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3Önemli

1 Önemli
Telefonunuzu kullanmadan önce bu kullanõcõ 
elkitabõnõ okumak için zaman ayõrõn. Telefonunuz 
hakkõnda önemli bilgiler ve notlar içerir.

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

beslemesi gerektirir. Güç kesintisi durumunda, 
iletişim kaybedilebilir.

� Elektrik şebekesi tehlikeli olarak 
sõnõflandõrõlmõştõr. Şarj aletini kapatmanõn tek 
yolu güç beslemesini elektrik prizinden 
çõkarmaktõr. Elektrik prizine daima kolay bir 
şekilde erişebileceğinizden emin olunuz.

� Şebeke voltajõ, standart EN 60-950�de 
tanõmlandõğõ gibi TNV-3 (İletişim Şebeke 
Voltajlarõ) olarak tanõmlanmõştõr.

Uyarõ
Hasar veya arõzadan kaçõnmak için:
� Şarj temas noktalarõnõn veya bataryanõn metal 

nesneler ile temas etmesine izin vermeyin.
� Yüksek voltaja maruz kalabileceğinden bunu 

açmayõn.
� Şarj aletinin sõvõlar ile temas etmesine olanak 

sağlamayõn.
� Philips�in önermediği veya başka bir ürün ile 

birlikte verilen pili asla kullanmayõn: Patlama 
tehlikesi.

� Daima ürünle birlikte verilen kablolarõ kullanõn.
� Ahizesiz aktivasyon kulaklõktaki ses düzeyini 

aniden çok yüksek düzeye çõkarabilir: El 
cihazõnõn kulağõnõza çok yakõn olmadõğõndan 
emin olun.

� Bu cihaz elektrik kesintisinde acil arama yapmak 
için tasarlanmamõştõr. Acil durum aramalarõna 
izin vermek için bir alternatif oluşturulmalõdõr.

� Telefonu õsõnan cihaz veya doğrudan güneş 
õşõğõnõn sebep olduğu aşõrõ õsõya maruz 
bõrakmayõn.

� Telefonunuzu düşürmeyin veya nesnelerin 
telefonunuza düşmesine izin vermeyin.

� Alkol, amonyum, benzen veya aşõndõrõcõ içeren 
herhangi bir temizlik maddesini sete zarar 
vereceğinden dolayõ kullanmayõn.

� Patlayõcõ tehlikelerin bulunduğu yerlerde ürünü 
kullanmayõn.

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

� Cep telefonlarõnõn bölgede etkinleştirilmesi 
parazitlenmeye sebep olabilir.

Kullanõm ve saklama sõcaklõklarõ hakkõnda:
� Sõcaklõğõn 0 ve 35º C (32 ile 95º F arasõ) arasõnda 

olduğu sõcaklõklarda çalõştõrõn.
� Sõcaklõğõn -20 ve 45º C (-4 ile 113º F arasõ) 

arasõnda olduğu sõcaklõklarda saklayõn.
� Batarya ömrü düşük sõcaklõklarda kõsa  devre 

olabilir.

1.2 Uyum
Philips olarak bizler ürünün temel gereksinimler ve 
1999/5/EC Yönergesinin diğer ilgili maddeleri ile 
uyumlu olduğunu beyan etmektedir. Türkiye'deki 
ithalatci firma: 
Türk Philips Ticaret A.Ş.
Y.Dudullu Org.San.Bolgesi
2.Cad. No:22 Umraniye
Tel: 0216 5221500 ISTANBUL. 
Bu ürün sadece pakette belirtilen ülkelerin analog 
telefon şebekesine bağlanabilir.
www.p4c.philips.com adresinden Uyum beyanõna 
ulaşabilirsiniz.

1.3 GAP standart uyumunun kullanõmõ
GAP standardõ tüm DECTTM GAP el cihazlarõnõn 
ve baz istasyonlarõnõn markasõ ile ilgili minimum 
çalõştõrma standardõ ile uyumlu olduğunu beyan 
eder. L cihazõnõz ve baz istasyonu GAP ile 
uyumludur, bu da minimum garanti işlevlerinin 
sağlandõğõ anlamõna gelir:
bir el cihazõnõ kaydedin, hattõ alõn, çağrõyõ kabul 
edin ve arayõn. Gelişmiş özellikler 
kullanõlamayabilir. Bu durum baz istasyonunuz ile 
SE740/745 den farklõ bir el cihazõ kullanmanõz 
durumda geçerlidir.
SE740/745 el cihazõnõzõ farklõ bir markanõn GAP 
standart baz istasyonu ile kullanmak için İlk olarak 
üreticinin talimatlarõnda açõklanan prosedüre göre 
izleyin, ardõndan sayfa 35 sayfasõnda açõklanan 
prosedürü izleyin.
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Başka bir markanõn ell cihazõnõ SE740/745 baz 
istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu 
Kayõt moduna getirin (sayfa 35), ardõndan üretici 
talimatlarõnda verilen talimatlarõ yerine getirin.

1.4 Yeniden işleme ve imha
Eski ürünlerin imha talimatlarõ:
WEEE yönergesi (Atõk Elektrikli ve Elektronik 
Cihaz Yönergesi; 2000/96/EC) yerine getirilmiş 
olup ürünlerin en iyi işlemden geçirilerek, 
kurtarõlarak ve geri dönüşüm teknikleri 
kullanõlarak yeniden işlenmesi sağlanmõş insan 
sağlõğõ ve yüksek çevre korumasõ sağlanmõştõr.
Ürününüz yüksek kalitede materyaller ve 
komponentler kullanõlarak tasarlanmõş ve 
üretilmiş olup yeniden işlenebilir ve kullanõlabilir.
Eski ürününüzü genel ev çöp kutusuna imha 
etmeyin.
Bu sembol ile işaretlenen elektrikli ve elektronik 
ürünler için olan yerel ayrõ toplama sistemi 
hakkõnda kendinizi bilgilendirin.

Aşağõdaki imha seçeneklerinden birini kullanõn:
�  Ürünün tamamõnõ belirtilen WEEE toplama 

tesislerinde (kablolarõ, fişleri ve aksesuarlarõ 
dahil) imha edin.

�  Yedek ürün satõn alõrsanõz, eski ürününüzün 
tamamõnõ bayinize veriniz. WEEE yönergesi 
gereğinde ürünü kabul etmelidir.

Bataryalarõn imha talimatlarõ:
Bataryalarõ genel ev atõklarõ ile imha 
ediniz.

Ambalaj bilgisi:
Philips nihai atõğõn yeniden işlenmesini ve 
uygun imhasõnõ ilerletmek için tasarlanan standart 
sembolleri işaretlemiştir.

Finansal katkõ ulusal kurtarma ve yeniden 
işleme sistemine dahil edilmiştir.
Etiketlenen ambalaj malzemesi yeniden 
işlenebilir.

1.5 Elektrik, Manyetik ve 
Elektromanyetik Alanlar ("EMF")

1. Philips Royal Electronics birçok tüketici ile 
ilgili ürünü üretmekte ve satmaktadõr, bu 
elektrikli cihazlar için genellikle elektro 
manyetik sinyalleri alma ve gönderme 
yeteneğine sahiptir.

2. Philips'in önce iş ilkeleri ürünlerimiz için tüm 
gerekli sağlõk ve güvenlik tedbirlerini yerine 
getirmekte, ilgili tüm gereksinimler ile uyum 
içinde olmakta ve ürünlerin üretilmesi 
sõrasõnda EMF standartlarõ ile uyumlu 
olmaktadõr.

3. Philips ters sağlõk etkilerine sebep olan 
ürünleri geliştirme, üretme ve pazarlama 
konusuna odaklanmõştõr.

4. Philips ürünlerin kullanõm amacõna uygun 
olarak kullanõlmasõ halinde günümüzün 
bilimsel kanõtlarõna göre güvenle 
kullanõlabileceğini teyit etmektedir.

5. Philips uluslar arasõ EMF ve güvenlik 
standartlarõnõn geliştirilmesinde aktif rol 
oynamakta olup Philips�in ürünlerin erken 
entegrasyonunun standartlaştõrõlmasõnda daha 
da katkõ sağlamaktadõr.
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5Telefonunuz

2 Telefonunuz
Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Philips 
dünyasõna hoş geldiniz.

Destek almak için cihazõnõ internet sitemize kayõt 
edin. www.philips.com/welcome.

2.1 Kutuda neler var

Not
*Telefon kablosundan ayrõ olarak gönderilen telefon adaptöründe kutuyu bulabilirsiniz. Bu durumda, 
telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanõz gerekir.

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

2 AAA yeniden şarj 
edilebilir pil

Güç beslemesi Telefon kablosu*Baz desteği

 El cihazõ Baz istasyonu Pil kapağõ

Kullanõcõ elkitabõ Garanti Hõzlõ Başlangõç 
Kõlavuzu
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6 Telefonunuz

2.2 Telefonunuza genel bakõş

A Kulaklõk
B Etkinlik LED'i
Yeni bir cevapsõz çağrõ, SMS veya sesli posta veya 
telesekreter mesajõ geldiğinde yanõp söner. 

Not
Arayan Hattõn Kimliği servisine abone değilseniz, 
telesekretere kaydedilen yeni mesajlar hariç yeni 
mesajlar için herhangi bir uyarõ verilmeyecektir. 
Dolayõsõyla yeni bir çağrõ, SMS veya sesli posta 
olduğunda etkinlik LED'i yanõp sönecektir.
C Ekran 
Ekran simgelerini görmek için sayfa 8 bakõnõz.

D Sol Tuş 
Boş modda: Ana menüye gidin.
Diğer modlarda: Telefon ekranõnõzda, tam 
üzerinde görüntülenen fonksiyon seçer.
Bir arama sõrasõnda: El cihazõ mikrofonunu sessiz/
sesli yapma.
Işõğõ açõn.
E Sağ Tuş 
Boş modda: Tekrar arama listesine erişin. 
Diğer modlarda: Telefon ekranõnõzda, tam 
üzerinde görüntülenen fonksiyon seçer.
Bir arama sõrasõnda: İkinci bir arama başlatõn, 
telefon defterine bakõn, bir aramayõ aktarõn veya 
XHD Ses modunu etkinleştirin/engelleyin.
Işõğõ açõn.
F Dolaşma tuşlarõ 
Boş modda: Arama kaydõna ulaşmak için yukarõ, 
Telefon Defterine ulaşmak için Aşağõya kaydõrõn.
Bir arama sõrasõnda: Kulaklõk ve hoparlör sesini 
artõrmak veya azaltmak için yukarõ/aşağõ kaydõrõn.
Düzenleme modunda: Önceki karaktere veya 
sonraki karaktere gitmek için yukarõ/aşağõ kaydõrõn.
Diğer modlarda: Telefon defteri, Yeniden Arama 
Listesi veya Aama Kaydõnda bir menü listesinde 
yukarõ/aşağõ kayõn veya önceki ya da sonraki kayda 
gidin.
G Konuşma tuşu 
Boş modda: Harici veya dahili gelen bir aramayõ 
cevaplar.
Bir arama sõrasõnda: Yeniden arama özelliğini 
etkinleştirin.
Diğer modlarda: Telefon defteri, Yeniden Arama 
listesi veya Arama Kaydõnda seçtiğiniz numarayõ 
çevirin.
H Telefonu kapatma tuşu 
Boş modda: El cihazõnõ kapatmak için uzun basõn, el 
cihazõnõ açmak için kõsa basõn.
Bir arama sõrasõnda: Aramayõ kapatõn.
Diğer modlarda: Boş moda geri dönün. 
I Tuş takõmõ kilitleme tuşu 
Boş modda: * ekleyin. Tuş takõmõnõn kilitlemek/
kilidini açmak için uzun basõn.
Bir arama sõrasõnda: * ekleyin. 

m

>
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*
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7Telefonunuz

J Zil açma/kapama tuşu & 
Duraklatma tuşu 

Boş modda: # ekleyin. Zili açmak/kapatmak için 
uzun basõn.
Bir arama sõrasõnda: # ekleyin.
Düzenleme modunda: Ön arama sõrasõnda: �P� 
işaretli duraklama eklemek için tuşuna uzun basõn.
K Hoparlör tuşu 
Boş modda: Hoparlörü açõn ve numarayõ çevirin. 
El cihazõ modunu kullanarak gelen bir aramayõ 
cevaplayõn. 
Bir arama sõrasõnda: Hoparlörü
Açk/Kap.

L Çağrõ aktarma tuşu ve İnterkom 
tuşu 

Boş modda: Dahili aramayõ başlatõr.
Bir arama sõrasõnda: Hatta kalõn ve başka bir el 
cihazda sayfa açõn.
M Mikrofon
N Hoparlör
O Pil kapağõ

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

#

v

c

N

O
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8 Telefonunuz

2.3 Ekran simgeleri
Pilim tam şarj olduğunu gösterir.  simge 
şarj sõrasõnda ve pil zayõfladõğõnda yanõp 
söner.
Harici gelen bir çağrõ olduğunu, harici 
çağrõnõn bağlandõğõnõ veya harici çağrõnõn 
bekletildiğini gösterir. Interkom modu 
sõrasõnda simge yanõp söner.
Alarm saati aktif olduğunda belirir.

Hoparlör aktif olduğunda belirir.

Sessiz aktif olduğunda belirir.

El cihazõnõn baz istasyonuna kayõtlõ ve 
kapsama alanõ içerisinde olduğunu 
gösterir. Telefon kapsama alanõ dõşõnda 
iken veya bir baz ararken simge yanõp 
söner.
Tuş takõmõnõn kilitli olduğunu gösterir. 

XHD Ses modunun etkin olduğunu 
gösterir. 
Rahatsõz Etme modunun etkin 
olduğunu gösterir. 
KM alõmõnõn etkin olduğunu gösterir. 
SMS belleği dolu olduğunda simge yanõp 
söner.
Telesekreterin etkin olduğunu gösterir. 
Telesekreter mesajlarõ belleği dolu 
olduğunda simge yanõp söner. 

Yeni cevapsõz aramalar, yeni KM, sesli posta veya 
alõnan telesekreter mesajlarõ gibi yeni etkinlikler 
olduğunda, sayõlarõ ile birlikte aşağõdaki simgeler el 
cihazõ ekranõnõn ortasõnda gösterilir.

Alõnan yeni Kõsa mesajlarõ vardõr. Alõnan 
yeni Kõsa mesajlarõ sayõsõ ayrõca simgenin 
sol tarafõnda gösterilir. 

Yeni cevapsõz aramalar var. Yeni cevapsõz 
aramalarõn sayõsõ ayrõca simgenin sol 
tarafõnda gösterilir. 
Alõnan yeni sesli posta mesajlarõ vardõr. 
Alõnan yeni sesli posta mesajlarõ sayõsõ 
ayrõca simgenin sol tarafõnda gösterilir.

Alõnan yeni telesekreter mesajlarõ vardõr. 
Alõnan yeni mesajlarõn sayõsõ ayrõca 
simgenin sol tarafõnda gösterilir. 

Not
Arayan Hattõn Kimliği servisine abone değilseniz, 
telesekretere kaydedilen yeni mesajlar hariç yeni 
mesajlar için herhangi bir uyarõ verilmeyecektir. 
Dolayõsõyla cevapsõz arama, Kõsa mesaj veya sesli posta 
etkinlik simgeleri el cihazõ ekranõnõn ortasõnda belirir.
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9Telefonunuz

2.4 Baz istasyonuna genel bakõş

A Çal/Durdur tuşu 
Gelen mesajlarõ dinleme (ilk kaydedilen ilk 
dinlenecektir).
Mesaj dinlemeyi durdur.
B LED göstergesi
Yanõp söndüğünde: Yeni mesaj sayõsõnõ gösterir.
Sabitken: Eski mesaj sayõsõnõ gösterir.
Yanõp sönen 2 çubuk varsa: Hafõzada hiçbir şey 
olmadõğõnõ belirtir.
V tuşuna basõldõğõnda ses seviyesini gösterir 
(L0 - L9).
Mesaj dinlenirken geçerli mesaj sayõsõnõ gösterir.
C Açma/Kapama anahtarõ 
Boş modda, kõsa basarak telesekreteri açõn/
kapatõn. Mesaj dinlerken, telesekreteri kapatmak 
için uzun basõn.
D Sil tuşu 
Mesaj çalma sõrasõndaki mevcut mesajõ silin.
Tüm mesajlarõ silmek için uzun basõn, bu işlemi 
telesekreter  boş modda iken yapõn (okunmayan 
mesajlar silinmeyecektir).
E Önceki mesaj/

Yanõtlama mesajõ tuşu 
Seçili mesajõ dinlerken ilk bir saniye içinde basõlõrsa 
bir önceki mesaja gider.
Seçili mesaj dinlenmeye başladõktan en az 1saniye 
sonra basõlõrsa seçili mesajõ tekrar dinletir.

F Sonraki mesaj tuşu 
Mesaj dinlerken bir sonraki mesaja geçme.
G Ses tuşlarõ 
Mesaj dinleme sõrasõnda hoparlör sesini artõrõr/
azaltõr.
9 ses düzeyi vardõr.
H Çağrõ tuşu 
El cihazõ çağrõsõ.
Uzun basõldõğõnda kayõt prosedürünü başlatõr.

P

o

x

l

R

V

C
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3 Başlarken

3.1 Baz istasyonunu bağlama
Baz istasyonunu telefon hattõ soketinin ve 
elektrik prizinin yakõnõndaki orta bir yere 
yerleştirin.

3.1.1 Baz desteğini takõn
Baz istasyonunu aşağõya bakacak şekilde 
yerleştirin böylece baz istasyonunun altõnõ 
görebilirsiniz.
Baz desteğini desteğin sekmelerini baz 
ünitesindeki ilgili yuvalara geçirerek baz 
istasyonunuza takõn. 

Tõk sesi duyuluncaya kadar yerine itin.

Çõkarmak için, yapmanõz gereken baz 
desteğini baz ünitesinden çekmektir.

3.1.2 Hat kablosunu ve güç kablosunu 
bağlayõn

Hat kablosunu ve güç kablosunu gösterildiği 
gibi baz istasyonunun altõndaki ilgili 
konektörlere bağlayõn.

Telefon kablosunun öbür ucunu telefon hattõ 
soketine ve güç kablosunun öbür ucunu 
elektrik prizine takõn.
Not

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

Uyarõ
Baz istasyonunu dosya dolaplarõ, kalorifer veya 
elektrik aletleri gibi büyük metal cisimlere yakõn 
yerlere koymayõn. Bu kapsama alanõna ve ses 
kalitesine etki edebilir. Geniş iç ve dõş duvarlarõ 
olan binalar baz istasyonun içeri-dõşarõ sinyal 
aktarõmõnõ etkileyebilir.

Uyarõ
Baz istasyonunda AÇMA/KAPAMA düğmesi 
yoktur. Güç adaptörü cihaza bağlandõğõnda ve 
adaptör prize takõldõğõnda güç uygulanõr. Cereyanõ 
kesmenin tek yolu güç adaptörünü elektrik 
prizinden çõkarmaktõr. Bu yüzden, elektrik prizine 
kolay erişilebildiğinden emin olun.
Güç adaptörü ve telefon hattõ kablosu doğru 
takõlmalõdõr, yanlõş bağlantõ telefona zarar verebilir.

Her zaman telefon ile birlikte verilen telefon hattõ 
kablosunu kullanõn. Aksi halde, çevir sesi 
duymayabilirsiniz.

1

1

2

3

Baz 
desteğinin 
altõ

4

1

2
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11Başlarken

3.2 Telefonun kurulmasõ
Telefonu kullanmaya başlamadan önce piller 
takõlmalõ ve tam olarak şarj edilmelidir.

3.2.1 Pili takma
Uyarõ

Daima cihazýnýz ile birlikte verilen AAA yeniden 
þarj edilebilir pilleri kullanýn. Alkalin pilleri veya 
diðer pil türlerini kullanýrsanýz pilin sýzma 
tehlikesi vardýr.

Pil kapağõnõ kaydõrarak çõkartõn.

Pilleri belirtildiği gibi doğru kutuba göre 
yerleştirin ve kapağõ takõn.

3.2.2 Pili sarj etme
Uyarõ

İlk kullanõmdan önce telefon en az 24 saat şarj 
edilmelidir.
Pil düzeyi düşerse, boş bir pil simgesi ekranda 
belirir. 
Pil seviyesi aşõrõ düşerse, telefon otomatik olarak 
kapanõr ve kullanõlmakta olan hiçbir fonksiyon 
kaydedilmez. 

Telefonu baz istasyonundaki şarj kõzağõna 
yerleştirin. Telefon doğru şekilde 
yerleştirildiğinde bir melodi sesi duyulur.
Ekrandaki pil simgesi  şarj sõrasõnda yanõp 
söner.

El cihazõ tam şarj olduğunda pil simgesi  
sürekli yanar.
Not

3 kez tam şarj (15 saatin üstü) ve deşarj 
yapõldõktan sonra optimum pil ömrüne ulaşõlõr ve 
yaklaşõk 12 saatlik konuşma zamanõ ve 150 saatlik 
bekleme zamanõna izin verir. 

3.3 Merhaba modu 
Not

Ülke gurubunuza bağlõ olarak MERHABA ekranõ 
görüntülenmeyebilir. Bu durumda, ülke/operatör/
dil ayarlarõnõzõ seçmeniz gerekmez.

Uyarõ
Önce ülke seçimini tanõmlamadan giden arama 
çağrõlarõ yapamaz veya gelen arama çağrõlarõnõ 
alamazsõnõz.

İlk kez el cihazõnõ kullanmadan önce ülke 
kullanõmõnõza göre yapõlandõrmanõz gereklidir. 
Birkaç dakika şarj ettikten sonra, MERHABA 
sözcüğü  çeşitli dillerde belirir. Telefonunuzu 
yapõlandõrmak için aşağõdaki adõmlarõ takip edin:

Gideceğiniz yer : seçtiğiniz dilde 
MERHABA sözcüğüdür ve seçiminizi 
onaylamak için mSEÇ'e basõn. 
Gideceğiniz yer : ülkenize gidin.
Seçiminizi onaylamak için mSEÇ tuşuna 
basõn.
Bas : operatörünüzde (gerekirse).
Seçiminizi onaylamak için mSEÇ tuşuna 
tekrar basõn.
� Seçili ülke için geçerli hat ayarlarõ ve menü dili 

otomatik olarak yapõlanacaktõr. 
� Tarih/Saat ayarlamak için bkz �Tarih ve Saat'i 

ayarlayõn� sayfa 23.
Telefonunuz artõk kullanõma hazõrdõr.

1

2

1

2

3

1

2

3

4

5
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12 Başlarken

3.4 Menü yapõsõ
Aşağõdaki tabloda telefonunuzun menü ağacõ açõklanmõştõr. Her seçeneğe girmek için boş modda 
mMENÜ sol tuşuna basõn. Gezinti tuşlarõnõ kullanõn : menülerde dolaşmak için.

 Kõsa Mesaj KM yaz

Gelen kutusu

Taslak kutusu

KM ayarlar

 Telf. defteri Yeni giriş

Liste

Giriş değişt.

Girişi sil

Hepsini Sil

Direkt Hafõza

SIM'den kop.

TR Aktar

 Saat&Alarm Tarih & zaman

Alarm saati Kapalõ/1 Kez/Günde 1 kez

Alarm Tonu Melodi 1/2/3

Rahatsõz Etme

Kişiselleştir El cih. tonu EC zil sesi

EC zil melodi

Grup melodisi

Tuş tonu

Kõsa mes. ton

Duvar kağõdõ

Kontrast Seviye 1/2/3

El cihazõ adõ

Otom. Aç Açõk/Kapal

Otom. Kapa Açõk/Kapal

Dil

Oda monitörü

Aydõnlatma Sü.

Tema Rengi
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13Başlarken

Gelişmiş ayar Flaş zamanõ Kõsa/Orta/Uzun

Çeviri modu Ton/Darbe

Arama engelle Engel. Modu Açõk/Kapalõ

Engeleme No Numara 1/2/3/4

Bebek Çağrõ Modu Açõk/Kapalõ

Kayõt Numara

Baz Seçin

Kayõt silme

PIN değiştir

Sõfõrla

Oto. Ön ek HANE ALGILA

Ülke ÖN EK NB

Konferans Açõk/Kapalõ

XHD Ses Açõk/Kapalõ

Ağ Servisleri Arama yönl. Açõk/Kapalõ/Ayarlar

Sesli Posta

Geri ara Açõk/Ayarlar

Geri ara iptal Açõk/Ayarlar

Gizli No Açõk/Ayarlar

Oyunlar    Yõlan

Tetris

Telesekreter Dinlet

Tümünü Sil

Memo Kaydet Sadece Cevap Kişisel/Tanõmlõ

TSek Modu TSek ve Kay. Kişisel/Tanõmlõ

TSek. Açk/Kap

Tsek. Ayar Zil Erteleme 1/2/3/4/5/6/7 Ücretsiz

Uzaktan eriş. Açõk/Kapalõ

EC Gizleme Açõk/Kapalõ

Baz ün. Gizl. Açõk/Kapalõ

Dil
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14 Telefonunuzun kullanõlmasõ

4 Telefonunuzun kullanõlmasõ

4.1 Arama yapma

4.1.1 Ön Tuşlama
Numarayõ çevirin (en fazla 24 hane).
r tuşuna basõn.
� Arama başlatõlõr.
İpucu

Ön tuşlama numarasõnõn başõna bir önek numarasõ 
ekleyebilirsiniz, daha fazla bilgi için bkz �Oto 
Önek ayarlayõn� sayfa 37 kõsmõna bakõnõz.

4.1.2 Doğrudan arama
Hat almak için v tuşuna basõn.
Numarayõ çevirin.
� Arama başlatõlõr.

4.1.3 Yeniden arama listesinden arama 
yapma

Boş modda iken >TK ARA tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : tekrar arama listesinde 
bir girişe gidin.
r tuşuna basõn.
� Arama başlatõlõr.
İpucu

El cihazõ aranan son 20 numarayõ saklar. Aranan 
son numara tekrar arama listesinde ilk 
görünecektir. Yeniden aranacak numara Telefon 
rehberi katõtlarõndan biriyle eşleşirşe o zaman, 
numara yerine isim görüntülenecektir.

4.1.4 Arama listesinden arama yapma
Boş modda iken u tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : Arama kaydõ, 
Telesekreter  veya Kõsa Mesaj ve mSEÇ'e 
basarak ilgili alt menülere girin.

Gideceğiniz yer : bir giriş.
r tuşuna basõn.
� Arama başlatõlõr.
Not

Arama kaydõnda (bkz �Arama Kaydõna Erişim� 
sayfa 21) arayanõn numarasõnõ ve ismini 
görebilmek için Arayan Hat Numarasõnõ 
Gösterme serisine abone olmanõz gerekir.

4.1.5 Telefon defterinden arama yapma
Boş modda iken d tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer: telefon defteri girişine 
gidin.
r tuşuna basõn.
� Arama başlatõlõr.
İpucu

Kaydõrmak yerine : telefon kayõtlarõna 
gözatmak için gitmek istediğiniz kayõdõn ilk harfine 
karşõlõk gelen sayõsal tuşa basabilirsiniz. Örneğin, 
2 tuşuna bastõğõnõzda A ile başlayan girişleri 
gösterecektir. 2 tuşuna tekrar bastõğõnõzda B ile 
başlayan girişleri gösterecektir, vb...

4.2 Aramayõ cevaplama
Telefon çaldõğõnda, r tuşuna basõn.

� Arama başlatõlõr.
Not

Gelen çağrõnõn diğer etkinlikler arasõnda 
öncelikleri vardõr. Bir çağrõ geldiği sõrada, telefon 
ayarlarõ, menülerde dolaşma, vb. gibi diğer 
özellikler kullanõlmakta ise, vs. durdurulur.

İpucu
Otom. yanõt modu (bkz �Otom. Aç'õ devreye al/
devreden çõkar� sayfa 32) etkinleştirilmişse, 
aramaya cevap vermek için yapmanõz gereken 
sadece telefonu baz istasyonundan kaldõrmaktõr. 
Bu ayar varsayõlan olarak kapalõdõr.

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

1

2

1

2

1

2

3

1

2

3
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1

2

3
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15Telefonunuzun kullanõlmasõ

4.2.1 Ahizesiz cavaplama
Telefon çaldõğõnda v tuşuna basõn.

� Telefonun hoparlörü etkinleştirilir.
Tehlike

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

4.3 Aramayõ sonlandõrma
Bir görüşmeyi sonlandõrmak için e tuşuna 
basõn.

İpucu
Otom. Kapa modu açõksa (bkz �Otom. Kapa'õ 
devreye al/devreden çõkar� sayfa 32), aramayõ 
sonlandõrmak için yapmanõz gereken el cihazõnõ 
baz istasyonuna geri koymaktõr. Bu özellik 
varsayõlan olarak aktiftir.

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

5 Telefonunuzdan daha fazla 
faydalanma

5.1 El cihazõnõ açma/kapama
Boş moddayken el cihazõnõ kapatmak için e 
tuşunu 3 saniye basõlõ tutun.
El cihazõnõ açmak için e tuşuna kõsa basõn.

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

5.3 Metin veya sayõ girme
Metin girebileceğiniz bir alan seçtiğinizde, ilgili 
tuşa bir kez veya birkaç kez basarak tuşlara basõlõ 
olan harfleri girebilirsiniz. Örneğin, �PETER� adõnõ 
girmek için:

Bir kere 7'e basõn: P
İki kere 3'e basõn: PE
Bir kere 8'e basõn: PET
İki kere 3'e basõn: PETE
Üç kere 7'ye basõn: PETER

Aşağõdaki tablo metin veya sayõ girişi sõrasõndaki 
karakter yerlerini gösterir:

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

5.4 Çağrõ sürüyor
Bir arama sõrasõnda bazõ seçenekler kullanõlabilir. 
Mevcut seçenekler:

5.4.1 Kulaklõk sesi ayarlama
Bir arama sõrasõnda, : tuşuna basõn Ses 1'den Ses 
5'e seçin.

5.4.2 Mikrofonun sesini kapat/aç
Mikrofonun sesi kapatõldõğõnda, arayan kişi sizi 
duyamaz.

Bir arama sõrasõnda, mikrofonu kapatmak için 
mSZ.AKT tuşuna basõn.
Mikrofonu açmak için mSZ.İPT tuşuna 
basõn.

5.4.3 Hoparlör modunu devreye al
devreden çõkar

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

Tuşlar Atanan karakterler

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

2 a b c 2 à ä ç å æ 

3 d e f 3 è é D F

4 g h i 4 ì î Γ

5 j k l 5 Λ

6 m n o 6 ñ ò ö 

1

2

3

4

5

€

7 p q r s 7 β Π Θ Σ

8 t u v 8 ù ü

9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

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

#
Büyük ve küçük harf arasõnda geçiş 
yapmak için uzun basõn.

* *

1

2
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17Telefonunuzdan daha fazla faydalanma

 Bir arama sõrasõnda, hoparlör modunu 
devreye almak için v tuşuna basõn.
Normal moda dönmek için v tuşuna 
tekrar basõn.

5.4.4 Hoparlör sesini ayarlama
Bir arama sõrasõnda : tuşuna basõn Ses 1'den Ses 
5'e seçin.

5.4.5 İkinci aramayõ başlatõn (aboneliğe
bağlõdõr)

Bir arama sõrasõnda, >SEÇNK'e basõn ve  2. 
Çağrõ baş.'õ seçerek mevcut aramayõ bekelemey 
alõn ve ikinci harici aramayõ başlatõn.

5.4.6 Telefon defterine bakõn
Bir arama sõrasõnda, >SEÇNK'e basõn ve Telf. 
defteri'ni seçerek telefon defteri girişlerine erişin 
ve inceleyin. 

5.4.7 XHD Ses modunu aç/kapat
XHD Ses modu özel bir özellik olup telefon 
görüşmelerinizi karşõlõklõ görüşüyormuşsunuz gibi 
yapar. Açõldõğõnda XHD Ses modu aramanõn tüm 
duygusal yönlerini yüksek sadakatte aktarõr.

Bir arama sõrasõnda >SEÇENK tuşuna 
basõn : XHD Ses Açõk'a gidin ve mSEÇ'e 
basarak açõn. 
Kapatmak için >SEÇENK,'e basõn : 
XHD Ses Kapalõ'ya gidin ve mSEÇ'e basõn.

5.4.8 Arama Aktarma (aboneliğe bağlõdõr)
Bir arama sõrasõnda >SEÇENK tuşuna 
basõn : Arama Aktarma'ya gidin ve 
mSEÇ'e basõn. 
� Ekranda R4 görünür.
Gelen aramalarõnõzõ aktarmak istediğiniz 
telefon numarasõnõ girin. 
� Arama aktarõlõr.

5.5 Arama bekletme
Arama bekletme hizmetine abone olduysanõz, 
ikinci bir gelen arama olduğunda sizi haberdar 
etmek için kulaklõk bir bip sesi çõkarõr. İkinci 
arayanõn numarasõ veya adõ  Arayan Hattõn Kimliği 
servisine  abone olmuşsanõz telefonunuzda 
gösterilecektir. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi 
için lütfen şebeke sağlayõcõnõzla temasa geçin.
Telefonda iken ikinci bir gelen arama alõrsanõz, 
aşağõdaki çalõşmalarõ yerine getirebilirsiniz:

Alternatif olarak ikinci bir arama olduğunda 
mSEÇENK'e basõn : Kab.et ve tut, Kab. et 
Bitir veya ÇB Reddet'e gidin ve mTAMAM'a 
basõn 
Yukarõdaki çalõşmalar şebekenize göre farklõ 
olabilir.

5.6 Arayan Hattõn Kimliği
Arayan Hattõn Kimliği şebeke sağlayõcõnõzdan 
abone olabileceğiniz özel bir hizmettir. Arayan 
Hattõn Kimliği servisine abone iseniz, arayanõn 
kimliği (arayanõn numarasõ veya adõ) gelen arama 
olduğunda el cihazõnõzda gösterilecektir. Bu 
servise abone olmamõşsanõz veya arayan numarayõ 
gizlemeyi seçmişse, arayanõn kimliği 
gösterilmeyecektir. Bu hizmet ile ilgili daha fazla 
bilgi için lütfen şebeke sağlayõcõnõzla temasa geçin.

5.7 Telefon Defrenizin Kullanõlmasõ
Telefonunuz 10 (0 ile 9 arasõ) direkt erişim 
numarasõ dahil 250'ye kadar telefon defteri belleği 
yükleyebilir. Herbir telefon kaydõnda telefon 
numarasõ maksimum 24 haneden ve isim 14 
karakterden oluşabilir.

1

2

1

2

1

2

r + 2 Mevcut aramayõ beklemeye 
alõn ve ikinci aramayõ 
cevaplandõrõn.

r + 1 Mevcut aramayõ bitirin ve 
ikinci aramayõ cevaplandõrõn. 

r + 0 İkinci aramayõ geri çevirin ve 
mevcut aramaya devam edin.

SE745_IFU_TK.book  Page 17  Friday, April 20, 2007  4:32 PM



18 Telefonunuzdan daha fazla faydalanma

5.7.1 Telefon Defterine Erişim
Boş modda iken d tuşuna basõn ve : 
telefon defterine gözatmak için kaydõrõn. 
� Telefon defteri kayõtlarõ alfabetik sõraya göre 

listelenmektedir.
Telefon defteri girişinizin ayrõntõlarõnõ 
görüntülemek için : telefon defteri girişine 
gidin ve mGÖR tuşuna basõn. 
Telefon defterinden bir numara aramak için 
: telefon defteri girişine gidin ve r 
tuşuna basõn. 

İpucu
Kaydõrmak yerine : telefon kayõtlarõna 
gözatmak için gitmek istediğiniz kayõdõn ilk harfine 
karşõlõk gelen sayõsal tuşa basabilirsiniz. Örneğin, 
2 tuşuna bastõğõnõzda A ile başlayan girişleri 
gösterecektir. 2 tuşuna tekrar bastõğõnõzda B ile 
başlayan girişleri gösterecektir, vb...

5.7.2 Telefon defterine yeni bir kişi ekleme
Boş modda mMENÜ'ye basõn : Telf. 
defteri'ne gidin ve mSEÇ'e basõn, 
mSEÇ'e basarak Yeni giriş girin.
Kişinin adõnõ girin (maksimum 14 karakter) ve 
mTAMAM'a basõn.
Telefon numarasõnõ girin (maksimum 24 hane) 
ve mTAMAM'a basõn.
Gideceğiniz yer : bir grup seçmek için 
(<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) 
mSEÇ tuşuna basõn. 
� Bir onay sesi duyulur.
Not

Kişileri seçeceğiniz belirli gruplara 
yerleştirebilirsiniz. Örneğin, Grup A tüm iş 
arkadaşlarõnõzõn telefonlarõnõ içerebilir. Bu gruba 
özel bir zil melodisi atayabilirsiniz (bkz. �Grup 
Melodisi Ayarla� sayfa 31). Şebeke sağlayõcõnõzdan 
Arayan Hattõn Kimliğini Göster aboneliğiniz varsa, 
bu gruptan sizi aradõklarõnda bu grup için atadõğõnõz 
zil melodisini duyarsõnõz.

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

5.7.3 Telefon defteri girişini değiştirme
Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : Telf. 
defteri'ne gidin ve mSEÇ'e basõn : Giriş 
değişt.'e gidin ve mSEÇ'e basõn.
Gideceğiniz yer : düzenlemek istediğiniz 
girişi seçin ve mSEÇ tuşuna basõn.
>SİL tuşuna basarak harfleri teker teker 
silin, adõ girin ve mTAMAM'a basõn.
>SİL tuşuna basarak haneleri teker teker 
silin, telefon numarasõnõ girin ve 
mTAMAM'a basõn.
Gideceğiniz yer : bir grup seçmek için 
(<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) 
mSEÇ tuşuna basõn. 
� Bir onay sesi duyulur.

5.7.4 Telefon defterindeki bir kaydõ silme
Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : Telf. 
defteri'ne gidin ve mSEÇ'e basõn : Girişi 
sil'e gidin ve mSEÇ'e basõn.
Gideceğiniz yer : silmek istediğiniz girişi 
seçin ve mSEÇ tuşuna basõn.
Onaylamak için mTAMAM tuşuna basõn.
� Bir onay sesi duyulur.

5.7.5 Telefon defteri listesini silin
Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : Telf. 
defteri'ne gidin ve mSEÇ'e basõn : 
Hepsini Sil'e gidin ve mSEÇ'e basõn.
Onaylamak için mTAMAM tuşuna basõn.
� Bir onay sesi duyulur.

5.7.6 Direkt Erişim Belleği
10'a kadar  (0 ile 9 arasõ tuşlar) direkt erişim 
belleği yükleyebilirsiniz. Boş modda iken tuşlara 
uzun bastõğõnõzda saklanan telefon numarasõ 
otomatik olarak aranacaktõr. 

5.7.6.1 Direkt Erişim Belleğini Yükle
Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : Telf. 
defteri'ne gidin ve mSEÇ'e basõn : Direkt 
Hafõza üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna basõn.
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Gideceğiniz yer : Bir tuş seçin (0 ile 9 
arasõndaki tuşlar) ve mGÖR tuşuna basõn. 
� Saklanan numara gösterilir (varsa).
mSEÇ tuşuna basarak menü seçeneklerini 
gösterin.
mSEÇ tuşuna tekrar basarak Ekle'yi seçin.
Gideceğiniz yer: ile direkt erişim hafõzasõ 
olarak kaydetmek istediğiniz girişin üzerine 
gelin.
Onaylamak için mTAMAM tuşuna basõn.
� Bir onay sesi duyulur.

5.7.6.2 Direkt Erişim Belleğini Sil
Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : Telf. 
defteri'ne gidin ve mSEÇ'e basõn : Direkt 
Hafõza üzerine gelin ve mSEÇ tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : Bir tuş seçin (0 ile 9 
arasõndaki tuşlar) ve mGÖR tuşuna basõn. 
� Saklanan numara gösterilir (varsa).
mSEÇ tuşuna basarak menü seçeneklerini 
gösterin.
Gideceğiniz yer : Sil'e gidin ve mSEÇ'e 
basõn.
Onaylamak için mTAMAM tuşuna basõn.
� Bir onay sesi duyulur.

5.7.7 Telefon defterini SIM karttan
kopyalama

Bu özellik ülkeye bağlõdõr. Bu, SIM karttaki telefon 
defterini telefonunuzdaki telefon defterine 
kopyalamanõzõ sağlar.

SIM kart yuvasõnõ açõn ve baz istasyondan 
çõkartõn.

SIM kartõ tutucu klipsler arasõndan çipli tarafõ 
aşağõ gelecek şekilde durana kadar itin.

SIM kart yuvasõ ana birim üzerindeki yerine 
geri koyun.
El cihazõnda mMENÜ dtuşuna basõn : Telf. 
defteri'ne giidn ve mSEÇ tuşuna basõn : 
SIM'den kop.'ya gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : Tümünü Kopyala veya 
Giriş Seç'e gidin ve onaylamak için mSEÇ 
tuşuna basõn.
� Tümünü Kopyala seçeneğini seçtiğinizde, SIM 

kartõnõzdaki tüm numaralar telefon 
rehberinize kopyalanacaktõr. 

� Giriş Seç'i seçerseniz, SIM kartõ girişlerine göz 
atabilir ve kopyalamak istediklerinizi 
seçebilirsiniz (SIM kartõnõzdaki girişler alfabetik 
sõrada gösterilmeyebilir). 

SIM kartõnõn PIN kodunu girin (istenirse). 
� Kopyalama ekranda gösterilecektir. 
� İşlemin başarõ ile tamamlanmasõnõn ardõndan 

Tamamlandõ! mesajõ görüntülenecektir
Not

El cihazõnõz 3G SIM kartlarõ da dahil olmak üzere 
standart SIM kartlarõnõn telefon defteri içeriklerini 
okuma kapasitesine sahiptir. Telefon SIM kartõ 
okuyamõyorsa, veya SIM kart bulunamõyorsa, 
ekranda SIM kart yok! hata mesajõ görüntülenir ve 
önceki menüye geri döner.
SIM kartõn üzerindeki isim el cihazõnõzõn telefon 
defterindeki mevcut isim ile kesinlikle aynõ ise, 
telefon defteri girişinin üzerine yazõp 
yazmayacağõnõzõn hakkõnda uyarõ verilir.

İpucu
İşlemi iptal etmek için herhangi bir anda 
>İPTAL tuşuna basabilirsiniz.

SIM kartõnõzõ artõk çağõrabilir ve SIM kart 
kapağõnõ yerleştirebilirsiniz.
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5.7.8 Telefon defterinin aktarõmõ
Bu özellik baz istasyonuna kayõtlõ en az 2 telefon 
olduğunda bir telefondaki telefon defterini diğer 
telefona aktarabilmenizi sağlar.

Boş modda mMENÜ tuşuna basõn : Telf. 
defteri'ne giidn ve mSEÇ tuşuna basõn : 
TR Aktar'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : Tümünü Kopyala'ya ve 
Giriş Seç'e gidin. 
� Tümünü Kopyala'yõ seçerseniz, bu durjmda el 

cihazõndaki tüm girişler seçilen el cihazlarõna 
kopyalanacaktõr. Hedef telefon defterinde 
mevcut telefon rehberi ile tam aynõ bir isim 
varsa, telefon defteri girişinin üzerine yazõp 
yazmayacağõnõzõn uyarõsõ verilecektir.

� Giriş Seç'i seçerseniz, telefon defteri girişlerine 
göz atabilir ve kopyalamak istediklerinizi 
seçebilirsiniz. Seçilen her giriş için, seçilen el 
cihazlarõnda hedef telefon rehberinin girişine 
yazõp yazmayacağõnõzõn uyarõsõ verilecektir. 
Üzerine kydet? seçilen el cihazlarõnda 
gösterilecektir, mEVET'e basarak onaylayõn 
veya >HAYIR'a basarak iptal edin.

Onaylamak için mSEÇ tuşuna basõn.
� Aktarma için kullanõlabilecek telefon 

numaralarõ görüntülenir. 2'den fazla el cihazõ 
varsa : Tüm el cihaz.'na gidin veya: ile 
istediğiniz telefonu seçebilirsiniz.

Not
Telefon defteri girişleri başarõlõ bir şekilde 
aktarõlmadan önce alõcõ el cihazlarõ boş modda 
veya ekran koruyucusu modunda olmalõdõr.

Onaylamak için mSEÇ tuşuna basõn. 
� Kopyalama ekranda gösterilecektir. 
� İşlemin başarõ ile tamamlanmasõnõn ardõndan 

Tamamlandõ! mesajõ görüntülenecektir.
İpucu

İşlemi iptal etmek için herhangi bir anda >GERİ 
tuşuna basabilirsiniz. Telefon defteri aktarõmõ 
yaptõğõnõz orijinal el cihazõndan bu süreci 
sonlandõrabilirsiniz.

5.8 Tekrar arama listesinin kullanõlmasõ
Tekrar arama listesi aranan son 20 numarayõ saklar. 
Her kayõt için en fazla 24 hane gösterilebilir.

5.8.1 Tekrar Arama Listesine Erişim
Boş modda > TK ARA tuşuna basõn : 
tekrar arama listesini taramak için gözatõn.
� Aranan son numara tekrar arama listesinde ilk 

görünecektir. Yeniden aranacak numara 
Telefon rehberi katõtlarõndan biriyle eşleşirşe o 
zaman, numara yerine isim görüntülenecektir. 

Tekrar aranan numaranõn ayrõntõlarõnõ 
görüntülemek için, mMENÜ'ye basõn ve 
mSEÇ tuşuna basarak Gör'ü seçin.
Not

Boş moda dönmek için e tuşuna basõn.

5.8.2 Tekrar aranan numarayõ telefon
defterine kaydedin

Boş modda > TK ARA tuşuna basõn : ile 
bir giriş seçin.
mMENÜ tuşuna basõn : No kaydet ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
Kişinin adõnõ girin (maksimum 14 karakter) ve 
mTAMAM'a basõn.
Gerekirse numarayõ düzeltin ve mTAMAM 
tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : bir grup seçmek için 
(<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) 
mSEÇ tuşuna basõn. 
� Bir onay sesi duyulur.
Not

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

5.8.3 Tekrar arama numarasõnõ silme
Boş modda > TK ARA tuşuna basõn : ile 
bir giriş seçin.
mMENÜ tuşuna basõn : Sil'e gidin ve 
mSEÇ'e basõn.
Onaylamak için mTAMAM tuşuna basõn.
� Bir onay sesi duyulur.
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5.8.4 Tekrar arama listesini silme
Boş modda iken >TK ARA tuşuna basõn.
mMENÜ tuşuna basõn : Hepsini Sil'e 
gidin ve mSEÇ'e basõn.
Onaylamak için mTAMAM tuşuna basõn.
� Bir onay sesi duyulur.

5.9 Arama kaydõnõn kullanõlmasõ
Arama kaydõ Arama kaydõ, Telesekreter ve Kõsa 
Mesaj alt menülerine hõzlõ erişim sağlar. Arayan 
Hattõn Kimliği servisine abone olmuşsanõz, 
arayanõn kimliği (arayan numara veya adõ) arama 
tarihi ve saati ile birlikte gösterilecektir*. Arama 
kaydõ gelen aramalarõn en son 50 girişini kaydeder. 
Aramalar (cevapsõz ve gelen) kronolojik sõra ile en 
son arama listenin başõnda olacak şekilde 
görüntülenir. Arama listesi boş olduğunda, 
ekranda Liste boş görüntülenir.

Not
* Arayanõn kimliği gizli ise veya şebeke tarih ve 
saat bilgilerini vermiyorsa, bu durumda bilgi arama 
kaydõnda gösterilecektir. 
Arayanõn Hattõ Kimliği servisine abone değilseniz, 
arama kaydõnda gösterilen herhangi bir bilgi 
olmayacaktõr.

5.9.1 Arama Kaydõna Erişim
Boş modda u tuşuna basõn : Arama kaydõ, 
Telesekreter  veya Kõsa Mesaj'a gidin ve 
mSEÇ tuşuna basarak ilgili alt menüleri girin. 

5.9.2 Liste kaydõnõ telefon defterinize
kaydedin

Boş modda u tuşuna basõn, mSEÇ tuşuna 
basarak Arama kaydõ'ne girin : arama 
listesindeki girişe gidin ve mMENÜ tuşuna 
basõn.
mSEÇ tuşuna basarak No kaydet'e basõn.
Kişinin adõnõ girin (maksimum 14 karakter) ve 
mTAMAM'a basõn.
(Gerekirse) numarayõ düzeltin ve 
mTAMAM tuşuna basõn.

Gideceğiniz yer : bir grup seçmek için 
(<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) 
mSEÇ tuşuna basõn. 
� Bir onay sesi duyulur. 

5.9.3 Arama listesi kaydõnõ silme
Boş modda u tuşuna basõn, mSEÇ tuşuna 
basarak Arama kaydõ'ne girin : bir giriş 
seçmek için kaydõrõn ve mMENÜ'ye basõn.
Gideceğiniz yer : Girişi sil'e gidin ve 
mSEÇ'e basõn. 
Sişme işlemini onaylamak için mTAMAM'a 
basõn.
� Bir onay sesi duyulur.

5.9.4 Arama listesini silme
Boş modda u tuşuna basõn, mSEÇ tuşuna 
basarak Arama kaydõ'ne girin ve mMENÜ 
tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : Hepsini Sil'e gidin ve 
mSEÇ'e basõn. 
Sişme işlemini onaylamak için mTAMAM'a 
basõn.
� Bir onay sesi duyulur.

5.10 Interkom'un kullanõmõ
Uyarõ

Interkom ve arama aktarõmõ sadece aynõ baz 
istasyonuna kaydedilen el cihazlarõnõ kullanarak 
mümkündür.

Bu özellik kayõtlõ en az 2 telefon varsa kullanõlabilir. 
İki telefon arasõnda görüşme yapmanõzõ, gelen 
aramalarõ bir telefondan diğerine aktarmanõzõ ve 
konferans özelliğini kullanabilmenizi sağlar.

5.10.1 Bir başka telefon ile interkom
Not

Eğer telefon SE740/745 aralõğõna ait değilse, bu 
fonksiyon kullanõlamayabilir.

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

hemen kurulur.
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Eğer 2 taneden fazla kayõtlõ telefon varsa, 
interkom için kullanõlabilecek telefon 
numaralarõ görüntülenir. Gideceğiniz yer : 
Tüm el cihaz.'na gidin ve mSEÇ tuşuna 
basarak tüm el cihazlarõnõ arayõn veya : 
aramak istediğiniz belirli bir el cihazõna gidin 
ve mSEÇ tuşuna basõn. 

5.10.2 Harici aramayõ başka bir telefona
 aktarma

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

hemen kurulur.
Eğer 2 taneden fazla kayõtlõ telefon varsa, 
interkom için kullanõlabilecek telefon 
numaralarõ görüntülenir. Gideceğiniz yer : 
Tüm el cihaz.'na gidin ve mSEÇ tuşuna 
basarak tüm el cihazlarõnõ arayõn veya : 
aramak istediğiniz belirli bir el cihazõna gidin 
ve mSEÇ tuşuna basõn. 
� Aranan telefon çalar.
Her iki dahili arayanõn da konuşabileceği dahili 
aramaya cevap vermek için aranan el 
cihazõndaki r tuşuna basõn.
� Interkom kurulur.
Harici aramayõ aranan telefona aktarmak için 
birinci telefonda e tuşuna basõn.
� Harici arama aktarõlõr.
Not

Aranan telefon cevap vermezse, harici aramayõ 
geri almak için c tuşuna basõn. 

5.10.3 İnterkom sõrasõnda harici aramaya
 cevap verme

Bir interkom sõrasõnda gelen harici bir arama 
varsa, yeni bir arama tonu çõkacaktõr. 
Harici aramaya cevap vermek ve interkomu 
sonlandõrmak için r tuşuna basõn. 
� Harici arama ile bağlantõ kuruldu.

İpucu
Dahili aramayõ beklemeye almak ve gelen harici 
aramayõ cevağlamak için, c tuşuna basõn. 

5.10.4 Dahili ve harici aramalar arasõnda
 geçiş yapma

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

5.10.5 Üç taraflõ konferanms aramasõ
 yapma

Konferans arama özelliği bir harici aramanõn iki 
dahili telefon arasõnda paylaşõlmasõnõ sağlar. 
(interkom ile). Üç kişi aynõ konuşmada olabilir ve 
bunun için şebeke aboneliği gerekli değildir. 

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

hemen kurulur.  
Eğer 2 taneden fazla kayõtlõ telefon varsa, 
interkom için kullanõlabilecek telefon 
numaralarõ görüntülenir. Gideceğiniz yer : 
Tüm el cihaz.'na gidin ve mSEÇ tuşuna 
basarak tüm el cihazlarõnõ arayõn veya : 
aramak istediğiniz belirli bir el cihazõna gidin 
ve mSEÇ tuşuna basõn.
� Aranan telefon çalar.
Her iki dahili arayanõn da konuşabileceği dahili 
aramaya cevap vermek için aranan el 
cihazõndaki r tuşuna basõn.
� Interkom kurulur.
c tuşuna basõn ve üç taraflõ konferans 
görüşmesini başlatmak için ilk el cihazõnda 2 
saniye basõlõ tutun.
� Konferans görüşmesi kurulduğunda ekranda 

Konferans gösterilecektir.
İpucu

Konferans modu açõksa (bkz �Konferans modunu 
aç/kapat� sayfa 37), harici arama yapõlõrken ikinci 
el cihazõ hattõ alõncaya kadar üçüncü taraf 
konferans aramasõ otomatik olarak kurulur.
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5.11 Çağrõ
Eğer telefon kapsama alanõ içindeyse ve pilleri 
şarjlõysa çağrõ özelliği nerede olduğunu 
bilmediğiniz telefonu bulmanõza yardõmcõ olur. 

Baz istasyonunda p tuşuna basõn.
� Kayõtlõ tüm el cihazlarõ çalmaya başlar. 
Alõndõğõnda, çağrõyõ sonlandõrmak için el 
cihazõndaki herhangi bir tuşa basõn.
Not

30 saniye içinde herhangi bir tuşa basõlmazsa, el 
cihazõ ve baz istasyonu otomatik olarak boş moda 
geçecektir. 

İpucu
Çağrõyõ durdurmak için bas istasyonundaki p 
tuşuna tekrar basõn.

5.12 Saat ve Alarm ayarlarõ
Bu özellik telefonunuzun tarih, saat ve alarm 
ayarlarõnõ ayarlamanõza olanak sağlar. Varsayõlan 
tarih ve saat sõrasõyla 01/01/07 ve 00:00'dõr. 

5.12.1 Tarih ve Saat'i ayarlayõn
Boş modda mMENÜ'ye basõn : 
Saat&Alarm'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn, 
mSEÇ tuşuna tekrar basarak Tarih & 
zaman girin.
Güncel saati (SS:DD) ve güncel tarihi (GG/
AA/YY) girin ve mTAMAM tuşuna basõn.
� Bir onay sesi duyulur.
Not

Tarihi Gün/Ay/Yõl biçiminde ve saati 24-saat 
biçiminde girin.
Tarih/saat alanlarõna yanlõş bir hane girilirse bir 
hata sesi duyulacaktõr. 
Saat: 00 ile 23 arasõ; Dakika: 00 ile 59 arasõ
Ay: 01 ile 12 arasõ; Tarih: 01 ile 31 arasõ (Şubat hariç) 

Uyarõ
Eğer telefonunuz adaptör ile bir ISDN hattõna 
bağlõysa, tarih ve saat her aramadan sonra 
güncellenebilir. Tarih ve saat güncellemesi 
şebekenize bağlõdõr. Lütfen ISDN sisteminizdeki 
tarih ve saat ayarlarõõ kontrol edin veya şebeke 
sağlayõcõnõza danõşõn. 

5.12.2 Alarm Ayarõ
Boş modda mMENÜ tuşuna basõn : 
Saat&Alarm'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Alarm saati'a gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
Gideceğiniz yer : Kapalõ, 1 Kez veya Günde 
1 kez'e gidin ve mSEÇ'e basõn.
1 Kez'i veya Günde 1 kez'i seçerseniz alarm 
için saati (SS:DD) girin ve onaylamak için 
mTAMAM'a basõn.
� Bir onay sesi duyulur.
Not

Alarm zamanõ geldiğinde alarm tonu ve alarm 
simgesi  1 dakika boyunca çalar/yanõp söner. 
Alarm sesini kapatmak için, telefonun üstünde 
herhangi bir tuşa basõn.

5.12.3 Alarm Tonu Ayarõ
Boş modda mMENÜ tuşuna basõn : 
Saat&Alarm'a gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn: Alarm tonu'na gidin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : Melodi 1, Melodi 2 veya 
Melodi 3'e giderek melodiyi dinleyin. 
Alarm tonunu ayarlamak için mSEÇ tuşuna 
basõn.
� Bir onay sesi duyulur.

5.12.4 Rahatsõz Etme modu
Bu özellik sadece şebeke sağlayõcõnõzda Arayan 
Hattõ Kimliği servisine abone olmuşsanõz 
kullanõlabilir. Rahatsõz Etme modu açõksa, telefon 
sadece izin verilen gruplar arama yaptõğõnda 
çalacaktõr. Diğer tüm aramalar için telefon gelen 
arama mesajõnõ gösterecek veya õşõk yanacaktõr, 
fakat çalmayacaktõr. Telesekreter açõksa, arayanõn 
mesaj bõrakmasõnõ sağlamak için aramaya cevap 
verecektir.

Not
Rahatsõz Etme modu varsayõlan olarak kapalõdõr.
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5.12.4.1  Rahatsõz Etme modunu aç/kapat
Boş modda  mMENÜ'ye basõn : 
Saat&Alarm'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Rahatsõz Etme'ye gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
Aktivasyon girmek için mSEÇ'e tekrar 
basõn.
Gideceğiniz yer : Açõk veya Kapalõ.
Onaylamak için mSEÇ  tuşuna basõn.

5.12.4.2  Rahatsõz Etme Modunun Gününü
 ayarlayõn

Boş modda  mMENÜ'ye basõn : 
Saat&Alarm'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Rahatsõz Etme'ye gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn : Gün Ayarla'ya gidin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : istediğiniz seçeneğe gidin 
(Tüm Hafta, İş günü, Pazartesi, Salõ..... veya 
Pazar) ve mSEÇ tuşuna basõn.
Tüm Hafta veya İş günü'nu seçerseniz, 
onaylamak için  mSEÇ tuşuna tekrar basõn. 
Pazartesi, Salõ..... veya Pazar'õ seçerseniz, 
seçiminizi göstermesi için satõrõn başõnda �√� 
belirecektir. 1'den fazla gün seçebilirsiniz. 
Seçiminizi yaptõktan sonra : TAMAM'a 
gidin ve onaylamak için mSEÇ tuşuna basõn 
ve önceki menüye dönün.

5.12.4.3  Rahatsõz Etme Modunun Saarini
 ayarlayõn

Boş modda  mMENÜ'ye basõn : 
Saat&Alarm'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Rahatsõz Etme'ye gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn : Saat Ayarla'ya gidin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
Baş. Saati ve Bit. Saati'ni girin.
Onaylamak için mSEÇ  tuşuna basõn.
Not

Baş. Saati varsayõlan olarak 08:00 ve Bit. Saati ise 
20:00'dõr.

5.12.4.4  İzin verilen arayanõ ayarla
Boş modda  mMENÜ'ye basõn : 
Saat&Alarm'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Rahatsõz Etme'ye gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn : İzinli Arayan'a gidin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
İstediğiniz seçeneğe gidin (Standart, Grup A, 
Grup B veya Grup C).
Onaylamak için  mSEÇ tuşuna basõn.
Not

Rahatsõz Etmeyin modu açõkken varsayõlan olarak 
hiçbir gruba izin verilmez.
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6 Kõsa Mesaj
SMS Kõsa Mesaj Servisi demektir. Bu hizmetten 
yararlanmak için, şebeke sağlayõcõnõzdan KM 
servisi ile birlikte Arayan Hattõn Kimliği Servisi 
abonesi olmanõz gereklidir. SMS mesajlarõ, alõcõnõn 
Arayan Hattõn Kimliği veya KM servis aboneliği 
olmasõ şartõyla bir telefon (cep veya uyumlu sabit 
hatlar), ile gönderilip alõnabilir. 
El cihazõ telefonunuzun fabrika ayarlarõ ana ulusal 
operatörünüzün ayarlarõdõr. Eğer başka bir servis 
sağlayõcõ üzerinden Kõsa Mesajlarõ göndermek 
veya almak isterseniz, bununla ilgili numarlarõ 
ayarlamanõz gereklidir (bkz �Giden numarayõ 
ayarlamak için� sayfa 29)
10'a kadar Kõsa Mesaj kutusu (Kutu 0 ile Kutu 9 
arasõ) oluşturabilirsiniz ve her kutuyu parola ile 
koruyabilirsiniz (sadece İngiltere için). 
El cihazõnõz 50'ye kadar Kõsa Mesaj saklayabilir (40 
Kõsa Mesaj Gelen Kutusunda ve 10 Kõsa Mesaj 
Taslak kutusu) tüm Kõsa Mesaj kutularõ tarafõndan 
paylaşõlabilir ve her mesajõn maksimum uzunluğu 
160 karakterdir. 
Kõsa mesajlar almak ve göndermek için en az bir 
kõsa mesaj kutusu olmalõdõr. Kutu 9 varsayõlan 
olarak boş parola ile oluşturulur (Sadece İngiltere 
için). Daha fazla bilgi için lütfen bakõnõz �Yeni KM 
Kutusu oluştur (sadece İngiltere için)� sayfa 29. 

6.1 Yeni Kõsa Mesaj yazma ve gönderme
Not

Kõsa Mesajõnõzõ oluştururken, 30 saniye herhangi 
bir tuşa basõlmazsa, el cihazõ boş moda dönecektir. 
Yazõlõ mesaj otomatik olarak Kõsa Mesaj editör 
tamponuna kaydedilir.

Boş modda mMENÜ'ye basõn, mSEÇ 
tuşuna basarak Kõsa mesaj'a girin, mSEÇ 
tuşuna tekrar basarak  KM yaz'a girin.
Gideceğiniz yer : İstediğiniz KM Kutusuna 
gidin (Kutu 0 ile Kutu 9 arasõ) ve mSEÇ 
tuşuna basõn (Sadece İngiltere için). 
Aksi halde, belirli bir KM kutusuna girmeniz 
gerekmiyorsa sonraki ekrana gitmek için 
mSEÇ'e basabilirsiniz.

PIN'i girin (gerekli ise) ve  mTAMAM 
tuşuna basõn.
Metni girin ve mTAMAM tuşuna basõn.

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

Hedef telefon numarasõnõ girin ve 
mTAMAM tuşuna basõn. 
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u Basõldõğõnda imleç bir 
karakter sola kayar.
Basõlõ tutulduğunda ilk 
karakter/haneye atlar.

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

>SİL Basõldõğõnda bir önceki 
karakteri/haneyi siler.
Giriş ekranõnda karakter/
hane yoksa önceki menüye 
döner.
Basõlõ tutulduğunda tüm 
karakterleri/haneleri siler.
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İpucu
Ayrõca mTEL. DF, basõp : ile telefon 
numarasõnõ seçerek, mTamam�a iki kes 
basabilirsiniz.

Hedef kutu sayõsõnõ (0 ile 9 arasõ) doğrudan 
girin ve mTAMAM'a basõn (sadece İngiltere 
için).
Aksi halde, belirli bir KM kutusuna girmeniz 
gerekmiyorsa sonraki ekrana gitmek için 
mTAMAM'a basabilirsiniz.
İpucu

Bir GSM cep telefonuna Kõsa Mesaj 
gönderiyorsanõz, hedef kutu numarasõ boş olabilir.

Not
Varsayõlan hedef kutu ülkeye bağlõdõr.

mSEÇ tuşuna basraak mesaj Gönder. Mesaj 
hemen gönderilecektir. 
� Mesaj başarõyla gönderilirse KM gitti! 

gösterilir.
Not

Eğer mesaj başarõ ile gönderilemezse, ekranda KM 
gitmedi! görüntülenir ve mesaj KM editörü 
tamponuna kaydedilir.

6.2 Gelen Kutusu mesajlarõnõ 
görüntüleme

Gelen kutusundaki mesajlar mesajõn alõndõğõ 
zamana göre listelenir, en son gelen mesaj ilk önce 
görüntülenir. Gelen kutusu 40 mesaj saklayabilir 
(Kutu 0 ile Kutu 9 arasõnda paylaşõlõr).
Her KM alõndõğõnda, bir bip tonu ile uyarõ verilecek 
(bkz. �Activate/Deactivate SMS Tone� on 
page 33) ve ekranda alõnan yeni mesaj sayõsõ 
gösterilecektir. KM okununcaya kadar etkinlik 
LED'i yanõp sönecektir. 

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

Boş modda m MENÜ'ye basõn, mSEÇ 
tuşuna basarak Kõsa mesaj girin : Gelen 
kutusu'na giidn ve mSEÇ tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : istediğiniz kutu 
numarasõna gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
(sadece İngiltere için).

İpucu
Okunmayan yeni mesajlar varsa, KM kutu 
numarasõ yeşil renkte vurgulanacaktõr.

(Gerekirse) PIN girin ve mTAMAM'a basõn.
Kõsa mesajlarõn listesine göz atõn ve okumak 
istediğiniz mesajõ okuyun. 
� Mesaj, gönderenin telefon numarasõ veya 

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

Mesajõn içeriğini görmek için mGÖR 
seçeneğine basõn. 
İpucu

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

Mesaj içeriğine bakarken, aşağõdaki 
seçeneklere erişmek için mMENÜ'ye 
basabilirsiniz:

İpucu
Gönderenin telefon numarasõ gösterildiğinde, 
r tuşuna basarsanõz, bu SMS fonksiyonunu 
iptal eder ve gönderenin telefon numarasõnõ arar.
e tuşuna basarak gelen kutusu mesaj listesine 
dönün.

6.2.1 Gelen kutusu mesajõnõ yanõtlama
Mesaj içeriğine gidin (�Gelen Kutusu 
mesajlarõnõ görüntüleme� sayfa 26 
sayfasõndaki 1 - 5 adõmlarõna bakõnõz) ve 
mMENÜ'ye basarak Gelen kutusu menü 
seçeneklerini gösterin.
Gideceğiniz yer: Yanõtla'ya gidin ve 
mSEÇ tuşuna basarak düzenlemeye 
başlayõn.
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Yanõtla Mesajõ gönderene bir yanõt 
gönderir

Değiştir Mesajõ başka bir alõcõya iletir
NO 
KAYDET

Gönderenin numarasõnõ telefon 
defterinize kaydeder

Sil Seçilen mesajõ siler
Hepsini Sil Gelen kutusu içindeki tüm 

mesajlarõ siler
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Düzenlemeyi bitirdikten sonra, mesajõ 
onaylamak için mTAMAM tuşuna basõn. 
Mesaj göndermek için �Yeni Kõsa Mesaj yazma 
ve gönderme� sayfa 25 sayfasõndaki 5-7 
adõmlarõna bakõnõz.
İpucu

Mesajõ Taslak kutusunda kaydetmek için, �Mesajõ 
Taslak kutusuna kaydedin� sayfa 27 sayfasõndaki 
1-3 adõmlarõna bakõnõz. 

6.2.2 Gelen kutusundaki bir mesajõ iletme
Mesaj içeriğine gidin (�Gelen Kutusu 
mesajlarõnõ görüntüleme� sayfa 26 
sayfasõndaki 1 - 5 adõmlarõna bakõnõz) ve  
mMENÜ'ye basarak Gelen kutusu menü 
seçeneklerini gösterin.
Gideceğiniz yer : Değiştir'e gidin ve 
mSEÇ tuşuna basarak isterseniz 
düzenlemeye başlayõn. 
Düzenlemeyi bitirdikten sonra, mesajõ 
onaylamak için mTAMAM tuşuna basõn. 
Mesaj iletmek için �Yeni Kõsa Mesaj yazma ve 
gönderme� sayfa 25 sayfasõndaki 5-7 
adõmlarõna bakõnõz.

6.2.2.1 Gönderenin telefon numarasõnõ 
telefon defterine kaydetme

Mesaj içeriğine gidin (�Gelen Kutusu 
mesajlarõnõ görüntüleme� sayfa 26 
sayfasõndaki 1 - 5 adõmlarõna bakõnõz) ve  
mMENÜ'ye basarak Gelen kutusu menü 
seçeneklerini gösterin.
Gideceğiniz yer : NO KAYDET'e gidin ve 
mSEÇ tuşuna basarak bu yeni kişi için adõ 
girin.
Bu yeni kişi için bir ad girin ve mTAMAM 
tuşuna basõn. 
(Gerekirse) telefon numarasõnõ düzeltin ve 
mTAMAM tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : Bu kişi için atamak 
istediğiniz bir grup seçin ve mSEÇ tuşuna 
basõn. 
Onaylandõğõnõ belirten onay tonu çõkar ve ekran 
mesaj içeriğini görüntülemeye geri döner.

6.2.2.2 Gelen kutusundaki bir mesajõ silme
Mesaj içeriğine gidin (�Gelen Kutusu 
mesajlarõnõ görüntüleme� sayfa 26 
sayfasõndaki 1 - 5 adõmlarõna bakõnõz) ve  
mMENÜ'ye basarak Gelen kutusu menü 
seçeneklerini gösterin.
: ile Sil üstüne gelin ve silmeyi onaylmak için 
mSEÇ�e iki kez basõn.

6.2.3 Tüm gelen kutusu mesajlarõnõ silme
Mesaj içeriğine gidin (�Gelen Kutusu 
mesajlarõnõ görüntüleme� sayfa 26 
sayfasõndaki 1 - 5 adõmlarõna bakõnõz) ve  
mMENÜ'ye basarak Gelen kutusu menü 
seçeneklerini gösterin.
Gideceğiniz yer : Hepsini Sil'e gidin ve 
mSEÇ'e basõn.
Silme işlemini onaylamak için tekrar mSEÇ 
tuşuna basõn.

6.3 Mesajõ Taslak kutusuna kaydedin
Mesaj yazdõktan sonra (�Yeni Kõsa Mesaj yazma 
ve gönderme� sayfa 25 sayfasõndaki 1-4 
adõmlarõna bakõnõz), mTAMAM tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : Taslak kaydet'e gidin.
Onaylamak için mSEÇ tuşuna basõn.

6.3.1 Taslak kutusundaki mesajlarõ gözden 
geçirme

Boş modda  mMENÜ'ye basõn, mSEÇ 
tuşuna basarak Kõsa mesaj'e girin : Taslak 
kutusu'na gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : istediğiniz kutu 
numarasõna gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
(sadece İngiltere için). 
(Gerekirse) PIN girin ve mTAMAM'a basõn.
Kõsa mesajlarõn listesine göz atõn ve incelemek 
istediğiniz mesajõ okuyun. 
Gideceğiniz yer : incelemek istediğiniz 
mesaja gidin ve mGÖR tuşuna bakõn.
Mesaj içeriğine bakarken, aşağõdaki 
seçeneklere erişmek için mMENÜ'ye 
basabilirsiniz:
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6.3.2 Taslak mesajõ değiştirme 
Taslak mesajõna gidin (�Taslak kutusundaki 
mesajlarõ gözden geçirme� sayfa 27 
sayfasõndaki 1-4 adõmlarõna bakõn) ve  
mMENÜ'ye basarak Taslak kutusu menü 
seçeneklerini görüntüleyin.
mSEÇ tuşuna basarak mesajõ Değiştir.
Düzenlemeyi bitirdikten sonra, mesajõ 
onaylamak için mTAMAM tuşuna basõn.
Mesaj göndermek için �Yeni Kõsa Mesaj yazma 
ve gönderme� sayfa 25 sayfasõndaki 5-7 
adõmlarõna bakõnõz.
İpucu

Mesajõ Taslak kutusunda kaydetmek için, �Mesajõ 
Taslak kutusuna kaydedin� sayfa 27 sayfasõndaki 
1-3 adõmlarõna bakõnõz. 

6.3.3 Taslak kutusundaki bir mesajõ 
gönderme

Taslak mesajõna gidin (�Taslak kutusundaki 
mesajlarõ gözden geçirme� sayfa 27 sayfasõndaki 
1-4 adõmlarõna bakõn) ve  mMENÜ'ye basarak 
Taslak kutusu menü seçeneklerini görüntüleyin.
Gideceğiniz yer : Gönder'e gidin ve 
mSEÇ tuşuna basõn. 
� Mesaj hemen gönderilecektir.Mesaj başarõyla 

gönderilirse KM Gitti! gösterilir. 

6.3.4 Taslak bir mesajõ silme
Taslak mesajõna gidin (�Taslak kutusundaki 
mesajlarõ gözden geçirme� sayfa 27 
sayfasõndaki 1-4 adõmlarõna bakõn) ve  
mMENÜ'ye basarak Taslak kutusu menü 
seçeneklerini görüntüleyin.
Gideceğiniz yer : Sil'e gidin ve mSEÇ 
tuşuna basarak silme işlemini onaylayõn.

6.3.5 Tüm Taslak mesajlarõnõ silme
Taslak mesajõna gidin (�Taslak kutusundaki 
mesajlarõ gözden geçirme� sayfa 27 
sayfasõndaki 1-4 adõmlarõna bakõn) ve  
mMENÜ'ye basarak Taslak kutusu menü 
seçeneklerini görüntüleyin.
Gideceğiniz yer : Tümünü Sil seçeneğine 
gidin ve mSEÇ'e basõn.
Silme işlemini onaylamak için tekrar mSEÇ 
tuşuna basõn.

6.4 KM ayarlarõ
Bu menü sunucuyu Kõsa Mesajlarõ göndermek ve 
almak için ayarlamanõzõ sağlar. Telefonunuz 3 
servis merkezinden mesaj alabilir.
Her servis merkezi 2 numaradan oluşur:
- Gelen no
- Giden no
Gelen/giden numaranõn uzunluğu maksimum 24 
hanedir.

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

6.4.1 KM alõmõnõ açmak veya kapatmak için
Şebeke sağlayõcõnõzdan Arayan Hattõ Kimliği ve 
SMS aboneliğiniz varsa, telefonunuz başka bir 
telefondan SMS mesajlarõ alabilir. Varsayõlan 
olarak, KM alõm Açõk olarak ayarlõdõr, yani Kõsa 
Mesajlarõnõ alabilirsiniz. 

Boş modda mMENÜ'ye basõn, mSEÇ 
tuşuna basarak Kõsa mesaj girin : KM 
ayarlarõ'na gidin ve mSEÇ tuşuna basõn, 
mSEÇ tuşuna basarak KM Alõm'õ seçin.
Gideceğiniz yer : Açõk veya Kapalõ'ya gidin 
ve mSEÇ tuşuna basarak onaylayõn.
İpucu

KM alõmõ Kapalõ olsa dahi, yine de KM 
gönderebilirsiniz.

Değiştir Mesajõ düzenler ve gönderir ya 
da taslak'ta saklar

Gönder Mesajõ hemen gönderir
Sil Mesajõ siler
Hepsini Sil Taslak kutusu içindeki tüm 

mesajlarõ siler
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6.4.2 Yeni KM Kutusu oluştur (sadece 
İngiltere için)

Kõsa mesaj göndermek ve almak için en az 1 KM 
Kutusu oluşturulmalõdõr. Kutu 9  varsayõlan olarak 
boş parola ile oluşturulur.
Yeni KM kutularõ ekleyebilir (Kutu 0 ile Kutu 8 
arasõ) ve her KM kutusunu bir parola ile 
koruyabilirsiniz. 

Boş modda mMENÜ'ye basõn, mSEÇ 
tuşuna basarak Kõsa mesaj girin : KM 
Ayarlarõ'na gidin ve mSEÇ tuşuna basõn :  
KM Kutularõ'na gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
mMENÜ'ye basõn ve mSEÇ tuşuna 
basarak Yeni Kutu Ek.'yi seçin.
Kutu adõ (en fazla 14 karakter) girin ve 
mTAMAM'a basarak onaylayõn. 
PIN'i girin (maksimum 4 hane) ve 
mTAMAM'a basõn.
PIN'i tekrar girin ve mTAMAM tuşuna 
basõn.
İpucu

PIN'i boş bõrakmayõ seçebilirsiniz. PIN gerekli 
değilse, PIN girmeniz için uyarõ verildiğinde 
yapmanõz gereken sadece mTAMAM'a 
basmaktõr.

KM numarasõnõ girin ve mTAMAM tuşuna 
basõn. 
� Girilen numara daha önceden varsa, bir hata 

tonu çõkacaktõr. Girilen numara kabul edilirse, 
bir onay tonu çõkacak ve ekran KM kutusu 
listesine dönecektir. 

6.4.3 KM kutusunun parolasõnõ değiştirin 
(sadece İngiltere için)

Boş modda mMENÜ'ye basõn, mSEÇ 
tuşuna basarak Kõsa mesaj girin : KM 
Ayarlarõ'na gidin ve mSEÇ tuşuna basõn :  
KM Kutularõ'na gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : parolayõ değiştirmek 
istediğiniz KM kutusuna gidin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : PIN'i değiştir'e gidin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
Eski PIN'i girin ve mTAMAM tuşuna basõn.
Yeni PIN'i girin ve mTAMAM tuşuna basõn.

Yeni PIN kodunu tekrar girin ve PIN 
değişikliğini onaylamak için mTAMAM 
tuşuna basõn.

6.4.4 Bir KM Kutusu silmek için (sadece 
İngiltere için)

Boş modda mMENÜ'ye basõn, mSEÇ 
tuşuna basarak Kõsa mesaj girin : KM 
Ayarlarõ'na gidin ve mSEÇ tuşuna basõn :  
KM Kutularõ'na gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : Silmek istediğiniz KM 
kutusuna gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : Kutu Sil'e gidin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
PIN girin (gerekirse) ve kutu silmeyi 
onaylamak için mTAMAM tuşuna basõn.

6.4.5 KM kutusunun kutu numarasõnõ 
değiştirmek için (sadece İngiltere için)

Boş modda mMENÜ'ye basõn, mSEÇ 
tuşuna basarak Kõsa mesaj girin : KM 
Ayarlarõ'na gidin ve mSEÇ tuşuna basõn :  
KM Kutularõ'na gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : kutu numarasõnõ 
değiştirmek istediğiniz KM kutusuna gidin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : Kutu No Değ.'e gidin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
Yeni kutu numarasõnõ girin ve kutu numarasõ 
değişimini onaylamak için mTAMAM 
tuşuna basõn.

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

Boş modda mMENÜ'ye basõn, mSEÇ 
tuşuna basarak Kõsa mesaj girin : KM 
Ayarlarõ'na gidin ve mSEÇ tuşuna basõn : 
ile KM merkezi 1,KM merkezi 2 veya KM 
merkezi 3 seçin ve mSEÇ tuşuna basõn.
mSEÇ tuşuna basarak Giden No girin. 
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Giden numarayõ girin ve onaylamak için 
mTAMAM'a basõn.
� Bir onay sesi duyulur.
Not

Gelen/giden numaranõn uzunluğu maksimum 24 
hanedir.

6.4.7 Gelen numara ayarlamak için
Boş modda mMENÜ'ye basõn, mSEÇ 
tuşuna basarak Kõsa mesaj girin : KM 
Ayarlarõ'na gidin ve mSEÇ tuşuna basõn : 
ile KM merkezi 1,KM merkezi 2 veya KM 
merkezi 3 seçin ve mSEÇ tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : Gelen No'ya gidin ve 
mSEÇ tuşuna basõn. 
Gelen numarayõ girin ve onaylamak için 
mTAMAM'a basõn.
� Bir onay sesi duyulur.
Not

Gelen numaranõn uzunluğu maksimum 24 hanedir.

6.4.8 Varsayõlan KM merkezini ayarlamak
Boş modda mMENÜ'ye basõn, mSEÇ 
tuşuna basarak Kõsa mesaj girin : KM 
Ayarlarõ'na gidin ve mSEÇ tuşuna basõn : 
ile Varsay. mr. üstüne gidin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : Varsayõlan merkez olarak 
ayarlamak istediğiniz KM Merkezine gidin (KM 
Merkezi 1, KM Merkezi 2 veya KM Merkezi 3) 
ve mSEÇ tuşuna basõn.
� Bir onay sesi duyulur.
Not

Varsayõlan KM merkezi numarasõ 1'dir. 

6.4.9 Zil 1 ayarlamak için
Bu fonksiyon Kapalõ olarak ayarlandõğõnda, sesli 
aramadaki ilk çalmada zil sesi duyulmaz. Bu 
özellikle arayan hat kimliği ilk çalmadan sonra 
gönderilen ülkeler için kullanõşlõdõr. Sonuç olarak 
bir mesaj geldiğinde evdeki telefonlar 
çalmayacaktõr. 

Boş modda mMENÜ'ye basõn, mSEÇ 
tuşuna basarak Kõsa mesaj girin : KM 
Ayarlarõ'na gidin ve mSEÇ tuşuna basõn : 
ile Zil 1 Ayarlaüstüne gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
Gideceğiniz yer : Açõk veya Kapalõ'ya gidin 
ve mSEÇ tuşuna basarak onaylayõn.
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7 Kişisel ayarlar

7.1 El Cihazõ Tonlarõ

7.1.1 EC Zil Sesini Ayarlama
Tehlike

Telefonunuzun zil sesini ayarlarken veya gelen bir 
arama sõrasõnda el cihazõnõz çaldõğõnda, çalma ses 
düzeyi duyu organlarõnõza zarar verebileceğinden 
lütfen el cihazõnõzõ kulağõnõza çok yakõn tutmayõn.

6 zil sesi seçeneği vardõr (Sessiz, Düşük, Orta, 
Yüksek, Yükselt ve Artan). Varsayõlan düzey 
Orta'dõr.

Boş modda mMENÜ'ye basõn : 
Kişiselleştir'a gidin ve mSEÇ'e basõn, 
mSEÇ'e basarak El cih. tonu'na girin ve 
mSEÇ'e tekrar basarak EC zil sesi'ne girin.
Gideceğiniz yer : istediğiniz ses düzeyine 
gelin ve mSEÇ'e basarak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.
Not

Sessiz aktifleştirildiğinde, ekranda  simgesi 
gösterilecektir.

7.1.2 EC Zil Melodi Ayarlama
El cihazõnõzda 10 polifonik ec zil melodisi vardõr. 

Boş modda mMENÜ'ye basõn : 
Kişiselleştir'a gidin ve mSEÇ'e basõn, 
mSEÇ'e basarak El cih. tonu'nu girin : EC 
zil melodi'ne gidin ve mSEÇ'e basõn.
Gideceğiniz yer : melodi dinlemek için 
istediğiniz melodiye gidin.
EC zil melodisini ayarlamak için mSEÇ 
tuşuna basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.

7.1.3 Grup Melodisi Ayarla
Bu özellikten faydalanabilmek için Arayan Hattõn 
Kimliği abonesi olmanõz gerekir. Bakõnõz  �Arayan 
Hattõn Kimliği� sayfa 17.
Bu özellik ismi telefon defterinizde kayõtlõ ve bir 
telefon defteri grubunun üyesi olan bir irtibattan 
harici arama geldiğinde çalacak melodiyi seçmenizi 
ve ayarlamanõzõ sağlar. Her grup için 1 zil melodisi 
ayarlayabilirsiniz.
Kişilerinizi düzenlemek için üç telefon defteri 
grubu (Grup A, B ve C) mevcuttur. Her gruba 
kendine özel bir melodi atanabilir. 

Boş modda mMENÜ'ye basõn : 
Kişiselleştir'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn, 
mSEÇ tuşuna basarak El cih. tonu'na girin 
: Grup Melodisi'ne gidin ve mSEÇ'e 
basõn.
Gideceğiniz yer : ile melodi ayarlamak 
istediğiniz grubun üstüne gidin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : melodi dinlemek için 
istediğiniz melodiye gidin.
Grup melodisini ayarlamak için mSEÇ 
tuşuna basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.

7.1.4 Tuş Tonunu devreye alma/devreden 
çõkarma

Tuşa basõldõğõnda kõsa bir bip sesi çõkar. Tuş bip 
sesini etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz. Tuş 
sesi varsayõlan olarak Açõk'tõr.

Boş modda mMENÜ'ye basõn : 
Kişiselleştir'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn, 
mSEÇ tuşuna basarak El cih. tonu'na girin 
: Tuş tonu'ne gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
Gideceğiniz yer : Açõk veya Kapalõ'ya gidin 
ve mSEÇ tuşuna basarak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.
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7.1.5 KM Tonu 'nu devreye al/devreden 
çõkar

Yeni Kõsa Mesaj alõndõğõnda bir ton sesi çõkar. Kõsa 
Mesaj Tonunu etkinleştirebilir veya 
kapatabilirsiniz. KM tonu varsayõlan olarak 
Açõk'tõr.

Boş modda mMENÜ'ye basõn : 
Kişiselleştir'a gidin ve m SEÇ tuşuna basõn, 
m SEÇ tuşuna basarak El cih. tonu'na girin 
: Kõsa mes. ton'na gidin ve m SEÇ tuşuna 
basõn.
Gideceğiniz yer : Açõk veya Kapalõ'ya gidin 
ve mSEÇ tuşuna basarak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.

7.2 Duvar Kağõdõ Ayarla
Bu özellik boş modda görüntülenecek duvar 
kağõdõnõ seçmenizi sağlar. El cihazõnõzda önceden 
hazõrlanmõş 5 duvar kağõdõ bulunmaktadõr. 5. duvar 
kağõdõ boş bir duvar kağõdõdõr.

Boş modda mMENÜ'ye basõn : 
Kişiselleştir'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Duvar kağõdõ'na gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
Gideceğiniz yer : istediğiniz duvar kağõdõna 
gidin ve onaylamak için mSEÇ'e basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.

7.3 Kontrast Seviyesi Ayarõ
3 kontrast seviyesi seçeneği vardõr (Seviye 1, 
Seviye 2 veya Seviye 3). Varsayõlan kontrast 
seviyesi Seviye 2 şeklindedir.

Boş modda mMENÜ'ye basõn : 
Kişiselleştir'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Kontrast'a gidin ve mSEÇ'e basõn.
Gideceğiniz yer : istediğiniz kontrast 
seviyesine gidin (Seviye 1, Seviye 2 veya Seviye 
3) ve mSEÇ tuşuna basraak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.

7.4 El Cihazõ Adõnõ değiştirin
Telefona isim verebilirsiniz boş modunda iken 
telefon ismini görütüleyebilirsiniz. Varsayõlan 
olarak telefonunuzun adõ PHILIPS'dir.

Boş modda mMENÜ'ye basõn : 
Kişiselleştir'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: El cihazõ adõ'na gidin ve mSEÇ'e basõn.
El cihazõ adõnõ (en fazla 14 karakter) düzeltin 
ve mTAMAM'a basarak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.

7.5 Otom. Aç'õ devreye al/devreden çõkar
Bu fonksiyon, aramalarõ sadece telefonu baz 
istasyonundan kaldõrarak cevaplamanõzõ sağlar. 
Otom. Aç özelliği varsayõlan olarak Kapalõ'dõr ve 
bu durumda aramayõ cevaplamak için r tuşuna 
basõn.

Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : 
Kişiselleştir'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Otom. Aç'a gidin ve mSEÇ'e basõn.
Gideceğiniz yer : Açõk veya Kapalõ'ya gidin 
ve mSEÇ tuşuna basarak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.

7.6 Otom. Kapa'õ devreye al/devreden 
çõkar

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

Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : 
Kişiselleştir'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Otom. Kapa'ya gidin ve mSEÇ'e basõn.
Gideceğiniz yer : Açõk veya Kapalõ'ya gidin 
ve mSEÇ tuşuna basarak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.
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7.7 Ekran Dilini değiştirin
El cihazõnõz MERHABA modu sõrasõnda ülke 
seçiminize bağlõ olarak farklõ ekran dillerini 
destekleyebilir. 

Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : 
Kişiselleştir'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: ile Dil üstüne gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
Gideceğiniz yer : istediğiniz dile gidin ve 
onaylamak için mSEÇ'e basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.
İpucu

Ekran dili ayarlandõğõnda, el cihazõndaki seçenek 
menüleri seçilen dilde derhal ekrana dönecektir. 
Ancak, telesekreterinizin önceden tanõmlõ giden 
mesajõnõn dilini değiştirmeyecektir. 

7.8 Oda monitörü
Bu özelliği kullanmak için kayõtlõ en az 2 
telefonunuzun olmasõ gereklidir (bkz. sayfa 35 
"Kayõt"). Bu özellik bebek odasõ gibi alanlarõ 
izleyebilmenizi sağlar. 
Oda monitörü özelliğini kullanabilmeniz için 
aktifleştirmeniz (örn. 1 nolu telefonda) ve izlenen 
odada gürültü olmasõ durumunda aranacak 
telefonun numarasõnõ girmeniz (örn. 2 nolu 
telefon) gereklidir. Oda monitörü konumundaki 
telefonu (örn. 1 nolu telefon) izlenecek odaya 
yerleştirin. Eğer telefon belirli bir seviyenin 
üzerinde gürültü algõlarsa, seçilmiş olan telefon ile 
(örn. 2 nolu telefon) otomatikolarak dahili 
görüşme başlatõr.

7.8.1 Oda Monitörünü Aç 
Not

Oda monitörü modunda mMENÜ tuşu 
dõşõndaki tüm tuşlar kapalõdõr. Bu işlev 
etkinleştirildiğinde el cihazõ herhangi bir normal 
çalõşma yapamaz (giden bir arama yapar, bir arama 
alõr, diğer el cihazõ, çağrõ cihazõ vb ile interkoma 
geçer).

Boş modda mMENÜ'ye basõn : 
Kişiselleştir'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Oda monitörü üstüne gidin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
� Ekranda Oda monitörü belirir.
Gideceğiniz yer: mevcut el cihazlarõ 
listelerine gidin ve aranacak olan el cihazõnõ 
seçmek için mSEÇ tuşuna basõn.
Not

Seçilen el cihazõnda normal işlemlerin hepsini 
(arama yapma, gelen aramayõ cevaplama, 
interkom vs) gerçekleştirebilirsiniz.

7.8.2 Oda Monitörünü Kapat
Boş modda mMENÜ'ye basõn, Kapalõ'yõ 
seçin ve mSEÇ tuşuna basõn. 

7.9 Aydõnlatma süresi ayarõ 
Boş modda mMENÜ'ye basõn : 
Kişiselleştir'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Aydõnlatma Sü.'ne gidin ve mSEÇ 
tuşuna basõn. 
Gideceğiniz yer : 20s, 40s veya 60s'ye gidin 
ve mSEÇ tuşuna basarak onaylayõn.
� Bir onay sesi duyulur.
Not

Varsayõlan olarak ekran õşõğõ gelen çağrõ, tuşa 
basma, telefonu kõzağõndan çõkarma, vb. gibi herbir 
aktifleştirme olayõndan sonra 20 saniye açõk kalõr.  

7.10 Tema Rengi Ayarõ
Boş modda mMENÜ'ye basõn : 
Kişiselleştir'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Tema Rengi'ne gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn. 
Gideceğiniz yer : Tema Rengi 1, Tema 
Rengi 2 veya Tema Rengi 3'e gidin ve mSEÇ 
tuşuna basarak onaylayõn. 
� Bir onay sesi duyulur. 
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8 Gelişmiş ayarlar

8.1 Flaş zamanõnõ değiştir
Flaş zamanõ (veya çevirme gecikmesi) r tuşuna 
basõlana kadar hattõn bağlõ olmayacağõ süre 
gecikmesini gösterir. Kõsa, orta veya uzuna 
ayarlanabilir.
El cihazõnõz içinde tanõmlanmõş varsayõlan 
numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için 
uygun olmalõ ve bu yüzden değiştirmeniz 
gerekmemelidir.

Not
Bu ayar şebeke servileri kullanõlõrken faydalõdõr. 
[r + 1] , [r + 2] , [r + 3] ile erişilen 
bazõ servislerin kullanõmõ (arama bekletme, arama 
yönlendirme...) flaş zamanõ ayarõnõza bağlõ 
olacaktõr. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için 
lütfen şebeke sağlayõcõnõzla temasa geçin.

Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : 
Gelişmiş ayar'a kaydõrõn ve mSEÇ'e basõn, 
mSEÇ'e basarak Flaş Zamanõ'nõ girin.
Gideceğiniz yer : Kõsa, Orta veya Uzun 'a 
gidin ve mSEÇ tuşuna basarak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.

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

Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : 
Gelişmiş Ayar'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Çeviri modu'ye gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
: ile Ton veya Darbe üzerine gidin ve 
onaylamak için mSEÇ�e basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.

8.3 Arama Engelleme
Arama engelleme seçilen el cihazlarõnda belirli 
numaralarla başlayan hanelerin aranmasõnõ 

engellemenizi sağlar. 4 farklõ arama engelleme 
numarasõ kullanabilirsiniz, her numara en fazla 4 
hane içerebilir.

8.3.1 Arama engellemeyi devreye sokmak/
devreden çõkarmak için

Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : 
Gelişmiş Ayar'a gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn: Arama engelle'ye gidin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
Uyarõldõğõnda Ana PIN'i girin ve 
mTAMAM'a basarak onaylayõn. 
Not

Ana PIN varsayõlan olarak 0000'dõr. 
mSEÇ tuşuna basarak Engel. Modu'na girin.
Gideceğiniz yer : Açõk veya Kapalõ'ya gidin 
ve mSEÇ tuşuna basarak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.

8.3.2 Arama Engelleme numarasõnõ 
değiştirmek için

Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : 
Gelişmiş Ayar'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Arama engelle'ye gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
Uyarõldõğõnda Ana PIN'i girin ve 
mTAMAM'a basarak onaylayõn. 
Not

Ana PIN varsayõlan olarak 0000'dõr. 
Gideceğiniz yer : Engeleme No'ye gidin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : Numara 1, Numara 2, 
Numara 3 veya Numara 4'e gidin ve 
mSEÇ'e basõn.
Engelleme numarasõnõ (en fazla 4 hane) girin 
ve mTAMAM'a basarak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.
Not

Aranmasõ engellenmiş numaralardan biri aranõrsa, 
arama bağlanmayacaktõr. Bu olduğunda, 
telefondan bir hata tonu çõkarõr ve boş moduna 
geri döner. 
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8.4 Bebek Çağrõ
Aktifleştirildiğinde, Bebek Çağrõ özelliği el cihazõ 
üzerindeki herhangi bir tuşa basarak bir numarayõ 
aramanõzõ sağlayacaktõr. Bu özellik acil durum 
numaralarõna doğrudan erişim için çok kullanõşlõdõr. 
Bebek çağrõ numarasõna en fazla 24 hane 
girebilirsiniz. 

8.4.1 Bebek çağrõ modunu aktifleştirmek 
için

Boş modda mMENÜ'ye basõn : Gelişmiş 
Ayar'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn : 
Bebek Çağrõ'ya gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
Uyarõldõğõnda Ana PIN'i girin ve 
mTAMAM'a basarak onaylayõn. 
Not

Ana PIN varsayõlan olarak 0000'dõr. 
mSEÇ tuşuna basarak Mod'a girin.
Gideceğiniz yer : Açõk'a gidin mSEÇ'e 
basarak onaylayõn.
Bebek Çağrõ numarasõnõ girin ve onaylamak 
için mTAMAM'a basõn.
� Bir onay sesi duyulur.

8.4.2 Bebek çağrõ modunu devre dõşõ 
bõrakmak için

mMENÜ tuşuna uzun basõn (Bebek Çağrõsõ 
önceden etkinleştirildiğinde).
Uyarõldõğõnda Ana PIN'i girin ve 
mTAMAM'a basarak onaylayõn. 
Not

Ana PIN varsayõlan olarak 0000'dõr. 
Gideceğiniz yer : Kapalõ'ya gidin mSEÇ'e 
basarak onaylayõn.

8.4.3 Bebek Çağrõ numarasõnõ değiştirmek 
için

Boş modda mMENÜ'ye basõn : Gelişmiş 
Ayar'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn : 
Bebek Çağrõ'ya gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
Uyarõldõğõnda Ana PIN'i girin ve 
mTAMAM'a basarak onaylayõn. 

Not
Ana PIN varsayõlan olarak 0000'dõr. 

Gideceğiniz yer: Numara'ya gidin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
� Kayõtlõ son Bebek Çağrõ numarasõ görüntülenir 

(eğer varsa).
Bebek çağrõsõ numarasõnõ (en fazla 24 hane) 
girin ve mTAMAM'a basarak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.

8.5 Kayõt
Aşağõda açõklanan işlemler el cihazõnõzda 
bulacağõnõz işlemlerdir. İşlemler kaydetmek 
istediğiniz telefona göre farklõlõk gösterebilir. Bu 
durumda, lütfen ilave telefonun üreticisine 
başvurun. 
Ek el cihazlarõ kullanmadan önce baz 
istasyonlarõna kaydedilmeleri şarttõr. Bir baz 
istasyonuna maksimum 6 adet telefon 
kaydedebilirsiniz.
Telefonlarõ kaydedebilmek veya kaydõnõ silmek 
için önce Ana PIN kodu gereklidir. 

Not
Ana PIN varsayõlan olarak 0000'dõr. 

Baz istasyonunda, C tuşuna basõn ve yaklaşõk 
3 saniye basõlõ tutun.
� Bir onay sesi duyulur.
El cihazõnda mMENÜ tuşuna basõn : 
Gelişmiş Ayar'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Kayõt'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
Not

10 saniye içinde telefonda işlem yapõlmazsa, 
kaydetme prosedürü durur. Bu olursa, lütfen 
Adõm 1'i tekrarlayõn. 

Gideceğiniz yer : Kaydedilecek olan baz 
istasyonunu seçin ve mTAMAM tuşuna 
basarak onaylayõn.
Uyarõldõğõnda Ana PIN'i girin ve 
mTAMAM'a basarak kaydõ başlatõn. 
� Eğer PIN yanlõşsa, Yanlõş PIN mesajõ 

görüntülenir ve telefon boş moda geri döner.
Başarõyla kaydettikten sonra, bir onay tonu 
duyulur ve ekran boş moda döner. 
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8.6 En iyi Baz İstasyonunu seçin
Bir el cihazõna 4'e kadar farklõ baz istasyonu 
kaydedilebilir. Varsayõlan olarak telefon BAZ 1'e 
kaydolur. En İyi Baz seçerseniz, telefon en 
yakõndaki baz istasyona kayõt olur.

Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : 
Gelişmiş Ayar'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Baz Seçin'e gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
Gideceğiniz yer : istediğiniz baz 
istasyonuna gidin ve mTAMAM'a basraak 
onaylayõn.
� El cihazõ baz istasyonu aramaya başlayacaktõr. 

Eğer seçilen baz istasyon bulunursa, uzun bir 
onay tonu duyulur. 

8.7 El cihazõnõn kaydõnõ silin
Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : 
Gelişmiş Ayar'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Kayõt silme'ye gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
Uyarõldõğõnda Ana PIN'i girin ve 
mTAMAM'a basarak onaylayõn. 
Not

Ana PIN varsayõlan olarak 0000'dõr.
Gideceğiniz yer : Kaydõ silmek için telefon 
numarasõnõ seçmek için kaydõrõn ve mSEÇ'e 
basõn.
� Kayõt silme işlemi başarõ ile gerçekleştiğinde 

onaylandõğõnõ belirten doğrulama sesi çõkar ve 
ekran Kaydedilmedi gösterir.

Not
Telefonda 15 saniye içinde herhangi bir işlem 
yapõlmazsa, kayõt silme prosedürü durdurulacak 
ve telefon boş moda geçecektir.
SE740/745 aralõğõna ait olmayan telefonun kaydõnõ 
silmek için, kayõt silerken sadece SE740/745 
telefonunu kullanabilirsiniz. 

8.8 Ana PIN kodunu değiştirme
Ana PIN Kodu çağrõ engelleme/bebek çağrõ 
numarasõnõ ayarlamak, telefonlarõn kaydedilmesi/
kayõtlarõnõn silinmesi ve uzaktaki cihaza uzaktan 
erişim sağlamak için kullanõlmaktadõr. Varsayõlan 

Ana PIN Kodu 0000'dõr. Ana PIN kodunun 
maksimum uzunluğu 4 hanedir. PIN kodu aynõ 
zamanda telefonunuzun ayarlarõnõ korumak için 
kullanõlõr. PIN kodu her gerektiğinde telefon 
sizden girmenizi isteyecektir.

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

Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : 
Gelişmiş Ayar'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: PIN'i Değiştir'e gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
Uyarõldõğõnda mevcut Ana PIN'i girin ve 
mTAMAM'a basarak onaylayõn. 
� Girilen PIN kodu ekranda asteriks (*) şeklinde 

gösterilecektir.
Yeni PIN'i girin ve mTAMAM tuşuna basõn.
Yeni PIN kodunu tekrar girin ve PIN 
değişikliğini onaylamak için mTAMAM 
tuşuna basõn.
� Bir doğrulama tonu duyulur, Yeni PIN Kay. 

mesajõ görüntülenir ve ekran önceki menüye 
döner.

Not 
PIN kodunuzu unutursanõz, telefonunuzu 
varsayõlan ayarlara sõfõrlamanõz gerekecektir. Daha 
fazla ayrõntõ için sonraki bölüme �Cihazõ Sõfõrla� 
bakõn. 

8.9 Cihazõ Sõfõrla
Telefonunuzu bu özelliğe sahip olan varsayõlan 
ayarlara sõfõrlayabilirsiniz. 

Uyarõ
Sõfõrladõğõnõzda tüm kişisel ayarlarõnõz, çağrõ 
kayõtlarõ ve yeniden arama listesi girişleri silinecek 
ve telefon varsayõlan ayarlara dönecektir. Ancak, 
telefon defteriniz ve telesekreterinizdeki 
okunmayan mesajlarõnõz sõfõrladõktan sonra 
değişmeden kalacaktõr.

Not 
Telefonunuzu bir kez daha yapõlandõrmanõz 
gerekecektir. Bu durumda tümünü sõfõrlama 
işleminden sonra tekrar MERHABA konumu 
görülür. (Bölüm 3.3'e gidiniz)
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Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : 
Gelişmiş Ayar'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Sõfõrla'ya giidn ve mSEÇ tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : Evet'e gidin ve mSEÇ 
tuşuna basõn. 
Bir onay sesi duyulur.
� Ünite varsayõlan ayarlara sõfõrlanõr (bkz 

�Varsayõlan ayarlar� sayfa 38).

8.10 Oto Önek ayarlayõn
Bu özellik ön arama sõrasõnda numaranõn başõna 
eklenecek olan önek numarasõ tanõmlamanõza olanak 
sağlar (bkz �Ön Tuşlama� sayfa 14). Bu özelliği ayrõca 
ön arama sõrasõnda numaranõn ilk birkaç hanesi ile 
eşleştirmek ve değiştirmek amacõyla belirli bir dizi 
eklemek için kullanabilirsiniz. 
Belirli bir dizi için en fazla 5 hane ve otomatik önek 
numarasõ için 10 hane girebilirsiniz.

Not 
SE745 telefonunuzun kullanõmõ tüm PABX türleri 
için garanti edilemez.

Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : 
Gelişmiş Ayar'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Oto. Ön ek'e gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
Ekranda HANE ALGILA gösterilir. mSEÇ 
tuşuna basarak girin.
� Kayõtlõ son belirli dizin görüntülenir (eğer varsa). 
Belirli dizin (en fazla 5 hane) girin ve 
mTAMAM'a basarak onaylayõn. 
� Ekranda ÖN EK NB ekranda gösterilir. 
Girmek için mSEÇ tuşuna basõn. 
� Kayõtlõ son önek numarasõ görüntülenir (eğer 

varsa). 
Önek numarasõnõ (en fazla 10 hane) girin ve 
mTAMAM'a basarak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.
Not

Eğer herhangi bir belirli dizin girilmemişse (boş), 
r tuşuna basõldõktan sonra önek numarasõ 
otomatik olarak ön arama numarasõna 
eklenecektir. 
*, # veya duraklat (P) ile başlayan numaralar için, 
r tuşuna basõldõktan sonra önek numarasõ 
önarama numarasõna eklenmeyecektir.

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

Not 
Ülke seçimi yapõldõğõnda, seçilen ülke için varsayõlan 
hat ayarlarõ otomatik olarak telefona uygulanacaktõr 
(örn. Flaş zamanõ, Çevir modu, Dil vb).

Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : 
Gelişmiş Ayar'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Ülke'ye gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : istediğiniz ülkeye gidin ve 
mSEÇ'e basõn.
Onaylamak için mSEÇ  tuşuna tekrar basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.

8.12 Konferans modunu aç/kapat
Konferans modu açõk olduğunda, harici arama 
yapõlõrken ikinci el cihazõ hattõ aldõğõnda baz 
istasyonunuza kaydedilen ikinci bir el cihazõ ile 
otomatik olarak üç taraflõ bir konferans aramasõ 
başlatabilirsiniz. 
Bu mod için varsayõlan ayar Kapalõ olarak 
ayarlanmõştõr.

Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : 
Gelişmiş Ayar'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Konferans'a gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
mSEÇ tuşunu Açõk veya Kapalõ'ya getirin ve 
mSEÇ tuşuna basarak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.

8.13 XHD Ses modunu aç/kapat
XHD Ses modu özel bir özellik olup telefon 
görüşmelerinizi karşõlõklõ görüşüyormuşsunuz gibi 
yapar. Açõldõğõnda XHD Ses modu aramanõn tüm 
duygusal yönlerini yüksek sadakatte aktarõr.

Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : 
Gelişmiş Ayar'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: XHD Ses'e gidin ve mSEÇ'e basõn.
Gideceğiniz yer: Açõk veya Kapalõ'ya gidin 
ve mSEÇ tuşuna basarak onaylayõn.
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İpucu
Bir arama sõrasõnda, >SEÇNK'e basabilir ve 
XHD Ses Açõk/XHD Ses Kapalõ'yõ seçerek XHD 
Ses modunu açabilir/kapatabilirsiniz. 
XHD Ses modu arama sõrasõnda etkinleştirilir, 
XHD Ses Açõk ekranda 2 saniye belirir ve XHD 
Ses simgesi (bkz. �Ekran simgeleri� sayfa 8) ayrõca 
görünerek aramanõn artõk XHD Ses modunda 
olduğunu gösterecektir.
XHD Ses modu arama sõrasõnda kapanõrsa, XHD 
Ses Kapalõ ekranda 2 saniye belirir ve normal 
arama bağlõ simgesi (bkz. �Ekran simgeleri� 
sayfa 8) belirerek XHD Ses simgesini değiştirecek 
ve aramanõn artõk XHD Ses modunda olmadõğõnõ 
gösterecektir.

8.14 Varsayõlan ayarlar

Zil Sesi Orta
Kulaklõk Sesi Ses 3
Hoparlör Sesi Ses 3
Tuş Tonu Açõk
Kontrast Seviye 2
Otom. Aç Kapalõ
Otom. kapa Açõk
Oda monitörü Kapalõ
Alarm saati Kapalõ
Engelleme modu Kapalõ
KM alõm Açõk
El Cihazõ Adõ PHILIPS
Tarih/Saat 01/01/07; 00:00
Ana PIN 0000
XHD Ses modu Açõk
Rahatsõz Etme modu Kapalõ
Telesekreter
TSek Modu TSek ve Kay.
Cevap vermeden 
önceki çalma sayõsõ

5

Giden Mesajlar Tselk ve Kaydet 
modu için önceden 
tanõmlõ

Baz istasyon taramasõ Açõk varsayõlan 
hoparlörlü telefon 
düzeyi ile

El Cihazõ tarama Kapalõ
Baz hoparlörü Seviye 5
Uzaktan erişim Devre dõşõ
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9 Ağ servisleri
Bu menü ülke/abonelikbağõmlõ bazõ şebeke 
hizmetlerine erişim, aktifleştirme veya devre dõşõ 
bõrakma için uygun yollar sağlar. Bu hizmetler ile 
ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayõcõnõzla 
temasa geçin.
Telefonunuz içinde tanõmlanmõş varsayõlan 
numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için 
uygun olmalõ ve bu yüzden değiştirmeniz 
gerekmemelidir. 

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

9.1.1 Arama Yönlendirme Numarasõnõ 
ayarlama

Boş modda mMENÜ'ye basõn : Ağ 
Servisleri'ne gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : ayarlamak istediğiniz 
arama iletme seçeneğine gidin (Arama yönl.) 
ve mSEÇ tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : Ayarlar'a gidin ve mSEÇ 
tuşuna basarak iletmek için olan numarayõ girin.
Onaylamak için mTAMAM tuşuna basõn.

9.1.2 Arama Yönlendirme Özelliğini 
Aktifleştirme

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

Boş modda mMENÜ'ye basõn : Ağ 
Servisleri'ne gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
ayarlamak istediğiniz arama iletme seçeneğine 
gidin (Arama yönl.) ve mSEÇ tuşuna basõn.
mSEÇ tuşuna basarak Açõk. 
� Seçilen servis için bir numara aranacaktõr.
Numara arandõğõnda, e tuşuna basarak boş 
moda dönün.

9.1.3 Arama Yönlendirme Özelliğini 
Devre Dõşõ Bõrakma

Boş modda  mMENÜ'ye basõn : Ağ 
Servisleri'ne gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : ayarlamak istediğiniz 
arama iletme seçeneğine gidin (Arama yönl.) 
ve mSEÇ tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : Kapalõ'a gidin ve mSEÇ 
tuşuna basarak onaylayõn. 
� Seçilen servis için bir numara aranacaktõr.
Numara arandõğõnda, e tuşuna basarak boş 
moda dönün.

9.2 Sesli Posta
Bu özellik aramayõ cevaplayamadõğõnõzda ya da 
cevaplamak istemediğinizde arayanõn sesli mesaj 
bõrakabilmesini sağlar. Bu özelliğin kullanõlabilirliği 
ülkenize ve şebekenizdeki aboneliğinize bağlõdõr. 
Bu mesajlar telefonda değil şebekede saklandõğõ 
için çoğunlukla mesajlarõ dinlemek ücretlidir. Bu 
hizmetler ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke 
sağlayõcõnõzla temasa geçin.

9.2.1 Sesli Posta Numarasõ Ayarlama
Boş modda mMENÜ'ye basõn : Ağ 
Servisleri'ne gidin ve mSEÇ tuşuna basõn : 
Sesli Posta'ya gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
mSEÇ tuşuna basarak Sesli Posta 1'i seçin.
Gideceğiniz yer : Ayarlar'a gidin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
Sesli posta numarasõnõ değiştirin ve 
mTAMAM tuşuna basõn.

9.2.1.1 Sesli Postayõ Aktifleştirme
Boş modda  mMENÜ'ye basõn : Ağ 
Servisleri'ne gidin ve mSEÇ tuşuna basõn : 
Sesli Posta'ya gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
mSEÇ tuşuna basarak Sesli Posta 1'i seçin.
mSEÇ tuşuna basarak Açõk. 
� Seçilen servis için bir numara aranacaktõr.
Numara arandõğõnda, e tuşuna basarak boş 
moda dönün.
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9.3 Geri Ara

9.3.1 Geri Arama Ayarõ
Boş modda  mMENÜ'ye basõn : Ağ 
Servisleri'ne gidin ve mSEÇ tuşuna basõn : 
Geri ara'ya gidin ve mSEÇ'e basõn.
Gideceğiniz yer : Ayarlar'a gidin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
Geri arama için gerekli numarayõ girin ve 
mTAMAM tuşuna basõn.

9.3.2 Geri Ara özelliğini aktifleştirme
Boş modda  mMENÜ'ye basõn : Ağ 
Servisleri'ne gidin ve mSEÇ tuşuna basõn : 
Geri ara'ya gidin ve mSEÇ'e basõn.
mSEÇ tuşuna basarak Açõk. 
� Seçilen servis için bir numara aranacaktõr.
Numara arandõğõnda, e tuşuna basarak boş 
moda dönün.

9.4 Geri Ara özelliğini iptal etme

9.4.1 Geri Aramayõ İptal Et Ayarõ
Boş modda  mMENÜ'ye basõn : Ağ 
Servisleri'ne gidin ve mSEÇ tuşuna basõn : 
Geri ara İptal'e gidin ve mSEÇ'e basõn.
Gideceğiniz yer : Ayarlar'a gidin ve mSEÇ 
tuşuna basõn. 
Geri aramayõ iptal etmek için gerekli numarayõ 
girin ve mTAMAM tuşuna basõn.

9.4.2 Geri Ara İptal özelliğini aktifleştirme
Boş modda  mMENÜ'ye basõn : Ağ 
Servisleri'ne gidin ve mSEÇ tuşuna basõn : 
Geri ara İptal'e gidin ve mSEÇ'e basõn.
mSEÇ tuşuna basarak Açõk. 
� Seçilen servis için bir numara aranacaktõr.
Numara arandõğõnda, e tuşuna basarak boş 
moda dönün.

9.5 Gizli No

9.5.1 Gizli No Ayarlama
Boş modda  mMENÜ'ye basõn : Ağ 
Servisleri'ne gidin ve mSEÇ tuşuna basõn : 
Gizli No'ya gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : Ayarlar'a gidin ve mSEÇ 
tuşuna basõn. 
Gizli No için gerekli numarayõ girin ve 
mTAMAM tuşuna basõn.

9.5.2 Gizli No aktifleştirme
Boş modda  mMENÜ'ye basõn : Ağ 
Servisleri'ne gidin ve mSEÇ tuşuna basõn : 
Gizli No'ya gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
mSEÇ tuşuna basarak Açõk. 
� Seçilen servis için bir numara aranacaktõr.
Numara arandõğõnda, e tuşuna basarak boş 
moda dönün.

9.5.3 Gizli no devre dõşõ bõrakma
Boş modda  mMENÜ'ye basõn : Ağ 
Servisleri'ne gidin ve mSEÇ tuşuna basõn : 
Gizli No'ya gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : Kapalõ'a gidin ve mSEÇ 
tuşuna basarak onaylayõn. 
� Seçilen servis için bir numara aranacaktõr.
Numara arandõğõnda, e tuşuna basarak boş 
moda dönün.
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TÜ
RK

Ç
E10 Oyunlar    

10.1 Yõlan oyunu oynama
Bu oyunun amacõ yõlanõ hareket ettirmek ve 
mümkün olduğunca fazla "yiyecek bloğu� 
yemektir. Yemek yendiğinde, yõlanõn boyu uzar ve 
puan artar. Yõlanõn kendi gövdesine çarptõğõnõzda, 
oyun sona erer. .

Boş modda  mMENÜ'ye basõn : ile 
Oyunlar üstüne gelin ve mSEÇ tuşuna basõn, 
: Yõlan'a gelin ve mSEÇ'e basõn.
� Açõklama ekranõ görüntülenir.
Not

Yukarõ taşõ / sola taşõ / sağa taşõ / aşağõ indir için 
2 / 4 / 6 / 8 tuşlarõnõ kullanõn. 
5 tuşuna basarak oyunu duraklatõn/devam 
ettirin. Bas : zorluk seviyesini seçin.

Oyunu başlatmak için, mSEÇ veya 5 
tuşuna basõn.
Oyundan çõkmak için, > tuşuna basõn.

10.2 Tetris oyunu oynama
Yukarõdan düşen bloklarõ aşağõdaki yatay bloklara 
uyacak şekilde döndürebilirsiniz. Aynõ seviyede ne 
kadar çok blok olursa o kadar çok puan 
kazanõrsõnõz. 

Boş modda  mMENÜ'ye basõn : ile 
Oyunlar üstüne gelin ve mSEÇ tuşuna basõn, 
: ile Tetris üstüne gelin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
� Açõklama ekranõ görüntülenir.
Not

Döndür / sola taşõ / sağa taşõ / aşağõ indir için 
2 / 4 / 6 / 8 tuşlarõnõ kullanõn.

Oyunu başlatmak için, mSEÇ tuşuna basõn.
Oyundan çõkmak için, > tuşuna basõn.
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11 Telesekreter
Telefonunuz aktifleştirildiğinde cevaplanmayan aramalarõ kaydeden bir telesekreter özelliği gösterir. 
Telesekreter 99'a kadar mesaj saklayabilir. Maksimum kayõt süresi 30 dakikadõr (tüm kişisel giden 
mesajlarõnõz dahil).
Mesaj oynatma, mesajlarõ silme ve sesin bas istasyonunda ayarlanmasõ gibi telesekreterin temel 
işlevlerini yerine getirmek için bas istasyonundaki kumanda tuşlarõnõ kullanabilirsiniz. Kumanda 
tuşlarõndaki her bir işlevin açõklamasõ için ayrõntõlõ bilgi almak üzere bkz �Baz istasyonuna genel bakõş� 
sayfa 9 bakõnõz.
Telesekreter işlevlerine erişmek için ayrõca telefondaki telesekreter menüsünü de kullanabilirsiniz. 
Telesekreter seçeneklerini ayarlamak için bir menü de vardõr. 
Başlamak için telesekretere geçmek üzere bas istasyonundaki o tuşuna basõn (kapatõlmõşsa).  
Alternatif olarak el cihazõnõzdan da telesekretere geçiş yapabilirsiniz (bkz �El cihazõ ile Telesekreter Aç/
Kapat'a geçin� sayfa 44). 

11.1 Dinlet

11.1.1 Telefon aracõlõğõyla yeni mesajlarõ dinletme
Son kaydedilen mesaj hoparlörden ilk oynatõlõr. Tüm mesajlar oynatõldõğõnda, telesekreter duracak ve 

 simgesi yanõp sönmeyi durduracaktõr.
Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : Telesekreter'e gidin ve mSEÇ'e basõn, mSEÇ'e 
basarak Dinlet menüsüne gidin
Dinlerken, şunlarõ yapabilirsiniz:

İpucu
Boş modda u tuşuna basarak da mesajlarõ dinleyebilirsiniz, :  Telesekreter'e gidin ve mSEÇ tuþuna 
basýn, mSEÇ tuşuna tekrar basarak Dinlet menüsüne girin.

Sesi ayarla Bas : tuşuna basõn.

Dinlemeyi durdur Mesajõ bitirmek için eDUR�a basõn.

Tekrar mMENÜ tuşuna basõn, mesajõ tekrar dinlemek için mSEÇ�e basõn.

Sonraki mesaj mMENÜ tuşuna basõn : Sonraki Mesaj'a gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.

Önceki mesaj mMENÜ tuşuna basõn : Önceki Mesaj'a gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.

Mesaj silme mMENÜ tuşuna basõn : Sil'e gidin ve mSEÇ'e basõn.

Kulaklõktan dinlemeye 
geçme

 v tuşuna basõn.
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11.1.2 Telefon aracõlõğõyla eski mesajlarõ
 dinleme

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

Boş modda mMENÜ'ye basõn : 
Telesekreter'e gidin ve mSEÇ'e basõn, 
mSEÇ'e basarak Dinlet menüsüne gidin
mSEÇ tuşuna basõn.
� İlk kaydedilen mesaj son kaydedilen mesaja 

kadar çalmaya başlayacaktõr. 
Mesaj çalmasõ sõrasõnda, mevcut seçenekleri 
seçmek için mMENÜ'ye basabilirsiniz 
(�Telefon aracõlõğõyla yeni mesajlarõ dinletme� 
sayfa 42 altõnda bulunan seçeneklere bakõn). 

11.2 Tüm mesajlarõ silin
Not 

Okunmamõş mesajlar silinmeyecektir. 
Uyarõ

Silinen mesajlar kurtarõlamaz.

Boş modda mMENÜ'ye basõn : 
Telesekreter'e gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Tümünü Sil'e gidin ve mSEÇ'e basõn.
Tüm mesajlarõnõzõn silinmesini onaylamak için 
mTAMAM'a basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.

11.3 Memo kaydetme
Kendiniz veya telesekreteri kullanan bir başkasõ 
için hatõrlatõcõ mesaj kaydedebilirsiniz. 
Telesekreter memo kaydõnõ gelen mesaj kaydõ ile 
aynõ şekilde yürütür, yeni mesaj göstergesi  
buna uygun şekilde yanõp söner. Memo kaydõnõ 
dinlemek için lütfen �Dinlet� sayfa 42 kõsmõna 
bakõnõz

Boş modda mMENÜ'ye basõn : 
Telesekreter'e gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Memo Kaydet'e gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
Memo kaydetmeye başlamak için mBAŞLA 
tuşuna basõn.
Kaydõ durdurmak için mDUR tuşuna basõn.
�  Kaydedilen memo otomatik olarak kaydedilir.
Önceki menüye dönmek için herhangi bir 
anda >GERİ tuşuna basõn.

11.4 Cevap modunu ayarlama
2 cevaplama modu mevcuttur: Sadece Cevap, ve 
Tsek ve Kay.
Cevap modu varsayõlan olarak Tsek ve Kay. 
modundadõr, bunun ile karşõ taraf 
telesekreterinize mesaj bõrakabilir.
Bu, Sadece Cevap moduna değiştirilebilir, bu 
durumda ilgili kişi telesekretere mesaj bõrakamaz.

Boş modda mMENÜ'ye basõn : 
Telesekreter'e gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Tsek Modu'na gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
Gideceğiniz yer : Tsek ve Kay. veya Sadece 
Cevap'a gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
� Cevap modu ayarlanõr. 
Gideceğiniz yer : Kişişel veya Tanõmlõ'e 
gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
� Eğer giden mesajõnõzõ Kişişel olarak 

ayarlarsanõz, şimdi kişiselleştirilmiş giden 
mesajõnõzõ kaydetmeye devam edebilirsiniz 
(sonrkai bölümdeki �Kişiselleştirilen Mesajõnõzõ 
Kaydedin�'e bakõn).

Not 
Seçtiğiniz cevap moduna bağlõ olarak, uygun 
standart mesaj telesekreter gelen bir aramaya 
cevap verdiğinde bir kez oynatõlõr. Standart 
mesajõn dili Merhaba modunda seçtiğiniz ülkeye 
bağlõdõr (bkz. sayfa 11).
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11.5 Kişiselleştirilen Mesajõnõzõ Kaydedin
Bu kişisel mesaj standart mesajõn yerine geçer. 
Standart mesaja dönmek için, yapmanõz gereken 
kaydettiğiniz kişisel mesajõnõzõ silmektir. 
Kaydedilen mesajdan memnun kalmazsanõz,  
eskisinin üzerine yazmak için yeni mesajõ 
kaydedin. 

Adõm 1'den 4'e kadar tekrarlayõn �Cevap 
modunu ayarlama� önceki bölüm. 
Gideceğiniz yer : Mesaj Kaydet'e gidin ve 
mSEÇ tuşuna basõn. 
mBAŞLA tuşuna basarak kaydetme 
işlemini başlatõn ve mDUR ile kaydetme 
işlemini sonlandõrõn.
� Kaydedilen mesaj çalõnõr ve çalma işlemi 

bittikten sonra ekran en son görüntülenen 
menüye geri döner.

Not
Giden mesajõn maksimum uzunluğu 2 dakikadõr. 

11.5.1 Kişiselleştirilen Mesajõnõzõ Çalõn

Adõm 1'den 4'e kadar tekrarlayõn �Cevap 
modunu ayarlama� sayfa 43. 
Gideceğiniz yer : Mesaj Dinle'ye gidin ve 
mSEÇ tuşuna basõn.
� Önceden kaydedilen giden mesaj (varsa) 

dinlenir ve ardõndan ekran önceki menüye 
döner. 

11.6  El cihazõ ile Telesekreter Aç/Kapat'a
 geçin

Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : 
Telesekreter'e gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: TSek. Açk/Kap'a gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn.
Gideceğiniz yer : Açõk veya Kapalõ'ya gidin 
ve onaylamak için mSEÇ tuşuna basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.

11.7 Telesekreter ayarlarõ

11.7.1 Zil Erteleme
Bu, telesekreterin devreye girerek giden 
selamlama mesajõnõzõ dinletmeye başlamadan önce 
gereken çalma sayõsõdõr. Telesekreterinizi 1 ile 7 
kez çaldõktan sonra veya Ücretsiz modunun 
ardõndan selamlama mesajõ vermeye başlayacak 
şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayõlan zil ertelemesi 
5'tir.

Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : 
Telesekreter'e gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Tsek. Ayar'na gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn, mSEÇ tuşuna basarak Zil Erteleme'yi 
seçin.
Gideceğiniz yer : istediğiniz zil erteleme 
ayarõna (1 ile 7 zil arasõ veya Ücretsiz) gidin ve 
onaylamak için mSEÇ tuşuna basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.
İpucu

Ücretsiz modu mesajlarõnõzõ uzaktan kontrol 
ederken uzun mesafe arama masrafõndan tasarruf 
etmenizi sağlar. Eğer telesekreterinizde yeni 
mesajlar varsa, giden mesaj 3 çalmadan sonra 
başlar. Eğer yeni mesaj yoksa, giden mesaj 5 
çalmadan sonra başlar. Bu yüzden, arama ücreti 
ödemeden herhangi bir mesaj olup olmadõğõnõ 
kontrol etmek istiyorsanõz, 4ncü çalõştan sonra 
telefonu kapatabilirsiniz.

11.7.2 Uzaktan Kumanda Erişimi
Evinizden uzakta iseniz ve telesekreterinizdeki 
mesajlarõ kontrol etmek istiyorsanõz, başka bir 
telefonu kullanarak mesajlarõnõzõ kontrol etmek için 
uzaktan erişim özelliğini kullanabilirsiniz. Başka bir 
telefondan evinizdeki numarayõ aradõğõnõzda ve 
uzaktan erişim kodunu* girdiğinizde, mesajlarõ 
telesekreterinizden alabileceksiniz. Aramak için 
kullandõğõnõz telefonun tuş takõmõ 
telesekreterinizdeki işlevlere benzer, buradan 
mesajlarõ dinleyebilir veya silebilir, telesekreterinizi 
açabilir veya kapatabilir vb işlemleri yapabilirsiniz. 
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Not
Bu ayar varsayõlan olarak kapalõdõr. 
* Uzaktan erişim kodu (Ana PIN kodunuz ile 
aynõdõr) telesekreterinize izinsiz uzaktan erişim 
yapõlmasõnõ önler. 
Uzaktan erişim özelliğinizi kullanmadan önce, Ana 
PIN kodunuzu değiştirmeniz gereklidir. Ana PIN 
kodunuz varsayõlan 0000 olamaz. Ana PIN 
kodunuzu değiştirmek için �Ana PIN kodunu 
değiştirme� sayfa 36 kõsmõna bakõnõz. 

11.7.2.1 Uzaktan Erişim seçeneğini 
Aktifleştirme/Kapama

Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : 
Telesekreter'e gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Tsek. Ayar'na gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn : Uzaktan eriş.'ya gidin ve mSEÇ 
tuşuna basõn.
Gideceğiniz yer : Aktif veya Devre dõşõ'e 
gidin ve mSEÇ'e basarak onaylayõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.

11.7.2.2 Harici bir arama ile telesekreterin 
kontrolü

Başka bir telefondan evi arayõn. 
� Telesekreter cevap verir ve selamlama 

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

duyulur. Doğru numarayõ elde edinceye kadar 
erişim kodunu girin.

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

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

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

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

11.8 Arama Görüntüleme

11.8.1Telefon Arama Görüntüleme 
Özelliğini Ayarlama

El cihazõ arama görüntülemesi Açõk'a ayarlanmõşsa, 
el cihazõ hoparlöründen gelen mesajõ duyabilir ve 
aramaya cevap verip vermeyeceğinize karar 
verebilirsiniz. Aramaya cevap vermek için r 
tuşuna basõn. 
Bu ayar varsayõlan olarak kapalõdõr.

Not
Eğer birden fazla telefon varsa, sadece 1 telefon 
tüm aramalarõn görüntülenmesi için ayarlanabilir.

Boş modda mMENÜ'ye basõn : 
Telesekreter'e gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Tsek. Ayar'na gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn : EC Gizleme'ye gidin ve mSEÇ'e 
basõn.
Gideceğiniz yer : Açõk veya Kapalõ'ya gidin 
ve mSEÇ'e basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.
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Basõlacak 
tuş

İşlevi

1 Geçerli mesajõ tekrar dinletme 
veya önceki mesaja gitme

2 Eski mesajlarõ dinletme veya 
durdurma

3 Sonraki mesaja gitme

4 Mevcut mesajõ silme

0 Telsekereteri açma/kapama
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11.8.2 Baz Arama Görüntüleme Özelliğini
 Ayarlama

Baz arama görüntülemesi Açõk'a ayarlanmõşsa, baz 
istasyonunun hoparlöründen gelen mesajõ 
duyabilir ve aramaya cevap verip vermeyeceğinize 
karar verebilirsiniz. Aramaya cevap vermek için 
r tuşuna basõn. 
Bu ayar varsayõlan olarak aktiftir.

Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : 
Telesekreter'e gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Tsek. Ayar'na gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn : Baz ün. Gizl.'ye gidin ve mSEÇ'e 
basõn.
Gideceğiniz yer : Açõk veya Kapalõ'ya gidin 
ve mSEÇ'e basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.

11.8.3 Sesli Dili Ayarla
Bu menü tanõmlõ giden mesaj dilini değiştirmenizi 
sağlar. Bu menünün kullanõlabilirliği ve dil 
seçenekleri ülkeye bağlõdõr. 

Boş modda mMENÜ tuşuna basõn, : 
Telesekreter'e gidin ve mSEÇ tuşuna basõn 
: Tsek. Ayar'na gidin ve mSEÇ tuşuna 
basõn : Dil'e gidin ve mSEÇ tuşuna basõn.
� Geçerli olan seçili dil vurgulanõr. 
Gideceğiniz yer : istediğiniz dile gidin ve 
onaylamak için mSEÇ'e basõn.
� Doğrulandõğõnõ belirten bir bip sesi çõkar ve 

ekran bir önceki menüye geri döner.
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12 Teknik Bilgiler

Ekran
� Artan LCD õşõğõ

Genel telefon özellikleri
� Çift mod arayan adõ ve numara tanõmlama
� 10 polifonik zil melodisi

Telefon defteri listesi, Yeniden Arama 
Listesi ve Arama kaydõ
� 250 girişli telefon defteri listesi
� 20 girişli yeniden arama listesi
� 50 girişli arama kaydõ

Pil
� 2 x HR AAA NiMh 600 mAh pil

Güç Tüketimi
� Boş modda güç tüketimi: yaklaşõk 800mW

Sõcaklõk aralõğõ
� Çalõşma: 0 ile 35º C (32 ile 95º F) arasõ.
� Saklama: -20 ile 45º C (-4 ile 113º F) arasõ.

Nispi nem
� Çalõşma: 40° C'de %95'e kadar
� Saklama: 40° C'de %95'e kadar
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13 Sõkça sorulan sorular
             www.philips.com/support

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

Bağlantõ

El cihazõ açõlmõyor!
� Pilleri şarj edin: El cihazõnõ şarj etmek için baz 

istasyonuna yerleştirin. Birkaç dakika sonra, 
telefon açõlacaktõr.

El cihazõ şarj olmaz!
� Şarj aletinin bağlantõlarõnõ kontrol edin.

 simgesi şarj sõrasõnda yanõp sönmüyor!
� Pil dolu: Pili şarj etmenize gerek yoktur.
� Pil iyi temas etmiyor: El cihazõnõ hafifçe ayarlayõn
� Temas yerleri kirli: Pil temaslarõnõ kuru bir 

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

verilen AAA yeniden şarj edilebilir pilleri 
kullanõnAlkalin pilleri veya diğer pil türlerini 
kullanõrsanõz pil sõzõntõsõ riski olabilir.

Arama sõrasõnda iletişim koptu!
� Pili şarj edin
� Baz istasyonuna yaklaşõn.

Telefon "kapsam dõşõ"!
� Baz istasyonuna yaklaşõn.

Pil uyarõsõ el cihazõnda gösterildi!
� Sadece cihazõnõz ile birlikte verilen AAA 

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

Ayar

Arõyor... el cihazõnda gösterilir ve  
simgesi yanõp söner!
� Baz istasyonuna yaklaşõn.
� Baz istasyonunuzun açõk olduğundan emin olun.
� Cihazõnõzõ sõfõrlayõn ve el cihazõ kaydõnõ (bkz 

�Kayõt� sayfa 35) yeniden başlatõn.

Ses

El cihazõ çalmõyor!
EC zil sesi'nin Sessiz'e ayarlanmadõğõnõ kontrol 
edin ve  simgesinin ekranda gösterilmediğinden 
emin olun (bkz �EC Zil Sesini Ayarlama� sayfa 31).

Arayan beni hiç duymuyor!
Mikrofon sesi kapatýlabilir: Bir arama sýrasýnda,

mSZ.İPTa basýn.

Arama sesi yok!
� Güç yok: Bağlantõlarõ kontrol edin. 
� Piller boş: Pilleri şarj edin.
� Baz istasyonuna yaklaşõn.
� Yanlõş hat kablosu kullanõldõ: Verilen hat 

kablosunu kullanõn. 
� Hat adaptörü gereklidir: Hat adaptörünü hat 

kablosuna takõn.

Arayan beni net duyamõyor!
� Baz istasyonuna yaklaşõn.
� Baz istasyonunu elektrikli cihazlarõn en az bir 

metre uzağõna taşõyõn

Radyo veya televizyonumda sõk sõk 
gürültülü parazit oluşuyor!
� Baz istasyonunu elektrikli cihazlardan mümkün 

olduğunda uzağa taşõyõn.
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Ürün davranõşõ

Tuş takõmõ çalõşmõyor!
� Tuş takõmõnõzõn kilidini açõn: Boş modda iken 

* tuşuna uzun basõn.

Uzun süreli aramalarda el cihazõ õsõnõr!
� Bu normaldir. El cihazõ arama sõrasõnda enerji 

harcar.

El cihazõ baz istasyonuna kaydedilemez!
� Maksimum (6) el cihazõ sayõsõna ulaşõldõ. Yeni bir 

el cihazõ kaydetmek için mevcut el cihazõnõn 
kaydõnõ silin.

� El cihazõnõn pillerini çõkarõn ve tekrar takõn.
� Baz istasyonun güç kaynağõ çõkartõp tekrar 

taktõktan sonra tekrar deneyin ve telefon 
kaydetme adõmlarõnõ uygulayõn ().

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

Arayan numarasõ gösterilmez!
� Servis aktif değil: Şebeke operatörü 

sözleşmenizi kontol edin.

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

eskilerini sil.
� Yanlõş KM ayarlarõ: KM ayarlarõnõzõ kontrol edin 

(bkz. �KM ayarlarõ� sayfa 28).

Yeni KM gönderemiyorum veya 
alamõyorum!
� Servis aktif değil: Şebeke operatörü 

sözleşmenizi kontol edin.
� Yanlõş KM ayarlarõ: KM ayarlarõnõzõ kontrol edin 

(bkz. �KM ayarlarõ� sayfa 28).
� Hattõnõzda SMS etkin başka bir telefon var. 

Cihazlardan birinde SMS alõmõnõ deaktive edin.
� Operatörler arasõnda uyum sorunu var. Daha 

fazla bilgi için servis sağlayõcõnõzla temasa geçin
� Kimlik gizli. Kimlik göster (bkz �Gizli No� 

sayfa 40).

Zayõf ses kalitesi ve anten simgesi  yanõp 
sönüyor!
� Telefonun iç ve dõş kapsama alanõ sõrasõyla 50 

metreye ve 300 metreye kadardõr. Telefon 
kapsama alanõnõn dõşõna çõkarsa , anten simgesi 

 yanõp sönecektir.

El cihazõm boş moda gitmeye devam 
ediyor!
�  30 saniye herhangi bir tuşa basõlmazsa, el cihazõ 

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

Telefon defteri girişi yüklenemez ve Bellek 
dolu görünür!
� Bir kişiyi tekrar kaydetmeden önce belleği 

boşaltmak için bir girişi silin.

Cep telefonumun SIM kartõndan SE745'e 
kopyalama yapõlmasõ tamamlanmadõ!
� Sadece cep telefonunuzdan SIM kartõnõza olan 

telefon defteri girişleri aktarõlacaktõr. Cep 
telefonu belleğinizde telefon defteri girişleriniz 
varsa, bunlarõ SE745'inize aktarmadan önce 
telefon defterinin SIM kartõna aktarõn.

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

hatõrlamõyorsanõz, varsayõlan ana PIN koduna 
dönmesi için el cihazõnõ sõfõrlayõn (bkz �Cihazõ 
Sõfõrla� sayfa 36).

Teleskereter mesajlarõ kaydetmiyor!
� Bellek dolu: Eski mesajlarõnõzõ silin.
� Sadece Cevap modu etkinleştirildi Sadece 

Cevap'õ devreden çõkarõn ve TSek ve Kay. 
modunu devreye alõn (bkz �Cevap modunu 
ayarlama� sayfa 43).

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

Kumanda Erişimi� sayfa 44).
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50 Sõkça sorulan sorular

Telefon uzaktan erişim sõrasõnda 
kapanõyor!
� Değiştirmediniz Ana PIN kodunuzu değiştirin. 

Uzaktan erişim kodu 0000 olamaz. Ana PIN 
kodunuzu değiştirin (bkz �Ana PIN kodunu 
değiştirme� sayfa 36).

� Ana PIN kodunuzu girmek için 8 saniyeden fazla 
beklediniz. Kodu 8 saniye içinde tekrar girin.

Kayõt bitmeden önce telesekreter durur!
� Bellek dolu: Eski mesajlarõnõzõ silin.
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