeklindedir.

4.1.11 El cihazını Açma/Kapama
1 El cihazı kapanana kadar e basılı tutun.
2 El cihazını geri açmak için e basılı tutun.

4.2 İkinci harici numara arama
İkinci harici aramayı yapmak için harici aramayı 
beklemeye alın. Daha sonra her iki arama arasında 
geçiş yapabilir veya 3’lü konferans yapabilirsiniz.
1 Aramanız sırasında m tuşuna basın. d ile 

2.NUM.ÇEVİR üstüne gelin.
2 m tuşuna basın. 

Ekran ARAMA R gösterir
3 İkinci numarayı girin.
4 İkinci arama cevapladığında seçenek 

menüsünü açmak için m tuşuna basın: 
KONFERANS – harici arama ve dahili arama ile 
üçlü konferans için m tuşuna basın. 
ARAMA DEG. – iki arama arasında geçiş yapmak 
için m tuşuna basın.

5 Kapatmak için e tuşuna basın.

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

4.3.1 Başka bir el cihazını arama
1  c tuşuna basın. 
• Eğer iki el cihazınız varsa, diğer el cihazı 

otomatik olarak aranır. 
• Eğer ana birime ikiden fazla el cihazı kayıtlıysa,  

bunların numaraları görüntülenir, örn. 2345*. 
Aramak istediğiniz el cihazının numarasını girin 
veya tüm el cihazlarını aramak için  * tuşuna 
basın.

2 Kapatmak için e tuşuna basın.
n Not
Eğer telefon SE440/445 aralığına ait değilse, bu 
fonksiyon kullanılamayabilir.

4.3.2 Harici aramayı başka bir el cihazına 
aktarma

1 Harici arama sırasında c tuşuna basın. 
Arayan beklemeye alınır.

2 Aramak istediğiniz el cihazının numarasını 
girin veya tüm el cihazlarını aramak için * 
tuşuna basın.  
Eğer sadece iki el cihazı varsa, diğer el cihazı 
otomatik olarak aranır.

3 Diğer el cihazı cevapladığında, arayana bildirin 
ve aramayı aktarmak için e tuşuna basın.  
Eğer diğer el cihazı cevap vermezse, arayan 
ile konuşmak için tekrar c tuşuna basın. 

4.3.3 Dahili ve harici aramalar arasında 
geçiş yapma

1 Harici arama sırasında c tuşuna basın. 
Arayan beklemeye alınır.

2 Aramak istediğiniz el cihazının numarasını 
girin veya tüm el cihazlarını aramak için * 
tuşuna basın.  
Eğer sadece iki el cihazı varsa, diğer el cihazı 
otomatik olarak aranır.

3 Diğer el cihazı cevapladığında, dahili aramayı 
yapan ile özel olarak konuşabilirsiniz.

4 Arayanlar arasında geçiş yapmak için c 
tuşuna basın.
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5 Kapatmak için e tuşuna basın.

4.3.4 Üçlü konferans arama
1 Harici arama sırasında c tuşuna basın. 

Arayan beklemeye alınır.
2 Aramak istediğiniz el cihazının numarasını 

girin veya tüm el cihazlarını aramak için * 
tuşuna basın.
Eğer sadece iki el cihazı varsa, diğer el cihazı 
otomatik olarak aranır.

3 Diğer el cihazı cevapladığında aramayı 
bildirin ve iki aramayı birbirine bağlamak için 
c basılı tutun.  Eğer diğer el cihazı cevap 
vermezse, arayan ile konuşmak için tekrar 
c tuşuna basın.

4 Kapatmak için e tuşuna basın. 

4.4 Telesekreter
Eğer şebekenizin telesekreter hizmetine abone 
olduysanız (varsa), yeni mesajınız olduğunda 
SE445 E görüntüler. Ülke ve şebekenize bağlı 
olarak, telesekreter numarası tek tuşla arama 
için el cihazınıza kaydedilmiş olabilir, 1 tuşu ile 
arayabilirsiniz.
n Not
Telesekreter numarası sadece cihazın satın alındığı 
ülkede telesekreter hizmeti varsa önceden 
kayıtlıdır. Eğer telesekreter numarası önceden 
kayıtlı değilse, numara ekleyebilir veya mevcut 
numaranın üzerine yazabilirsiniz.  Bkz. sayfa 16.

4.4.1 Şebeke telesekreterinizi arama
1  1 basılı tutun. 

Numara görüntülenir ve aranır. Mesajlarınızı dinlemek, 
kaydetmek ve silmek için sesli komutları dinleyin.

 Veya  
Eğer arama listesinde E görüntülendiyse 
şebeke telesekreter numarasını aramak için 
r tuşuna basın.

n Not
E simgesini kapatabilirsiniz. Arama kayıtlarını 
görüntülerken 5 basılı tutun.

5 Telefon Defteri

SE445 el cihazı telefon defteri 100 isim ve numaraya 
kadar kaydedebilir. 
n Not
Numaralar en fazla 24 hane isimler ise en fazla 12 
karakter olabilir. Girişler alfabetik olarak kaydedilir.

5.1 Telefon defteri girişlerini 
görüntüleme ve arama

1 d tuşuna basın. Ekran ilk girişi gösterir.
2 İstediğiniz girişe gitmek için u veya d 

ile kaydırın. 
Veya  
Alfabetik olarak aramak için d tuşuna 
basın, daha sonra ismin ilk harfinin bulunduğu 
tuşa basın, örn eğer isim  N ile başlıyorsa,  
6 tuşuna iki kez basın. 

 Ekranda N ile başlayan ilk giriş görüntülenir. 
Eğer gerekliyse, istediğiniz girişe gitmek için  
u veya d ile kaydırın.

3 Görüntülenen girişi aramak için r tuşuna 
basın.

5.2 Giriş kaydetme
1 m tuşuna basın. TELF. DEFTERİ görüntülenir.
2 m tuşuna basın. NUM. EKLE görüntülenir.
3 m tuşuna basın. AD GİR görüntülenir.
4 İsim girin ve m tuşuna basın.
5 Numarayı girin. Kaydetmek için m tuşuna 

basın. u veya d tuşlarına basarak GRUP 
YOK, GRUP A, B veya C seçin ve onaylamak için 
m basın.

6 Bekleme moduna dönmek için e basın.
n Not
Kişileri seçeceğiniz belirli gruplara 
yerleştirebilirsiniz. Örneğin, Grup A tüm iş 
arkadaşlarınızın telefonlarını içerebilir. Gruba 
özel bir zil melodisi de atayabilirsiniz (bkz. ‘Grup 
Melodisi’ sayfa 20). Bu özellikten faydalanmak 
için şebeke sağlayıcınızın Arayan Hattın Kimliği 
hizmetine abone olmanız gereklidir. Eğer durum 
buysa, sizi bu gruptan biri aradığında bu grup için 
atamış olduğunuz zil sesini duyarsınız.
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n Not
Girişi kaydetmeyi iptal etmek için işlemin 
herhangi bir anında r tuşuna basın.

5.3 İsimleri girme
Telefon defterine isimleri girmek için alfanümerik 
tuşları kullanın.
Örneğin, Paul ismini girmek için
P  7  tuşuna bir kez basın 
A 2  tuşuna bir kez basın
U  8  tuşuna iki kez basın
L 5  tuşuna üç kez basın

Boşluk girmek için 1 tuşuna basın
Bir karakter silmek için > tuşuna basın veya 
tüm karakterleri silmek için > tuşuna basın.

5.4 Karakter seti
İsimleri ve karakterleri girmek için tuş takımını 
kullanın.

1 Boşluk 1 - < > *

2 A B C 2

3 D E F 3

4 G H I 4

5 J K L 5

6 M N O 6

7 P Q R C 7

8 T U V 8 ?

9 W X Y Z 9

0 0 - / \ # +

5.5 Duraklama girme
Eğer SE445 santrale bağlıysa, kaydedilen 
numaraya duraklama eklemeniz gerekebilir. 
Bu santrale dış hat erişimi için süre sağlar. 
Duraklama genellikle dış hat erişim kodundan 
sonra kaydedilir (örn. 9)
1 Numara kaydedilirken, ekranda P görüntülenene 

kadar # basılı tutun.  Daha sonra numarayı 
kaydetmeye devam edebilirsiniz.

5.6 Giriş görüntüleme
Bekleme modunda:
1 d tuşuna basın. 
2 Alfabetik olarak aramak için ismin ilk harfini 

girin daha sonra girişe gitmek için u veya 
d ile kaydırın. İsim görüntülenir.

3 Numarayı görüntülemek için > tuşuna 
basın. Eğer 12 haneden fazla varsa, numaranın 
geri kalanını görmek için > tuşuna basın. 

4 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 
basın.

Arama sırasında:
1 Telefon defteri menüsünü açmak için m  

tuşuna iki kez basın.
2 İstediğiniz ismin ilk harfini girin sonra eğer 

gerekliyse doğru isme gitmek için u veya  
d ile kaydırın. Numarayı görüntülemek 
için > tuşuna basın. Eğer 12 haneden fazla 
varsa, numaranın geri kalanını görmek için 
> tuşuna basın.

3 Telefon defteri görüntülenmesini iptal etmek 
için e tuşuna basın.

4 Aramayı bitirmek için e tuşuna tekrar basın.

5.7 Giriş düzenleme
1 d tuşuna basın.
2 Değiştirmek istediğiniz girişe gitmek için u 

veya d ile kaydırın ve m tuşuna basın. 
NUM. DÜZELT görüntülenir. Tekrar m tuşuna 
basın.

3 İsmi düzeltin ve onaylamak için m tuşuna 
basın.  
Karakterleri silmek için > tuşunu kullanın.

4 m tuşuna basın ve numarayı düzeltin.
5 Onaylamak için m tuşuna basın.
6 u veya d ile kaydırarak GRUP YOK, GRUP 

A, B veya C seçin ve onaylamak için m 
tuşuna basın.  

7 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna basın.
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5.8 Girişi silme
1 d tuşuna basın.
2 Silmek istediğiniz girişin üstüne gidin ve 

m tuşuna basın.
3 d ile LİSTEYİ SİL üstüne gidin ve m tuşuna 

basın.
4 Ekranda ONAY? görüntülenir.  m tuşuna 

basın.
5 Beklemeye dönmek için e tuşuna basın.

5.9 Tüm girişleri sil
1 m tuşuna iki kez basın.
2 d ile TÜMÜNÜ SİL üstüne gidin ve m tuşuna 

basın.
3 Ekranda ONAY? görüntülenir. m tuşuna 

basın.
4 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 

basın.

5.10 Telefon defterini başka bir el 
cihazına kopyalama

1 m tuşuna iki kez basın.
2 d ile TELF.D.AKT. üstüne gidin ve m 

tuşuna basın.
3 u veya d ile telefon defterinin 

kopyalanmasını istediğiniz el cihazının 
numarasına gidin. 
m tuşuna basın.

4 Alıcı el cihazında m tuşuna basarak verici el 
cihazından gelen transferi kabul edin.

 Verici el cihazının göstergesinde AKTARIYOR... 
görüntülenir.

 Alıcı el cihazının göstergesinde BEKLEYİNİZ... 
görüntülenir.

5 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 
basın.

n Not
Eğer alıcı el cihazında aynı isim ve numaraya sahip 
bir giriş varsa, giriş kopyalanmaz.

5.10.1 Tek tuş tuşları
1 ile 9 arasındaki tuşlar telefon 
defterindeki girişleri tek tuşla arayabilir.

n Not
1 ve 2 tuşlarında önceden kayıtlı numara olabilir 
- genellikle şebekeniz tarafından sağlanan 
Telesekreter ve Bilgi hizmetleri için, ancak bu ülke 
ve şebekeye bağlıdır.
Önceden kaydedilmiş numaraları istediğiniz bir 
numarayla değiştirebilirsiniz. 
5.10.2 Tek tuş arama yapma
1 1 ile 9 arası tuşlardan birini basılı tutun. 

Numara görüntülenir ve aranır.
2 Aramayı iptal etmek ve bekleme moduna 

dönmek için e tuşuna basın.

5.10.3 Telefon defteri girişini tek tuş  
arama numarası olarak kaydetme

1 m tuşuna iki kez basın.
2 d ile DİREKT HAF. üzerine gidin ve m tuşuna 

basın.
3 u veya d tuşuna basarak TUŞ 1 - 9 seçin 

ve m tuşuna basın. Eğer varsa mevcut giriş 
görüntülenir.

4 Seçenekler menüsü açmak için m tuşuna 
tekrar basın.

5 m tuşuna basarak telefon defterinden girdi 
EKLE yapabilirsiniz.

6 İstediğiniz girişe gitmek için u veya d 
ile kaydırın. Onaylamak için m tuşuna veya 
bekleme moduna dönmek için e tuşuna basın.

5.10.4 Tek tuş arama numarasını silme
1 m tuşuna iki kez basın sonra u veya  

d ile DİREKT HAF. üzerine gidin ve m tuşuna 
basın.

2 u veya d ile kaydırarak TUŞ 1- 9 seçin.
3 Mevcut girişi görüntülemek için m tuşuna 

basın.  
Seçenekler menüsünü açmak için m tuşuna 
tekrar basın.

4 d ile SİL üzerine gidin ve m tuşuna basın
5 Ekranda ONAY? görüntülenir. m tuşuna 

basın.
6 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 

basın.
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6 Arayan Kimliği ve Arama 
kaydı

Eğer Arayan Hattın Kimliği (CLI) abonesiyseniz 
ve arayanın kimliği gizli değilse, arayanın numarası 
aramanın tarihi ve saati ile birlikte görüntülenir 
(eğer şebeke tarafından sağlanmışsa).
n Not
• Eğer numara telefon defterinde isimle 

kayıtlıysa, arayanın ismi de görüntülenir.
•  Eğer gelen aramalarda numara görüntülenemiyorsa, 

el cihazı BİLİNMEYEN görüntüler.
•  Gelen aramalar ile ilgili bilgiler ülke ve şebekeye 

göre değişir. Bazı operatörler Arayan Hattın 
Kimliği hizmeti için ücret alabilir.

6.1 Arama Kaydı
Arama kaydında cevapsız ve gelen aramaların 
detayları bulunur. Detaylar aramanın tarih ve saatini 
içerir. Girişler en son arama listenin en üstünde 
olacak şekilde kronolojik olarak sıralanırlar.
n Not
• Arama kaydı dolduğunda, yeni arama listedeki 

en eski aramanın yerini alır.
• Gelen ve cevapsız aramaların kaydı 50 arama 

kaydını tutabilir.
• Eğer aynı numaradan birden fazla arama 

gelirse, sadece en son arama listede tutulur.
Cevapsız aramalarınız olduğunda (cevaplamadığınız 
gelen aramalar) ana birime kayıtlı tüm el 
cihazlarında L simgesi görüntülenir.
Eğer arama kaydını görüntülemek için el  
cihazlarından biri kullanılırsa, diğer el 
cihazlarındaki simge yanıp sönmeye devam eder 
(sadece çoklu paket kullanıcıları).

6.1.1 Arama kaydını görüntüleme
1 u tuşuna basarak ARAMA KAYDI seçenek 

menüsüne girin, sonra m tuşuna basarak 
ARAMA LİST. girin –  
En son numara - veya eğer telefon defterinde 
kayıtlıysa isim - görüntülenir. Yeni aramalar yanıp 
sönen L simgesi ile işaretlidir. 

2 Arama kaydında gezinmek için u veya  
d tuşu ile kaydırın.  
Kaydın sonuna geldiğinizde bip sesi duyarsınız. 
Numarayı görmek için > tuşuna basın. 
Eğer numara 12 haneden fazlaysa, numaranın 
geri kalanını görmek için > tuşuna basın.

3 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 
basın.

n Not
Tüm yeni aramalar görüntülendiğinde L  
simgesi yanıp sönmeyi durdurur.

6.1.2 Arama kaydından arama yapma
1 u tuşuna basarak ARAMA KAYDI seçenek 

menüsüne girin, sonra m tuşuna basarak 
ARAMA LIST. içine girin.

2 İstediğiniz girişe gitmek için u veya d 
ile kaydırın.

3 Aramak için r veya v tuşuna basın.

6.1.3 Arama kaydındaki bir numarayı 
telefon defterine kaydetme

1 u tuşuna basın. m tuşuna basın. 
2 u veya d ile istediğiniz numaraya gidin.
3 m tuşuna basın. NO KAYDET görüntülenir.
4 m tuşuna basın. AD GİR görüntülenir. İsmi 

girmek için tuş takımını kullanın.
5 m tuşuna basın numara görüntülenir, eğer 

gerekiyorsa kullanıcı numarayı düzenleyebilir 
ve numarayı kaydetmek için m tuşuna 
basması gereklidir (düzenlenmemiş bile olsa).

6 u veya d tuşuna basarak GRUP YOK, GRUP 
A, B veya C seçin ve onaylamak için m basın.

7 Onaylamak için m tuşuna basın.
8 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 

basın.
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6.1.4 Arama kaydındaki bir kaydı silme
1 u sonra m tuşuna basın. En son arama  

 görüntülenir.
2 u veya d ile istediğiniz numaraya gidin.
3 m tuşuna basın sonra d ile SİL üzerine 

gidin ve m tuşuna basın.
4 Ekranda ONAY? görüntülenir. Onaylamak için  

m tuşuna basın.
5 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 

basın.

6.1.5 Tüm arama kayıtlarını silme
1 u sonra m tuşuna basın. En son arama  

 görüntülenir.
2 d ile TÜMÜNÜ SİL üstüne gidin ve m tuşuna 

basın.
3 Ekranda ONAY? görüntülenir. Onaylamak için  

m tuşuna basın. Bekleme moduna dönmek 
için e tuşuna basın.

6.2 Tekrar arama
SE445 aradığınız son 10 numaradan herhangi 
birini tekrar aramanızı sağlar. Numaralar en fazla 
24 hane uzunluğunda olabilir.

6.2.1 Son numarayı tekrar arama
1 > tuşuna basın. Son aranan numara 

görüntülenir.  
Eğer numara 12 haneden uzunsa, ekranda  
B görüntülenir ve imleç yanıp söner. 
Kalanını görüntülemek için > tuşuna basın. 
Eğer numara telefon defterinizde kayıtlı ise, 
kayıtlı isim görüntülenir.

2 Aramak için r tuşuna basın.

6.2.2 Tekrar arama listesindeki 
numarayı görüntüleme ve arama

1 > tuşuna basın. Son aranan numara 
görüntülenir. Gerekliyse, u veya d ile 
istediğiniz numarayı görüntüleyin.

2 Numarayı aramak için r tuşuna basın.

6.2.3 Tekrar arama numarasını  telefon 
defterine kaydetme

1 > tuşuna basın ve u veya d ile 
istediğiniz girişe gidin.

2 m tuşuna basın.
3 Ekranda NO KAYDET görüntülenir. m tuşuna 

basın.
4 İsim girin ve m tuşuna basın.
5 Gerekiyorsa numarayı düzeltin ve m tuşuna 

basın.
6 u veya d tuşuna basarak GRUP YOK, GRUP 

A, B veya C seçin ve onaylamak için m basın.
7 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 

basın.

6.2.4 Tekrar arama listesi girişi silme
1 > tuşuna basın. İstediğiniz numarayı 

görüntülemek için u veya d ile kaydırın.
2 m tuşuna basın ve d ile SİL üzerine gidin 

sonra m tuşuna basın.
3 Ekranda ONAY? görüntülenir. Onaylamak için  

m tuşuna basın, sonra bekleme moduna 
dönmek için e tuşuna basın.

6.2.5 Tüm tekrar arama listesini silme
1 > tuşuna sonra m tuşuna basın.
2 d ile TÜMÜNÜ SİL üstüne gidin ve m tuşuna 

basın.
3 Ekranda ONAY? görüntülenir. Onaylamak için  

m tuşuna basın. Bekleme moduna dönmek 
için e tuşuna basın.
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7 Saat ve Alarm

Eğer şebekenizin Arayan Hattın Kimliği hizmeti 
abonesiyseniz, SE445’inizin saati şebeke sağlayıcınıza 
bağlı olarak size gelen her arama ile otomatik olarak 
ayarlanabilir. 

Saati Saat ve Alarm menüsü ile de ayarlayabilirsiniz.

7.1 Tarih ve zaman ayarı
1 m tuşuna basın ve d ile SAAT/ALARM 

üzerine gidin. m tuşuna basın. Ekranda 
TARİH&ZAMAN görüntülenir, sonra m tuşuna 
basın.

2 Tarihi GG-AA formatında girin  
örn. 4 Ağustos için 04/08.

3 m tuşuna basın ve saati 24 saat formatında 
SS – DD olarak girin, 

 örn. 2.45 PM için 14:45.
4 Onaylamak için m tuşuna basın.
5 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 

basın.
n Not
Tarih ve saat elektrik kesintileri veya pilin 
boşalması durumunda korunur.

7.2 Alarmı ayarı
1 m tuşuna basın, d ile SAAT/ALARM üzerine 

gidin ve m tuşuna basın.
2 d ile ALARM AYARLA üstüne gidin ve m 

tuşuna basın.
3 u veya d ile KAPALI, 1 KEZ veya  

GÜNDE 1 KEZ üstüne gidin ve m tuşuna basın.
4 Eğer 1 KEZ veya GÜNDE 1 KEZ seçerseniz, saati 

24 saat formatında SS - DD girin, örn. 2:45pm 
için 14:45 ve m tuşuna basın.

5 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 
basın. Alarm çalmaya başladığında herhangi 
bir tuşa basarak susturun.

n Not
• Alarm ayarlandığında C simgesi görüntülenir. 
• Alarm orta seviyede çalar. ALARM SAATİ ve C 

ekranda yanıp söner.

7.3 Alarm melodisi ayarı
Üç alarm melodisi vardır.
1 m tuşuna basın ve d ile SAAT/ALARM 

üzerine gidin.  m tuşuna basın.
2 d ile ALARM TONU üstüne gidin ve m 

tuşuna basın.
Melodiler çalınır.

3 u veya d ile kaydırın ve m tuşuna 
basın.
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8 Kişisel ayarlar

8.1 El cihazı tonları
w Uyarı
Telefon çalarken kulağınıza çok yakın tutmayın, 
işitmenize zarar verebilir.

8.1.1 Zil sesi yüksekliği
Seçebileceğiniz değerler: Zil Kapalı, Düşük, Orta, 
Yüksek, Yükseltme ve Artan (artan zil sesi).
n Not
Varsayılan ayar Yüksek şeklindedir.
1 m tuşuna basın,  d ile KİŞİSEL AYAR 

üzerine gidin ve m tuşuna basın.
2 EL CHZ. TONU görüntülenir. m tuşuna basın.
3 ZİL SESİ görüntülenir. m tuşuna basın.
4 u veya d ile zil sesi seviyesini ayarlayın.
5 Ayarları kaydetmek için m tuşuna basın.
6 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 

basın.

8.1.2 Zil melodisi
10 zil melodisinden birini seçin. 
1 m tuşuna basın, d ile KİŞİSEL AYAR üzerine 

gidin ve m tuşuna basın.
2 EL CHZ. TONU görüntülenir. m tuşuna basın  

d ile ZİL MELODİSİ üzerine gidin. m tuşuna 
basın.

3 Zil melodisini seçmek için u veya d tuşuna 
basın. 
Zil melodisi çalar. 

4 Onaylamak için m tuşuna basın.
5 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 

basın.

8.1.3 Grup melodisi
Bu özelikten faydalanmak için Arayan Hattın 
Kimliği hizmetine abone olmalısınız. Bu menü 
ismi telefon defterinizde kayıtlı ve bir grubun 
üyesi olan bir kişiden harici arama geldiğinde 
çalacak melodiyi seçmenizi ve ayarlamanızı 
sağlar. Her gruba bir zil melodisi atayabilirsiniz. 
Kişilerinizi düzenlemek için üç telefon defteri 
grubu (Grup A, B, C) mevcuttur. Her gruba 
kendine özel bir melodi atanabilir. 

1 m tuşuna basın, d ile KİŞİSEL AYAR üzerine 
gidin ve m tuşuna basın.

2 EL CHZ. TONU görüntülenir. m tuşuna basın 
ve d ile GRUP MELODİSİ üzerine gidin. m 
tuşuna basın.

3 u veya d ile seçin: GRUP A, B veya C, 
sonra m tuşuna basın.

4 Grup için istediğiniz melodiyi u veya d 
ile seçin ve m tuşuna basın.

5 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 
basın.

8.1.4 Tuş sesi açık/kapalı
El cihazında bir tuşa bastığınızda bip sesi duyarsınız. 
Bu bip seslerini açabilir veya kapatabilirsiniz.
1 m tuşuna basın, d ile KİŞİSEL AYAR üzerine 

gidin ve m tuşuna basın.
2 EL CHZ. TONU görüntülenir. m tuşuna basın 

ve d ile TUŞ SESİ üzerine gidin. m tuşuna 
basın.

3 u veya d ile AKTİF veya KAPALI seçin.  
4 Onaylamak için m tuşuna basın.
5 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 

basın.

8.1.5 İlk çalış
SE445 Arayan kimliğini otomatik olarak algılar 
(Aboneliğe bağlı). Bu bilgi görüntülenene 
kadar telefonunuz çalmaz. Eğer arayan kimliği 
görüntülenmeden önce telefonunuzun çalmasını 
istiyorsanız, BİR.ZİL SESİ manuel olarak AKTİF 
şeklinde ayarlanabilir.
1 m tuşuna basın, d ile KİŞİSEL AYAR üzerine 

gidin ve m tuşuna basın.
2 EL CHZ. TONU görüntülenir. m tuşuna basın  

d ile BİR.ZİL SESİ üzerine gidin. m tuşuna 
basın.

3 u veya d ile AKTİF veya KAPALI seçin.  
4 Onaylamak için m tuşuna basın.
5 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 

basın.

8.2 El cihazı adı
El cihazınızı isim veya konum ile kişiselleştirin, 
örneğin Ahmet veya Ofis gibi. Maksimum 10 
karakter.
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1 m tuşuna basın, d ile KİŞİSEL AYAR üzerine 
gidin ve m tuşuna basın.

2 d ile EL CHZ. ADI üzerine gidin ve m 
tuşuna basın.
Mevcut isim görüntülenir.

3 Mevcut ismi silmek için > tuşuna basın.
4 İstediğiniz ismi girin – maksimum 10 karakter 

ve kaydetmek için m tuşuna basın.
5 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 

basın.

8.3 Otomatik cevaplama
Otomatik cevaplama açık iken gelen aramayı 
cevaplamak için el cihazını ana birim veya şarj 
cihazından almanız yeterlidir. Eğer kapalıysa, 
aramayı cevaplamak için r tuşuna basmanız 
gerekir.  Varsayılan ayar Kapalı şeklindedir.
1 m tuşuna basın, d ile KİŞİSEL AYAR üzerine 

gidin ve m tuşuna basın.
2 d ile OTOM. AC üzerine gidin. m tuşuna 

basın.
3 u veya d ile AKTİF veya KAPALI seçin.  
4 Onaylamak için m tuşuna basın.
5 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 

basın.

8.4 Otomatik Kapama
Otomatik kapama açık iken aramayı sona 
erdirmek için el cihazını ana birime veya şarj 
cihazına koymanız yeterlidir. Eğer kapalıysa, 
aramayı sona erdirmek için r tuşuna basmanız 
gerekir.  Varsayılan ayar Açık şeklindedir.
1 m tuşuna basın, d ile KİŞİSEL AYAR üzerine 

gidin ve m tuşuna basın.
2 d ile OTOM. KAPA üzerine gidin. m tuşuna 

basın.
3 u veya d ile AKTİF veya KAPALI seçin.
4 Onaylamak için m tuşuna basın.
5 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 

basın.

8.5 Ekran dili
Ekran dilini ayarlayabilirsiniz.
1 m tuşuna basın, d ile KİŞİSEL AYAR üzerine 

gidin ve m tuşuna basın.
2 d ile DİL üzerine gidin. m tuşuna basın.
3 İstediğiniz dili seçmek için u veya d ile 

kaydırın.

4 Onaylamak için m tuşuna basın.
5 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 

basın.

8.6 Oda monitörü açık/kapalı
Bir el cihazını odada bırakın ve diğeri ile odadaki 
sesleri dinleyin.
1 m tuşuna basın, d ile KİŞİSEL AYAR üzerine 

gidin ve m tuşuna basın.
2 d ile BEBEFON MODU üzerine gidin. m tuşuna 

basın.
3 u veya d ile AKTİF veya KAPALI seçin.  
4 Onaylamak için m tuşuna basın.
Açık olduğunda bu el cihazını izlemek istediğiniz 
odada bırakabilirsiniz. Sadece mikrofon açıktır. 
Odadakiler sizi duyamaz.

8.7 Oda monitörü
1 El cihazının oda monitörü modunu açın ve el 

cihazını odaya yerleştirin,
2 İkinci el cihazında c tuşuna basın ve oda 

monitörü olarak kullandığınız el cihazının 
numarasını girin. Artık odadan gelen sesleri 
dinleyebilirsiniz.

t İpucu
Oda monitörünü herhangi bir anda kapatmak 
için e tuşuna basın

8.8 Aydınlatma açık/kapalı
1 m tuşuna basın, d ile KİŞİSEL AYAR üzerine 

gidin ve m tuşuna basın.
2 d ile AYDINLATMA üzerine gidin. m tuşuna 

basın.
3 u veya d ile AKTİF veya KAPALI seçin. 
4 Onaylamak için m tuşuna basın.

8.9 Tuş takımı kilidi
El cihazını taşarken yanlışlıkla arama yapmamak 
için tuş takımını kilitleyin.
1 * tuşunu basılı tutun. 

Ekranda TUŞLAR KİLİT. görüntülenir
2 El cihazı kilidini açmak için * tuşunu basılı tutun.
n Not
Tuş takımı kilitliyken gelen aramaları normal 
şekilde cevaplayabilirsiniz.
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9 Gelişmiş ayarlar

Bu ayar çeşitli şebeke ve PABX/santral hizmetlerine 
erişim için kullanışlıdır.

9.1 Flash süresi
Varsayılan SE445 flash süresi ülkeniz ve şebeke 
operatörünüz için uygundur. Sizden yapmanız 
istenmedikçe bu ayarı değiştirmeniz gerekmeyecektir.
1 m tuşuna basın, d ile GELİŞMİŞ AYR 

üzerine gidin ve m tuşuna basın.
2 FLASH SÜRESİ görüntülenir. m tuşuna basın.
3 İstediğiniz ayarı seçmek için u veya d 

tuşuna basın: KISA, ORTA, UZUN.
4 Onaylamak için m tuşuna basın.
5 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 

basın.
n Not
SE445’nizin çalışması tüm PABX sistemlerde 
garanti edilmez.

9.2 Arama Modu
Varsayılan SE445 arama modu ülkeniz ve 
şebeke operatörünüz için uygundur. Sizden 
yapmanız istenmedikçe bu ayarı değiştirmeniz 
gerekmeyecektir.
1 m tuşuna basın, d ile GELİŞMİŞ AYR 

üzerine gidin ve m tuşuna basın.
2 d ile ARAMA MODU üzerine gidin. m tuşuna 

basın.
3 u veya d tuşuna basarak TON veya PULSE 

seçin.
4 Onaylamak için m tuşuna basın.
5 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 

basın.

9.2.1 Pulstan Ton aramaya geçici geçiş
1  * tuşunu basılı tutun. 

Arama modu arama süresince Pulse’tan Ton’a değişir

9.3 Arama engelleme
SE445 ile belirli numaraların aranmasını önler. Her 
biri 4 haneye kadar en fazla dört özel numara 
kaydedin - örneğin, uluslararası veya yerel ön ekler. 

Ayarı Aktif veya Kapalı yaparak arama engellemeyi 
bypass edin.
n Not
Eğer Arama engelleme modunu açık yaparsanız, 
ekranda A. ENG. AKTİF görüntülenir.

9.3.1 Arama engelleme açık/kapalı
1 m tuşuna basın, d ile GELİŞMİŞ AYR 

üzerine gidin ve m tuşuna basın.
2 d ile ARAMA ENGELİ üzerine gidin. m 

tuşuna basın.
3 Ana PIN (varsayılan ayarı 0000) girin ve m 

basın.
4 ARAMA ENG.M. görüntülenir. m tuşuna basın.
5 u veya d tuşuna basarak AKTİF veya KAPALI 

seçin. 
Onaylamak için m tuşuna basın.

6 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 
basın. Şimdi numarayı ayarlayabilirsiniz (Bkz. 
aşağısı).

9.3.2 Engellenecek numarayı ayarlama
1 m tuşuna basın, d ile GELİŞMİŞ AYR 

üzerine gidin ve m tuşuna basın.
2 d ile ARAMA ENGELİ üzerine gidin. m tuşuna 

basın.
3 Ana PIN (varsayılan ayarı 0000) girin ve m 

basın.
4 d ile ENG. NUMARA üzerine gidin. m 

tuşuna basın.
5 Eğer gerekliyse, u veya d ile sonraki 

yuvaya gidebilirsiniz. 
6 m tuşuna basın ve engellemek istediğiniz 

numara veya ön eki girin. Onaylamak için  
m tuşuna basın.

7 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 
basın.

9.4 Bebek arama
Aktifleştirildiğinde, bu özellik el cihazı üzerindeki 
herhangi bir tuşa basarak bir numarayı aramanızı 
sağlayacaktır (e dışında). Bu özellik  acil durum 
numaralarına doğrudan erişim için çok kullanışlıdır.
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9.4.1 Bebek arama açık/kapalı
1 m tuşuna basın, d ile GELİŞMİŞ AYR 

üzerine gidin ve m tuşuna basın.
2 d ile BEBEK ARAMA üzerine gidin. m 

tuşuna basın.
3 Ana PIN (varsayılan ayarı 0000) girin ve m 

basın.
4 BEBEK MODU görüntülenir. m tuşuna basın 

sonra u veya d tuşuna basarak AKTİF veya 
KAPALI seçin. Onaylamak için m tuşuna basın.

5 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 
basın.

n Not
Eğer Bebek aramayı açık hale getirirseniz, 
ekranda BEB. ARA. AÇ görüntülenir.

Bebek aramayı tekrar kapatmak için:
1 e tuşuna basın.
2 KAPALI? görüntülenir. Onaylamak için m 

tuşuna basın.

9.4.2 Bebek arama numarası ayarlama
1 m tuşuna basın, d ile GELİŞMİŞ AYR 

üzerine gidin ve m tuşuna basın.
2 d ile BEBEK ARAMA üzerine gidin. m 

tuşuna basın.
3 Ana PIN (varsayılan ayarı 0000) girin ve 

menü’ye basın.
4 d ile BEBEK NO. üzerine gidin. m tuşuna 

basın.
5 Numarayı girin. Onaylamak için m tuşuna 

basın
6 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 

basın.

9.4.3 Bebek numarası arama
1 Bebek arama numarası kaydedildiğinde ve 

bebek arama ayarı açık olarak ayarlandığında, 
numarayı aramak için (e dışında) herhangi 
bir tuşa basın. 

n Not
Bebek arama açıkken gelen aramaları normal 
şekilde cevaplayabilirsiniz.

9.5 Kayıt
Bir ana birime maksimum 5 adet el cihazı 
kaydedebilirsiniz. Ek el cihazlarının kullanımdan 
önce ana birime kaydedilmeleri şarttır. 

• Aşağıdaki talimatlar özellikle Philips SE445 el 
cihazınız içindir.  
Eğer başka bir üreticinin el cihazını kaydetmek 
isterseniz talimatlar değişebilir. Bu durumda, 
lütfen ilave el cihazının üreticisine başvurun.

• Telefonları kaydedebilmek veya kaydını silmek 
için önce  Ana PIN kodu gereklidir.  Varsayılan  
PIN kodu 0000’dır.

9.6 El cihazı kaydetme
Ana birimde:
1 Ana birimde p düğmesine basın ve en az 

3 saniye basılı tutun. Ana birim kayda hazır 
olduğunda bip sesi çıkartır. 90 saniye içinde el 
cihazını kaydetmeniz gerekir

El cihazında:
1 m tuşuna basın, d ile GELİŞMİŞ AYR 

üzerine gidin ve m tuşuna basın.
2 d ile KAYIT üzerine gidin ve m tuşun basın.
3 Eğer gerekliyse u veya d ile ANA BRM 

KYDT üzerine gidin ve m tuşuna basın.
ANA BRM 1 2 3 4 görüntülenir ve kayıtlı ana birim 
numarası yanıp söner.

 El cihazını kaydetmek istediğiniz ana birimin 
numarasını girin.

 Eğer sadece 1 ana birim varsa, 1 tuşuna 
basın. 
Eğer 2 ana birim varsa 1 veya 2 tuşuna 
basın, vb.

4 Ekranda PIN---- görüntülendiğinde, ana birim 
PIN kodunu girin.
El cihazı ana birime kaydolduğunda, bir el cihazı 
numarası atanır.

9.7 Ana birim seçme
SE445 el cihazınız 4 ana birime kadar kaydolabilir. 
Bir kez kaydolduğunda, ana birimler arasında 
geçiş yapabilirsiniz.
1 m tuşuna basın, d ile GELİŞMİŞ AYR 

üzerine gidin ve m tuşuna basın.
2 d ile KAYIT üzerine gidin ve m tuşun 

basın.
3 ANA BRM SEÇ görüntülenir. m tuşuna basın.

Kullanılabilir ana birimler görüntülenir geçerli 
ana birim yanıp söner.
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4 İstediğiniz ana birimin numarasını girin – 1,2,3 
veya 4 ve m tuşuna basın. 
Ana birim sizi bulduğunda bip sesi duyarsınız. 
Eğer bulamazsa ekranda KAYT SİLİNDİ görüntülenir.

9.8 El cihazı kaydını silme
1 m tuşuna basın, d ile GELİŞMİŞ AYR 

üzerine gidin ve m tuşuna basın.
2 d ile KAYDI SİL üzerine gidin ve m tuşun 

basın.
3 4 haneli ana PIN kodunu girin ve m tuşuna 

basın.
Ekranda kayıtlı el cihazı numaraları görüntülenir. 

4 u veya d ile silmek istediğiniz el cihazını 
seçin ve m tuşuna basın.

 KAYT SİLİNDİ el cihazı ekranında görüntülenir.

9.9 PIN
El cihazını kaydederken veya kayıt silerken, 
SE445’teki bazı ayarları değiştirirken 4 haneli ana 
PIN kullanılır. Varsayılan ayar 0000 şeklindedir.
Daha fazla güvenlik için bu PIN kodunu 
değiştirebilirsiniz.
1 m tuşuna basın, d ile GELİŞMİŞ AYR üzerine 

gidin ve m tuşuna basın.
2 d ile PIN üzerine gidin. m tuşuna basın.
3 Mevcut 4 haneli ana PIN kodunu girin ve  

m tuşuna basın. (Varsayılan ayar 0000).
4 Yeni PIN kodunu girin ve m tuşuna basın.
n Not
PIN kodunuzu not edin. Eğer PIN kodunu 
unutursanız ürünü sıfırlamanız gerekir.

9.10 Sıfırla
Bu SE445’i fabrika ayarlarına döndürür.
n Not
Telefon defterindeki girişler ve yeni telesekreter 
mesajları korunur.
Sıfırladıktan sonra, ülkenize bağlı olarak, karşılama 
modu ayarı el cihazı ekranında gösterilir.
1 m tuşuna basın, d ile GELİŞMİŞ AYR 

üzerine gidin ve m tuşuna basın.
2 d ile CHZ SIFIRLA üstüne gelin. m tuşuna 

basın.
3 ONAY? görüntülenir. m tuşuna basın.

9.11 Varsayılan ayarlar

El cihazı adı PHILIPS
Tuş tonu Aktif
Otomatik cevaplama Kapalı
Otomatik Kapama Aktif
Zil melodisi Zil 1
Zil sesi seviyesi Orta
Kulaklık sesi 3
Telefon Defteri Değiştirilmemiş
Arama Kaydı  Boş
Tekrar arama listesi Boş
Ana PIN kodu 0000
Tuş takımı kilidi Kapalı
Saat  00:00
Alarm  Kapalı
Arama Modu Ton
Telesekreter  Aktif
Cevaplama Modu Cevap ve Kyt
Giden mesaj  Ön tanımlı
Zil Erteleme  6
Uzaktan Erişim  Aktif
El cihazı tarama Kapalı
Baz görüntülemesi Aktif

9.12 Otomatik Ön Ek
SE445 aradığınız numarayı algılayarak bunu başka 
bir numara ile değiştirmek üzere ayarlanabilir. 
Algılanan numara en fazla 5 hane uzunluğunda 
olabilir. 10 haneye kadar uzunlukta bir numara ile 
değiştirilebilir. 
1 m tuşuna basın, d ile GELİŞMİŞ AYR üzerine 

gidin ve m tuşuna basın.
2 d ile ÖN EK üzerine gidin. m tuşuna basın.
3 HANE ALGILA görüntülenir. m tuşuna basın.
4 Algılanmasını istediğiniz numarayı girin ve 

m tuşuna basın.
5 ÖN EK NB üzerine gidin ve m tuşuna basın.
6 Değiştirmek için kullanacağınız numarayı  

girin ve m tuşuna basın.
7 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 

basın.
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9.13 Ülke
Eğer başka bir ülkeye taşınırsanız telefonunuzu o 
ülkedeki şebeke ayarlarıyla uyumlu olacak şekilde 
ayarlayabilirsiniz. 
n Not
Eğer karşılama modu ülke seçiminde bir hata 
yaparsanız, ülkeyi de sıfırlayabilirsiniz.
Ülkenize bağlı olarak bu seçenek GEÇERSİZ olarak 
görüntülenebilir veya ülkeniz görüntülenmeyebilir.
1 m tuşuna basın, d ile GELİŞMİŞ AYR 

üzerine gidin ve m tuşuna basın.
2 d ile ÜLKE SEÇİMİ üzerine gidin ve m 

tuşuna basın.
3 4 haneli ana PIN kodunu girin ve m tuşuna 

basın.
4 u veya d ile istediğiniz ülkeyi 

görüntüleyin.
5 Onaylamak için m tuşuna basın.

9.14 Müdahale
Harici bir arama gerçekleşirken, ana birime 
kayıtlı başka bir el cihazı araya girebilir, arama 
3’lü konferansa dönüşür, bunun için r tuşuna 
basılması yeterlidir.

Bunu etkinleştirmek için Müdahale Açık olmalıdır.
1 m tuşuna basın, d ile GELİŞMİŞ AYR 

üzerine gidin ve m tuşuna basın.
2 d ile MÜDAHALE üstüne gelin. m tuşuna 

basın.
3 u veya d ile AKTİF veya KAPALI üstüne 

gelin.
4 Onaylamak için m tuşuna basın.

10  Şebeke Servisleri

SE445 çeşitli şebeke hizmetlerine kolay erişim 
sağlar.

10.1 Tüm aramalar için arama 
yönlendirme

Telefonunuzu gelen tüm aramaları başka bir 
numaraya yönlendirecek şekilde ayarlayın.

10.1.1 Arama yönlendirme numarasını 
ayarlama

1 m tuşuna basın ve d ile ŞEB.SERVİS 
üzerine gelin ve m tuşuna basın.

2 YÖNLENDİRME görüntülenir. m tuşuna basın.
3 u veya d ile AYARLAR üstüne gelerek 

aramaları yönlendirmek istediğiniz numarayı 
ayarlayın ve m tuşuna basın. 

4 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 
basın.

10.1.2 Tüm aramalar için arama 
yönlendirmeyi Aktifleştir/Devre 
dışı bırak

1 m tuşuna basın ve d ile ŞEB.SERVİS 
üzerine gelin ve m tuşuna basın.

2 YÖNLENDİRME görüntülenir. m tuşuna basın.
3 u veya d ile AKTİFLEŞTİR veya AKTİF DEĞİL 

üzerine gelin ve m tuşuna basın. 
4 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 

basın.

10.2 Meşgulken yönlendir
Hattınız meşgulken gelen aramaları başka bir 
numaraya yönlendirmeyi ayarlayın.

10.2.1 Arama yönlendirme numarasını 
ayarlama

1 m tuşuna basın ve d ile ŞEB.SERVİS 
üzerine gelin ve m tuşuna basın.

2 d ile YÖNL.MEŞGUL üstüne gidin ve m 
tuşuna basın.

3 u veya d ile AYARLAR üstüne gelerek 
aramaları yönlendirmek istediğiniz numarayı 
ayarlayın ve m tuşuna basın. 

4 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 
basın.
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10.2.2 Meşgulken yönlendir Aktifleştir/
Devre dışı bırak

1 m tuşuna basın ve d ile ŞEB.SERVİS 
üzerine gelin ve m tuşuna basın.

2 d ile YÖNL.MEŞGUL üstüne gidin ve m 
tuşuna basın.

3 u veya d ile AKTİF veya AKTİF DĞL üstüne 
gidin ve m tuşuna basın. 

4 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 
basın.

10.3 Cevap yoksa yönlendir
Gelen aramalar cevapsız olduğunda başka bir 
numaraya yönlendirmeyi ayarlayın.

10.3.1 Arama yönlendirme numarasını 
ayarlama

1 m tuşuna basın ve d ile ŞEB.SERVİS 
üzerine gelin ve m tuşuna basın.

2 d ile YÖNL.CVP.YOK üstüne gidin ve m 
tuşuna basın.

3 u veya d ile AYARLAR üstüne gelerek 
aramaları yönlendirmek istediğiniz numarayı 
ayarlayın ve m tuşuna basın. 

4 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 
basın.

10.3.2 Cevapsızken yönlendir Aktifleştir/
Devre dışı bırak

1 m tuşuna basın ve d ile ŞEB.SERVİS 
üzerine gelin ve m tuşuna basın.

2 d ile YÖNL.CVP.YOK üstüne gidin ve m 
tuşuna basın.

3 u veya d ile AKTİF veya AKTİF DĞL üzerine 
gelin ve m tuşuna basın. 

4 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 
basın.

10.4 Telesekreter
Şebekenizin telesekreterini açar veya kapatır. 
1 m tuşuna basın ve d ile ŞEB.SERVİS 

üzerine gelin ve m tuşuna basın.
2 d ile SESLİ POSTA 1 veya SESLİ POSTA 2 üstüne 

gidin ve m tuşuna basın.

3 u veya d ila ÇAĞRI üstüne gidin ve sesli 
posta numarasını aramak için m tuşuna 
basın veya sesli posta numarası ayarlamak 
için AYARLAR menüsüne gidin ve m tuşuna 
basın.

4 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 
basın.

10.5 Bilgi servisi
Şebekenizin rehber hizmetini arama.
1 m tuşuna basın ve d ile ŞEB.SERVİS 

üzerine gelin ve m tuşuna basın.
2 d ile BİLGİ SERVİS üstüne gidin ve m 

tuşuna basın.
3 u veya d ila ÇAĞRI üstüne gidin, servis 

numarasını aramak için m tuşuna basın 
veya servis numarası ayarlamak için AYARLAR 
menüsüne gidin ve m tuşuna basın.

4 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 
basın.

10.6 Geri Arama
Sizi en son kimin aradığını öğrenmek  
için şebekeyi geri arar. 
1 m tuşuna basın ve d ile ŞEB.SERVİS 

üzerine gelin ve m tuşuna basın.
2 d ile GERİ ARAMA üstüne gidin ve m 

tuşuna basın.
3 u veya d ila ÇAĞRI üstüne gidin, 

numarayı aramak için m tuşuna basın veya 
son arayanı geri ara numarasını ayarlamak 
için AYARLAR menüsüne gidin ve m tuşuna 
basın.

4 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 
basın.

10.7 Geri Arama İptal
Geri arama servisini devre dışı bırakmak için 
servis numarasını arar. 
1 m tuşuna basın ve d ile ŞEB.SERVİS 

üzerine gelin ve m tuşuna basın.
2 d ile GERİ ARA. İPT üstüne gidin ve m 

tuşuna basın.
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11 Telesekreterinizi  
Kullanma 

SE445 aktifleştirildiğinde cevaplanmayan aramaları 
kaydeden bir telesekreter özelliği gösterir. 
Telesekreter maksimum kayıt süresi olan 15 
dakika içinde en fazla 59 mesaj saklayabilir. Her 
mesaj en fazla 3 dakika uzunluğunda olabilir.
Kişisel giden mesajınız en fazla 1 dakika 
uzunluğunda olabilir.

11.1 SE445 Ana Birim Telesekreter  
Kontrol Tuşları

o Telesekreteri açar/kapatır.
P Yeni mesajları dinletir
 Kayıtlı tüm mesajları dinlemek için basılı 

tutun 
 Dinlemeyi durdurmak için basın
R Mesaj dinlerken bir sonraki mesaja geçer
L Geçerli mesajı tekrar dinletir 
 Önceki mesaja geçmek için iki kez basın
x Mesaj dinlerken geçerli mesajı siler  

Tüm mesajları silmek için 
 Telesekreter bekleme modundayken 

uzun basın.
+ Mesaj dinlenirken sesi artırır
- Mesaj dinlenirken sesi azaltır.

11.2 Açma/kapatma
1 m tuşuna basın u veya d ile 

TELESEKRETER üzerine gidin ve m tuşuna 
basın.

2 d ile TLSEK. AÇ/KAP üzerine gelin ve m 
tuşuna basın.

3 u veya d ile AKTİF veya KAPALI 
görüntüleyin.

4 Onaylamak için m tuşuna basın.
5 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 

basın.

11.3 Mesajları dinleme
1 m tuşuna basın ve u veya d ile 

TELESEKRETER üzerine gidin ve m tuşuna 
basın. DİNLE görüntülenir. 

3 u veya d ila ÇAĞRI üstüne gidin, geri 
arama servisini iptal edecek servis servis 
numarasını aramak için m tuşuna basın 
veya geri arama servisini değiştirmek ya da 
iptal etmek için AYARLAR menüsüne gidin ve 
m tuşuna basın.

4 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 
basın.

10.8 Numara Gizleme
Arama yaptığınızda numaranızın gösterilmemesi 
için telefonunuzu ayarlayın. Eğer aradığınız 
telefonda Arayanın Kimliği özelliği varsa 
numaranız GİZLİ NO olarak görünür. Alternatif 
olarak, bu özellik ayarlandığında arama ön ekinin 
otomatik olarak aranacak numaranın başına 
eklenmesini sağlar.

10.8.1 Kimlik gizle ayarlama
1 m tuşuna basın ve d ile ŞEB.SERVİS 

üzerine gelin ve m tuşuna basın.
2 d ile KİMLİK GİZLE üstüne gidin ve m 

tuşuna basın.
3 u veya d ile AYARLAR menüsüne gelerek 

Kimlik Gizle için ön eki ayarlayın ve m 
tuşuna basın.

4 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 
basın.

10.8.2 Kimlik gizle Etkin/Devre dışı
1 m tuşuna basın ve d ile ŞEB.SERVİS 

üzerine gelin ve m tuşuna basın.
2 d ile KİMLİK GİZLE üstüne gidin ve m 

tuşuna basın.
3 u veya d ile AKTİF veya AKTİF DĞL üzerine 

gelin ve m tuşuna basın.
4 Bekleme moduna dönmek için e tuşuna 

basın.
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2 d ile MEMO KAYIT üzerine gidin ve m 
tuşuna basın. 
Ekranda KAYDEDİYOR gösterilir. 

3 Mesajınızı okuyun. Kaydı bitirmek için m  
tuşuna basın.

11.6 Giden mesajlar
Bu mesaj arayanların telesekreterde duydukları 
mesajdır. Önceden kaydedilmiş iki giden mesaj 
vardır, ya da kendi mesajınızı kaydedebilirsiniz.

11.6.1 Cevapla ve Kaydet
Arayan mesaj bırakabilir. Önceden kaydedilmiş 
mesaj “Bu bir telesekreterdir, lütfen ton sesinden 
sonra mesajınızı bırakın.”

11.6.2 Sadece Cevap
Arayan mesajınızı dinleyebilir ancak mesaj 
bırakamaz. Önceden kaydedilmiş mesaj “Bu bir 
telesekreterdir, lütfen daha sonra tekrar arayın.”

11.6.3 Cevaplama modu ayarlama
Telesekreteri Cevapla ve Kaydet veya Sadece 
Cevap olarak ayarlayın.
1 m tuşuna basın u veya d ile 

TELESEKRETER üzerine gidin ve m tuşuna 
basın.

2 d ile CEVAP MODU ve m tuşuna basın. 
   Mevcut cevap modu görüntülenir.
3 u veya d ile CEVAP VE KYT ya da SADECE 

CEVAP üzerine gelin veya m tuşuna basın.
4 İstediğiniz mesaj tipini görüntülemek için 

u veya d ile kaydırın: KİŞİSEL kendi 
mesajınızı kaydetmek ve ÖN TANIMLI önceden 
kaydedilmiş mesaj için.

5 Onaylamak için m tuşuna basın. 
 Eğer KİŞİSEL seçerseniz, aşağıdaki paragrafa 

bakın.

11.6.4 Kendi giden mesajınızı kaydedin,  
dinleyin veya silin

Cevapla ve Kaydet arayanlara mesaj bırakmalarını 
söyler.  Sadece Cevap ile arayan mesajınızı 
dinleyebilir ancak mesaj bırakamaz.

2 Yeni mesajları dinlemek için m tuşuna basın.
Ekranda yeni mesajların sayısı gösterilir. Eğer 
yeni mesaj yoksa kayıtlı tüm mesajlar dinletilir.

3 Arayan kimliğini görüntülemek için >  
tuşuna basın. Aramanın tarihini ve saatini 
görmek için > tuşuna tekrar basın.

n Not
Eğer Arayan Hattın Kimliği aboneliğiniz yoksa bu 
özelliği kullanamazsınız.  
Aynı şey memo kayıtları için de geçerlidir.
4 Dineleme sırasında m tuşuna basarak  

seçenekler listesini açabilirsiniz. Seçenekleri 
değiştirmek için u ve d tuşlarını 
kullanın:

• TEKRARLA – geçerli mesajı tekrarlamak için  
m tuşuna basın

• İLERİ ATLA – sonraki mesajı dinlemek için m 
tuşuna basın

• GERİ GEL – önceki mesajı dinlemek için m 
tuşuna basın

• SİL – geçerli mesajı silmek için m tuşuna  
basın

• NO KAYDET – eğer mümkünse numarayı telefon 
defterine kaydetmek için m tuşuna basın.

n Not
Eğer Arayan Hattın Kimliği aboneliğiniz yoksa bu 
seçenek kullanılamaz.
5 Dinlemeyi durdurmak ve bekleme moduna 

dönmek için e tuşuna basın.

11.4 Tüm mesajları silme
1 m tuşuna basın d ile TELESEKRETER 

üzerine gidin ve m tuşuna basın.
2 d ile TÜMÜNÜ SİL üstüne gidin ve m 

tuşuna basın. 
3 Ekranda ONAY? görüntülenir. Onaylamak için  

m tuşuna basın.

11.5 Memo kaydı
Telesekreterinizde kaydedilen ve normal bir 
mesaj gibi dinlenen memo kaydedebilirsiniz.
1 m tuşuna basın u veya d ile 

TELESEKRETER üzerine gidin ve m tuşuna 
basın.
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1 m tuşuna basarak  TELESEKRETER üstüne 
gidin ve m tuşuna basın.

2 d ile CEVAPLAMA MODU üzerine gidin ve  
m tuşuna basın.

3 u veya d ile CEVAP VE KYT ya da SADECE 
CEVAP üzerine gelin veya m tuşuna basın. 
u veya d ile  KİŞİSEL seçin ve sonra m 
tuşuna basın.

4 DİNLE görüntülenir. m tuşuna basın.  
Geçerli mesaj dinletilir.

• d ile KAYIT seçin - m tuşuna basın. 
Ekranda KAYDEDİYOR görüntülenir ve bip sesi  
çıkar. Mesajınızı okuyun. Kaydı bitirmek için  
m tuşuna basın.

• SİL - m tuşuna basın. Önceden kaydedilmiş 
mesajlar otomatik olarak yenilenir.

5 Onaylamak için m tuşuna basın.

11.7 Telesekreter Ayarları

11.7.1 Zil Erteleme
Telesekreteriniz devreye girmeden önce gereken 
çalma sayısını ayarlar. 2 - 9 çalış ve Ücretsiz seçin.
n Not
Eğer Ücretsiz seçildiyse, sonra:
• Eğer yeni mesajlar kaydedildiyse telefon 2 

çalıştan sonra cevaplar.
• Eğer yeni mesaj yoksa 6 çalıştan sonra 

cevaplar. Böylelikle kapatma seçeneğiniz olur, 
zaman ve paradan tasarruf ederisiniz.

• Eğer bellek doluysa, 10 çalıştan sonra Sadece 
Cevap modunda cevaplar

1 m tuşuna basın u veya d ile 
TELESEKRETER üzerine gidin ve m tuşuna 
basın.

2 d ile TLSEK. AYAR üzerine gelin ve m 
tuşuna basın.

3 ZİL GECİKME görüntülenir. m tuşuna basın.
4 u veya d ile zil sayısını seçin - 2- 9 veya 

ÜCRETSİZ seçin.
5 Onaylamak için m tuşuna basın.

11.8 Uzaktan erişim
Uzaktan erişim başka bir telefon ile SE445’i 
arayarak telesekreterinizi çalıştırmanızı ve 
mesajlarınızı dinlemenizi sağlar.
Varsayılan ayar Aktif şeklindedir.
1 SE445 arayın. Giden mesajı duyduğunuzda # 

tuşuna basın. 
2 4 haneli PIN kodunu girin. Varsayılan kod 

0000’dır. Onay bip sesi duyarsınız.
n Not
Daha fazla güvenlik için bu kodu değiştirin, bkz. 
‘PIN’ sayfa 24.
3 Yukarıda belirtilen şekilde PIN girdikten 

sonra, tuş takımını kullanarak SE445  
telesekreterinizi kullanın:

Mesajları dinleme 2
Önceki mesajı dinle 1
Sonraki mesajı dinle 3
Dinlediğin mesajı sil 6
Telesekreteri aç 7
Dinletmeyi durdurma 8
Telesekreteri kapat 9

11.8.1 Uzaktan Erişim aktif/devre dışı
1 m tuşuna basın d ile TELESEKRETER 

üzerine gelin ve m tuşuna basın.
2 d ile TLSEK. AYAR üzerine gelin ve m 

tuşuna basın.
3 d ile UZAKT. DİNLE üzerine gelin ve m 

tuşuna basın.
4 u veya d ile AKTİF veya AKTİF DĞL seçin.
5 Onaylamak için m tuşuna basın. 

11.9 Arama görüntüleme
El cihazı veya ana birim hoparlörünü kullanarak 
bırakılan mesajı dinleyin. Bundan sonra
arayanı reddetmeyi veya aramayı cevaplamayı 
seçebilirsiniz.
Varsayılan ayarlar şunlardır:
• El cihazı arama görüntüleme: Kapalı
• Ana birim görüntüleme: Açık.
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 Mesaj dinleme sırasında, herhangi bir anda 
bekleme moduna dönmek için e tuşuna 
basın.

11.11 Hafıza dolu
Eğer 15 saniyeden az kayıt süresi kaldıysa veya 
toplam maksimum 59 mesaj sayısına ulaşıldıysa 
bellek doludur.

Bellek dolu olduğunda:
• Ekranda -- görüntülenir.
• T el cihazı ekranında hızla yanıp söner.
• Cihaz otomatik olarak Sadece Cevap moduna 

geçer. 

Eğer arayan mesaj bırakırken bellek dolarsa, bip 
sesi duyarlar ve arama sona erer.

El cihazında:
1 Eğer kesmek ve aramayı cevaplamak 

isterseniz r veya v tuşuna basın

Ana birimde:
1 Arayan mesaj bıraktığında + veya - 

tuşuna basarak arayanı dinlemek için ses 
yüksekliğini ayarlayın. 

2 Eğer kesmek ve aramayı el cihazı ile 
cevaplamak isterseniz r veya v tuşuna 
basın.

11.9.1 El cihazı görüntüleme açma/kapatma
1 m tuşuna basın u veya d ile 

TELESEKRETER üzerine gidin ve m tuşuna 
basın.

2 d ile TLSEK. AYAR üzerine gelin ve m 
tuşuna basın.

3 EC ARAMA üzerine gelin ve m tuşuna basın. 
4 u veya d ile AKTİF veya KAPALI seçin.
5 Onaylamak için m tuşuna basın.

11.9.2 Ana birim görüntüleme açma/
kapatma

1 m tuşuna basın d ile TELESEKRETER 
üzerine gelin ve m tuşuna basın.

2 d ile TLSEK. AYAR üzerine gelin ve m 
tuşuna basın.

3 d ile Bİ ARAMA üzerine gelin ve m tuşuna 
basın.

4 u veya d ile AKTİF veya KAPALI seçin.
5 Onaylamak için m tuşuna basın.

11.10 Telesekreter menüsüne Arama 
kaydı ile erişim

T yanıp sönerek yeni mesajlar olduğunu 
gösterdiğinde arayanın detaylarını u veya d 
basıp TELESEKRETER giderek görüntüleyebilirsiniz.
1 u tuşuna basın, ARAMA LIST. görüntülenir.
2 d tuşuna basın, TELESEKRETER görüntülenir.
3 m tuşuna basın, DİNLE görüntülenir.
4 m tuşuna basın, el cihazı yeni mesajı 

dinletmeye başlar. Tüm mesajlar dinlendiğinde, 
el cihazı bekleme moduna döner. 



7893 – Philips SE445 – 07 – 16.03.077893 – Philips SE445 – 07 – 16.03.07

31Bakım ve değiştirme

3 Yeni pilleri el cihazına yerleştirin.

4 Pil kapağını kaydırarak kapatın.

12 Bakım ve değiştirme

12.1 Temizleme
• El cihazını ve ana birimi nemli (ıslak değil) bez 

veya anti statik temizleyici ile temizleyin. 
• Ürüne zarar vereceği için asla ev cilası 

kullanmayın.
• Asla kuru bez kullanmayın, bu statik şoka 

sebep olur.

12.2 Pillerin değiştirilmesi
w Uyarı
Her zaman AAA şarj edilebilir pil kullanın.
1 Pil kapağını kaydırarak açın.

2 Eski pilleri çıkartın.
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Ana birim kapsama alanına girdiğinizde el cihazı 
tekrar bipler.
n Not
Hata bip tonunun işe yaraması için açılmış 
olmalıdır.

13 Teknik veri

Pil ömrü ve aralığı
Konuşma süresi ve bekleme süresi
Piller tamamen şarj olduğunda, SE445 
telefonunuzun konuşma süresi yaklaşık 12 saat ve 
bekleme süresi de yaklaşık 150 saattir. 

Pil zayıf uyarısı
Pil seviyesi telefon ekranının sol üst köşesinde 
gösterilir.
Piller zayıfladığında dakikada bir bip sesi 
duyarsınız (arama sırasında) ve e simgesi yanıp 
söner. Pil seviyesi aşırı düşerse, telefon uyarıdan 
kısa süre sonra otomatik olarak kapanır. 

Pillerinizin yaklaşık güç seviyeleri:
f  Tam şarjlı.
g  Kısmen şarjlı.
e  Zayıf.

Pil tipi
SE445’de kullanılan piller AAA NiMh 550mAh’dir. 

Kapsama alanı dışında uyarısı
İdeal koşullarda telefonun kapsama alanı iç 
mekanlarda 50 metre dış mekanlarda ise 300 
metredir. Arama sırasında kapsama alanı dışına 
çıkmak üzereyken el cihazı bipleyerek uyarı verir.

Eğer el cihazı bu alanın dışına çıkarsa el cihazı 
hata bip tonu verir ve arama kesilir, bazı diğer 
fonksiyonlarda kullanılamaz. Eğer bunları 
kullanmaya çalışırsanız hata bip tonu duyarsınız, 
hata bip tonunun etkinleştirilmiş olması 
gereklidir.
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14 Sıklıkla sorulan sorular

    www.philips.com/support

Şarj etme

El cihazı ana birime yerleştirildiğinde f 
simgesi yanıp sönmüyor
• Kötü pil kontağı – el cihazını hafifçe oynatın
• Kirli kontak - Alkollü bir bezle pilin temas 

yerlerini silin
• Pil dolu – şarj gerekli değil

Aramalar

Arama tonu duyulmuyor
• Güç yok - bağlantıları kontrol edin. Telefonu 

sıfırlayın: ana bağlantıları fişten sökün ve tekrar 
takın

• Piller boş - pilleri en az  24 saat şarj edin
• Ana birimden çok uzaktasınız - daha yakına gelin
• Yanlış hat kablosu - sağlanmış olan hat kablosunu 

kullanın
• Hat adaptörü (eğer gerekli ise) telefon kablosuna 

bağlı değil - hat adaptörünü (gerektiğinde) hat 
kablosuna takın

Kötü ses kalitesi
Ana birim elektrikli aletlere, güçlendirilmiş beton 
duvarlara veya metal kapı çerçevelerine çok 
yakın - ana birimi elektrikli cihazlardan en az bir 
metre uzağa yerleştirin.

N simgesi yanıp sönüyor
• El cihazı ana birimde kayıtlı değil – el cihazını 

ana birime kaydedin
• Ana birimden çok uzaktasınız - daha yakına gelin

Zil sesi yok
Zil tonu kapalı.  
Sesi arttırın.

Arayan Hattın Kimliği (CLI) hizmeti 
çalışmıyor
Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin

Telefon Defteri

Telefon defteri kaydı kaydedilemiyor
Telefon defteri dolu. Bellekte yer açmak için 
kayıtlardan birini silin

Ekran

Görüntü yok
• Pilleri şarj etmeyi veya değiştirmeyi deneyin.
• Ana birimin elektrik fişini çıkarın ve takın.
• Eğer 7 bölümlü ekran aydınlanmıyorsa, ana 

birimin güç kaynağını çıkartıp takmayı deneyin.

Kayıt

Başka bir el cihazı kaydedilemiyor
Maksimum 5 el cihazı sayısına ulaşıldı. 
Ekranda ARIYOR görüntülenir. Yeni bir tane 
kaydetmek için bir el cihazının kaydını silmelisiniz.

İnterferans

Radyo veya televizyondan rahatsız edici 
sesler duyuluyor
Ana birim ve şarj cihazı çok yakın olabilir. 
Mümkün olduğunca uzaklaştırın
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Telesekreter

Telesekreter mesajları kaydetmiyor
• Telesekreteri açın.
• Bellek dolu olabilir. Eğer doluysa, bazı mesajları 

silmeniz gerekir.
• Cevap modu Sadece Cevap olarak ayarlanmış 

olabilir. Modu Cevapla ve Kaydet olarak değiştirin.

Mesajlara uzaktan erişilmiyor
• Uzaktan erişim kapalı olabilir.
• Eğer PIN yanlış girilirse bip sesi duyulur. PIN’i 

tekrar girebilirsiniz.

Giden mesaj kaydedilemiyor
• Bellek dolu olabilir. Eğer doluysa, bazı mesajları 

silmeniz gerekir.

Telesekreter otomatik olarak duruyor
• Bellek dolu olabilir. Eğer doluysa, bazı mesajları 

silmeniz gerekir.
• Maksimum mesaj uzunluğu 3 dakikadır.
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15  Dizin
A

Alarm melodisi ayarı 19
Alarmı ayarı 19
Ana birime genel bakış 9
Ana birimi yerleştirme 10
Ana PIN kodunu değiştirme 24
Arama cevaplama 12
Arama engelleme 22
Arama görüntüleme 29
Arama kaydındaki bir kaydı silme 18
Arama kaydındaki bir kaydı silme 18
Arama kaydındaki bir numarayı telefon defterine 
kaydetme 17
Arama kaydından arama yapma 12
Arama kaydını görüntüleme 17
Arama modunu ayarla 22
Arama yapma 12
Aramayı bitirme 13
Arayan Hattın Kimliği 17
Arayan kimliği 17

B

Başka bir el cihazını arama 13
Bebek arama 22

D

Dahili ve harici aramalar arasında geçiş yapma 13
Duraklama girme 15
Durum simgeleri 8

E

Ekran dili ayarla 21
El cihazı adı 20
El cihazı kaydetme 23
El cihazı kaydını silme 24
El cihazı tonları 20
El cihazına genel bakış 7
El cihazını Açma/Kapama 13

F

Flash süresi 22

G

Geri dönüşüm ve atıklar 5
Giden mesaj kaydetme 28
Giden mesajlar 28
Giriş düzenleme 15
Giriş görüntüleme 15
Girişi silme 16

H

Hafıza dolu 30
Harici aramayı başka bir el cihazına aktarma 13

İ  
İkinci harici numara arama 13
İlk çalış 20
İsimleri girme 15

K

Kutuda neler var 6

M

Memo kaydı 28
Menüde dolaşma 9
Menüde gezinme 9

O

Ön arama 12
Otomatik cevaplama 21
Otomatik Kapama 21
Otomatik Ön Ek 24

P

Pili şarj etme 11
Pilleri takma 11

S

Saat ve Alarm 19
Şebeke telesekreterinizi arama 14
Ses ayarı 12
Ses ayarı, kulaklık 12
Sıfırla 24
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T

Tarih ve zaman ayarı 19
Tek tuş arama numarasını kaydetme 16
Tek tuş arama numarasını silme 16
Tek tuş tuşları 16
Tekrar arama listesi girişi silme 18
Tekrar arama listesindeki numarayı  
görüntüleme 18
Tekrar arama numarasını telefon defterine 
kaydetme 18
Telefon defteri 14
Telefon defterinden arama yapma 12
Telefonu ana birime kaydetme 23
Telefonu arama 9
Telesekreter açma ve kapatma 27
ana birim 27
el cihazında 27
uzaktan erişim açık/kapalı 29
Telesekreter mesajlarını dinleme 27
ana birim 27
el cihazında 27
uzaktan erişim açık/kapalı 29
Telesekreter mesajlarını kontrol etme 27
Telesekreter mesajlarını silme 27
ana birim 27
uzaktan erişim açık/kapalı 29
Tüm girişleri sil 16
Tümünü sıfırla 24
Tuş sesi açık/kapalı 20
Tuş takımı 7
Tuş takımı kilidi 21

U

Üçlü Konfreans Arama 13
Ülke 25
Uzaktan erişim 29

V

Varsayılan Ayarlar 24

Y

Yeni mesajlar 27

Z

Zil erteleme 29
Zil melodisi 20
Zil sesi yüksekliği 20

Dizin
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