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Kullaným Kýlavuzu

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 
24 saat þarj ediniz.
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VOIP 433 kullaným talimatlarý
VOIP 433, Windows Live™ Messenger uyumlu hem internet protokolü hem de normal sabit telefon hattý 
üzerinden sesli görüþme imkaný saðlayan bir USB / sabit hat telefonudur.

Güvenlik
Güvenlik Uyarýsý
Elektrik kesildiði hallerde bu cihaz donatýmý acil çaðrý için kullanýlamaz. Acil durumlarda örn. cep telefonu 
gibi alternatif cihazlar kullanýn.

Elektrik Beslemesi
EN 60-950 normu uyarýnca IT tesisatlarý hariç olmak üzere bu ürünün iþletimi için elektrik kaynaðý olarak 
220-240 Volt tek fazlý dalgalý akým gereklidir.

Piller
El cihazý için iki adet þarj edilebilir NiMH pil gereklidir, AAA 1.2V 750mAh (HR10/44). YANLIÞ TÝP PÝL 
KULLANILMASI DURUMUNDA EKRANDA BÝR ÝKAZ MESAJI GÖSTERÝLECEKTÝR.

Güvenlik önlemleri
> El cihazýna sývý veya rutubetin temas etmesine izin vermeyiniz.
> El cihazýný veya baz istasyonu açmayýnýz. Yüksek voltajla karþý karþýya kalabilirsiniz.
> Þarj yuvasý þarj kontaklarýnýn veya pillerin yabancý iletken malzemelere temas etmesine izin vermeyiniz.
> Telefonun fýrtýnalý havalarda zarar görmesine dair cüzi bir olasýlýk mevcuttur. Telefonun, fýrtýna havalarda 

USB yuvasýndan çýkarýlmasý tavsiye edilir.
> El cihazýný gaz kaçaðý gibi patlama tehlikesinin bulunduðu bölgede kullanmayýn.
> Küçük çocuklar, telefonla oynamamalarýný güvence altýna almak için gözetlenmelidir.
> Telefon baz ünite ile el cihazý arasýnda radyo dalgalarý göndererek çalýþtýðýndan, iþitme cihazý kullanan 

kiþiler zýrýltý þeklinde bir arýza algýlayabilirler.
> Telefonun yoðun bakýmda kullanýlan týbbi ekipmanlarýnýn yakýnýnda veya kalp pili taþýyan kiþilerin  

yakýnýnda kullanýlmamasýný tavsiye ederiz.

DÝKKAT:  Elektrik þebekesi, EN 60-950 normu uyarýnca tehlikeli olarak sýnýflandýrýlmýþtýr. Cihaz, 
ancak elektrik fiþi çekilerek elektrik beslemesinden ayrýlabilir. Bu nedenle, cihazýn yakýnlarýnda 
bulunan ve ulaþýmý kolay olan bir priz kullanýn.

DÝKKAT:  PÝLÝN YANLIÞ TÝPTE BÝR PÝLLE DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ DURUMUNDA PATLAMA RÝSKÝ 
MEVCUTTUR. Þarj edilmeyen pilleri asla kullanmayýnýz; bu telefonla birlikte teslim edilen ve tavsiye 
edilen tipteki pilleri kullanýnýz. NiMH pillerin uygun atýk bertaraf etme kurallarýna göre bertaraf 
edilmesi þarttýr.
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> Telefonunuz, telesekreter, TV ve radyo gibi elektrikli ekipmanlara çok yakýn bir yerde kurulduðunda, bu 
cihazlardan olumsuz etkilenebilir. Baz üniteyi bu cihazlardan en az bir metre uzaklýkta kurmanýz tavsiye 
edilir.

> Bu telefonun kullanýmýnda komünikasyon gizliliði garanti edilmeyebilir.

Kurulum için gereken özellikler
Telefonun kullanýlmasý için bilgisayarýnýzýn aþaðýdaki özelliklere sahip olmasý gereklidir:

• Microsoft® Windows® XP bazlý PC.

• Windows Live™ Messenger 8.0 yazýlýmý ve kullanýcý hesabý.
Serbest yazýlýmý indirmek ve bir kullanýcý hesabý açmak için http://get.live.com/messenger/
overview sayfasýný ziyaret ediniz.

• Ýnternet aramalarý için geniþ bantlý internet eriþimi gereklidir.
Uygulanabilir servis ücretleri için internet servis saðlayýcýnýza danýþýn.

• PC'nin açýk ve Windows Live™ Messenger 8.0 'a baðlanmýþ olmasý þarttýr.

• Online baðlantýlarýnýzýn da uyumlu bir audio cihazý (mikrofon ve hoparlör içeren) ile Windows Live™ 
Messenger 8.0 'a baðlanmýþ olmasý þarttýr.

• Bilgisayarýnýza Microsoft Internet Explorer versiyon 6 SP1 veya daha sonrasý yüklenmiþ olmalýdýr 
ancak varsayýlan tarayýcý olmasý gerekli deðildir.

Yardýma mý ihtiyacýnýz var?
Hata giderme ile ilgili daha fazla bilgi ve SSS:
Online yardým: www.p4c.philips.com
Sorun Giderme: bkz. Sayfa 41
Güncelleþtirilmiþ kullanýcý bilgileri için: www.p4c.philips.com
5
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Baþka ne gereklidir:

Boþ bir USB portu olan 
masaüstü veya dizüstü 

bilgisayar

Telefon hattý

• Geniþ bant internet baðlantýsý.
• Microsoft® Windows® XP bazlý 

PC.
• Bilgisayarýnýzda yüklü Windows 

Live™ Messenger 8.0 yazýlýmý ve 
Windows Live™ Messenger 
hesabý. Bkz. http://get.live.com/
messenger/overview.

Not:  Bilgisayarýnýza Microsoft 
Internet Explorer versiyon 6 SP1 
veya daha sonrasý yüklenmiþ 
olmalýdýr ancak varsayýlan tarayýcý 
olmasý gerekli deðildir.

Ambalaj içeriði

VOIP 433 el cihazý Þarj yuvasý

Çabuk baþlama 
kýlavuzu

Þarj yuvasý için 1 güç 
ünitesi

Telefon kablosu ve telefon adaptörü * (önemli ise)
* (bkz. "Baðlantý", Sayfa 10)

2 AAA pil VOIP 433 Baz ünite

CDROM

Baz istasyon için 1 güç 
ünitesi
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El Cihazý
1 Kulaklýk
2 LED

Arama geldiðinde yanýp söner.
Mesaj varsa sürekli yanar.

3 Ekran, simgeler için bkz. Sayfa 9
4 Sað ve sol yumuþak tuþlar

Yumuþak tuþlarýn fonksiyonlarý, yumuþak tuþlarýn sað üst 
tarafnda gösterilir.

5 Rock tuþu
Menülerin içinde gezinme için kullanýlýr.
Bekleme modunda yukarýya veya aþaðýya basarak ISIMLER 
'e bakmak için kullanýlýr.

Bekleme modunda sola veya saða basarak ARANAN 
arama kaydýna bakmak için kullanýlýr.

6 Kapat & Çýkýþ Tuþu
Aramayý bitirmek için.
Windows Live™ Messenger aramalarýný reddetmek için 
kullanýlýr.

Menülerden çýkmak için.
El cihazýný AÇIK / KAPALI konuma getirmek için.

7 Konuþma & Flaþ Tuþu
Telefon aramasý yapmak veya kabul etmek için kullanýlýr.
Telefon görüþmesi esnasýnda flash sinyali göndermek için 
kullanýlýr.

Windows Live™ Messenger'de görüþmeyi almak için 
kullanýlýr.

8 Pound, Zil kapalý & Duraklama Tuþu
Duraklama girmek için.
Zili açmak / kapatmak için.

9 Aramalar / Handsfree tuþu
Arama kaydý menüsüne girmek için kullanýlýr.
Bir görüþme esnasýnda handsfree (eller serbest) 
fonksiyonunu açmak / kapatmak için kullanýlýr.

10 Baðlantý listesi tuþu
Baðlantý listesini açmak için kullanýlýr.

11 Mikrofon
12 Ses tuþu

Ses gücü ayarý.
13 Yýldýz & Tuþ Kilidi

* 'ý girmek için kullanýlýr.
Tuþ takýmýný kilitlemek için.

* Dikkat !  Eller serbest (Handsfree) konuþma 
fonksiyonu aktifleþtirildiðinde kulaklýktaki sesin gücü 
aniden çok yüksek bir seviyeye çýkabilir. El cihazýný 
kulaðýnýzýn çok yakýnýnda tutmamaya dikkat ediniz.
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Ana özellikler
Baðlantý listesi

• El cihazý üzerinden Windows Live™ Messenger 'e giriþ yapýn.

• El cihazýnda baðlantý listesi.

• Baðlantý listesindeki her baðlantý için Windows Live™ Messenger 
durumunu gösteren ekran.

• El cihazýný kullanarak online durumunuzu deðiþtirin.

• Baðlantýlarýnýzýn telefon numaralarýný PC'den el cihazýnýn telefon defterine 
indirin.

• E-Posta, online baðlantý, IM davet sinyalleri.

Çift hatlý telefon
• Hem Windows Live™ Messenger'den hem de telefon hattýndan arama kabul edebilir.

• Her hattýn kolayca tanýnmasý için kullanýcý tarafýndan seçilebilen melodi.

• Diðer hattan bir telefon geldiðinde arama bekliyor ikazý.

• Ayný anda iki el cihazý ile her iki hattý kullanarak arama yapma imkaný.

2

1

2

Baz istasyon

1 Çaðrý tuþu 
El cihazýný aramak için.
El cihazýný kaydetmek için.

2 Baz istasyon üzerindeki LED

- Baz istasyon devrede ise yanar.
- Sabit telefon hattýndan gelen bir aramada veya sabit 

telefon hattý ile görüþme yapýlýyorsa sürekli yanar.
- El cihazý çaðrý fonksiyonu ile aranýrken yavaþ yanýp söner.
- Kayýt modu esnasýnda hýzlý yanýp söner.

- USB takýlý ve baz istasyona enerji baðlý ise AÇIK 
konumdadýr.
8
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Eðer cihaz ilk kez kullanýlýyorsa, ekranda simgeler görünmeden önce pilin yeterli derecede 
þarj edilmesini beklemek gerekebilir.

Ekran, telefonunuzun iþlemleri hakkýnda bilgi verir. Aþaðýdaki simgeler ekranýn baþlýðýnda 
gösterilebilir.

Baz / El cihaz baðlantýsý

Telefon görüþmesi gerçekleþiyor

Pil dolu;  1/2 dolu;  Boþ, lütfen þarj edin

Hoparlör açýk

Alarm saati açýk

Zil kapalý

Telefon melodisi

Windows Live™ Messenger melodisi

Ses

Windows Live™ Messenger sesli mesaj (voicemail)

Mesaj göstergesi

Tuþ kilidi

Ses / Kontrast seviye

Ýsim

Numara

Dahili melodi

Mod

Kontrast

E-Posta bekliyor

El cihazý ekranýndaki simgeler
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1. Güç kablosunun fiþini baz ünitenin alt tarafýndaki yuvaya takýn ve 

sonra güç ünitesini prize takýn.

2. Telefon hattý kablosunu baz ünitenin alt tarafýndaki telefon soketine 
ve sonra duvardaki telefon prizine takýn.

3. Her el cihazý bir þarj aleti ve adaptör ile teslim edilir. Güç 
kablosunun fiþini þarj aletinin alt tarafýndaki yuvaya takýn. Güç 
ünitesini prize takýn.

4. Pil bölmesini çýkarmak için, el cihazýnýn alt tarafýndaki pil kapaðý 
kilidini açýn.

5. 2 adet þarj edilebilir NiMH AAA pili (dahildir) kutuplarýna dikkate 
ederek el cihazýnýn pil bölmesine yerleþtirin.

6. Pil kapaðýný yerine takýn ve kapak kilidinin kilitlenmesini saðlayýn.

7. Piller çok zayýf vaziyetteyken el cihazýnýn 15 dakikaya kadar bir süre 
boyunca AÇIK konuma getirilmemesine dikkat edin. Ýlk kullanýmdan 
önce ürünü þarj yuvasýna yerleþtirin ve pilleri minimum 24 saat þarj 
edin. Ýlk þarj esnasýnda el cihazý ýsýnabilir. Bu normaldir.

Not:  * Kutuda hat adaptörünü hat kablosundan ayrý olarak 
bulabilirsiniz. Bu durumda, hat kablosunu hat soketine takmadan 
önce lütfen hat adaptörünü hat kablosuna takýn.

Not:  Baz istasyon veya þarj aleti, þarj iþlemi esnasýnda veya 
kullanýmdayken elektrik beslemesine takýlý olmalýdýr. Daima þarj 
edilebilir pil kullanýn.
Piller ve kýsýtlý çalýþma ömrü olan veya aþýnan diðer 
komponentler garanti kapsamý dýþýndadýr.

Not:  Daima ürünle birlikte teslim edilen hat kablosunu ve 
adaptörlerini kullanýn.

Baðlantý
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Kullaným için hazýrlama
Windows Live™ Messenger aramasý yapmak için,

1. PC'nizi açýn, Windows Live™ Messenger 'i yüklemek ve kullanýcý 
hesabýnýzý açmak için (eðer henüz yapmadýysanýz) 
http://get.live.com/messenger/overwiew adresine gidin.

2. USB fiþini doðrudan PC'nizin USB yuvasýna takýn.

3. El cihazý açýldýktan sonra ekranda HOSGELDÝNÝZ mesajý görünür. 
Ülke menüsüne girmek için herhangi bir tuþa basýn.

4. Ülkeyi seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. 
Onaylamak için OK tuþuna basýn. OK tuþuna basýldýktan sonra 
telefonunuz resetlenecektir.

Pil Kapasitesi ve Menzil
En iyi pil ömrüne 3 kez komple þarj / deþarj iþleminden sonra eriþilir. 
Telefonun eriþim menzili aþýldýðýnda hatta cýzýrtý sesleri duyarsýnýz baz 
üniteye yaklaþmalýsýnýz. Optimum menzili elde edebilmek için baz üniteyi 
baþka elektrikli cihazlardan uzak tutun.

Toplam 
görüþme süresi 

(Pil ömrü)

Bekleme 
modunda pil 

ömrü

Kapalý 
mekânlarda 

menzil

Açýk havada 
menzil

yakl. 10 saat yakl. 120 saat yakl. 50 metre yakl. 300 metre

Not:  Eðer bir görüþme esnasýnda baz üniteden çok fazla 

uzaklaþýrsanýz, kapsama alaný dýþý ikazý  gönderilir ve ekranda 
yanýp söner. Bu durumda baz üniteye yaklaþmanýz gereklidir 
veya baðlantý kesilir.

Kurulum
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Telefonunuz, menüler içinde gurplandýrýlmýþ olan çeþitli fonksiyonlarý ve özellikleri sunar.

Ana menüye girmek için MENÜ  tuþuna basýn ve menü içinde gezinmek için YUKARI / AÞAÐI  
tuþuna basýn.

Menüden çýkmak için  tuþuna basýn veya telefonu þarj yuvasýna yerleþtirin.

MENÜ

EKRAN SESLER GELIÞMIÞ SISTEM

SAAT
SAAT
EL SETI
KONTRAST
DIL
DUVAR KAÐIDI
RENK

EL SETI
TUÞ SESI
SESLER

MEKAN DENET.
OTOMATIK CVP
ALARM SAATI
ZAMANLAYICI
SAYAÇ
ARAMA MODU
RECALL
DURAK

KAYIT
BAZ SEÇ
EL SETI SIL
PIN DEÐIÞTIR
RESET

Arama kaydý menüsü (ayrýntýlar için bkz. "Arama Kaydý", Sayfa 23)

CEVAPSIZ ARAYAN ARANAN ARAMA SÜRESI ÇAÐRI SIL

NO YU KULLAN
DETAYLAR

NO YU KULLAN
LISTELE
TLF DFTERÝNE
SIL

TLF DFTERÝNE
SIL

NO YU KULLAN
DETAY

NO YU KULLAN
LISTELE
TLF DFTERÝNE
SIL

TLF DFTERÝNE
SIL

NO YU KULLAN
DETAY

NO YU KULLAN
LISTELE
TLF DFTERÝNE
SIL

TLF DFTERÝNE
SIL

SON ARAMA
ARANAN
ARAYAN
TÜM ARAMALAR
HEPSINI SIL

CEVAPSIZ
ARANAN
ARAYAN
TÜM ÇAÐRILAR

ISIMLER

BAK
NO YU KULLAN
DETAY
YAZ
SÝLÝNDÝ

GIRIÞ YAP
HIZLI ARAMA
DURUM
HEPSINI SIL

Not:  Menü modunda, menüden çýkmak ve bekleme moduna dönmek için istediðiniz zaman  
tuþuna basýn veya telefonu þarj etmek için telefonu þarj yuvasýna koyun. Onaylanmamýþ 
deðiþiklikler kaydedilmeyecektir.

Ana Menü
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Genel bilgi
Herhangi bir arama yapmadan önce aþaðýdaki bilgileri dikkate alýnýz.

Acil arama

Windows Live™ Messenger acil arama fonksiyonunu desteklemez; acil durumda baþka alternatiflerin 
olmasýný saðlayýn.

VOIP 433 telefonunuzu kullanýrken bir acil arama yapmak için telefon modunda olmanýz þarttýr.

Messenger™ modundayken:

1. Messenger modundan çýkmak için  tuþuna basýn. Telefon moduna geri dönersiniz.

2. Acil numarayý çevirin ve  tuþuna basýn.

Telefon modundayken:

Acil numarayý çevirin ve  tuþuna basýn.

Zayýf pil ikazý

Eðer bir arama esnasýnda telefonunuzun pili bitmek üzere ise, bir alarm sesi duyulur. Telefonunuzu þarj 
edilmesi için mümkünse hemen þarj yuvasýna yerleþtiriniz aksi takdirde pilin þarjý bittiðinde telefonunuz 
kapanacaktýr. Telefon þarj edilmesi için þarj yuvasýna yerleþtirildiðinde aktüel telefon görüþmesi sona 
erecektir.

Arama süresi

Arama süresi aktüel görüþmenizin ne kadar sürdüðünü ekranda gösterir. Süre, ilk saatte dakika  ve saniye 
(DD-SS) olarak gösterilir. Bundan sonraki süre saat ve dakika (SS-DD) olarak gösterilir. Bu yalnýzca sabit 
telefon hattý aramalarý için geçerlidir.

Windows Live™ Messenger hesabýnýza giriþ

PC'de kullanýcý adýnýnýzý (E-Posta adresi) ve þifrenizi kaydetmek için:
1. Kullanýcý adýnýzý (E-Posta adresi) ve Windows Live™ Messenger giriþ sayfasýndaki þifrenizi giriniz.
2. "Beni hatýrla" ve "Þifremi hatýrla" kontrol kutularýný kontrol ediniz.
3. Windows Live™ Messenger penceresinde SIGN IN düðmesini týklayýnýz. Giriþ yaptýktan sonra kullanýcý 

adýnýz (E-Posta adresi) ve þifreniz PC'de kaydedilecektir.

Not:  El cihazýndan Windows Live™ Messenger 'e giriþ yapabilmeniz için, kullanmak istediðiniz 
hesabýn E-Posta adresini ve þifresini PC'nizde otomatik olarak kaydetmiþ olmanýz þarttýr.
13
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Kullanýcý adýnýz ve þifreniz PC'ye kaydedildikten sonra Windows Live™ Messenger'e el cihazýnýzdan giriþ 
yapabilirsiniz.

1.  tuþuna basýn.
Henüz giriþ yapmadýysanýz, giriþ ekraný görünür. PC üzerindeki Messenger kullanýcýlarýnýn listesi kayýtlý 
þifreleri ile birlikte gösterilir.

2. Giriþ yapacak Messenger ID'sini seçmek için Yukarý / Aþaðý  tuþuna basýn.
3. SIGN IN ’e basýn.

Giriþ yapýldýktan sonra, giriþ yapan kullanýcýnýn baðlantý listesi gösterilir.

Windows Live™ Messenger Menüsü
Windows Live™ Messenger'e giriþ yaptýktan sonra, MENÜ yumuþak tuþuna 
basarak Windows Live™ Messenger menüsüne girebilirsiniz. Bu menü içinde 
online durumunuzu deðiþtirebilir, baðlant listenizi düzenleyebilir, telefon 
defterinizi el cihazýnýza indirebilir ve diðer iþlemleri gerçekleþtirebilirsiniz.

Windows Live™ Messenger ile arama
Bir Windows Live™ Messenger aramasýný yapma
1.  tuþuna basýn. Baðlantý listesi gösterilir.

2. Aramak istediðiniz Windows Live™ Messenger kullanýcýsýný seçmek için YUKARI / AÞAÐI  
tuþuna basýn.

3. Baðlantýyý seçmek SEÇ 'e basýn.

4. Kullanýcýnýn Messenger ID'sini seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn.
5. Kullanýcýyý aramak için PC 'ye basýn.

Windows Live™ Messenger'den gelen bir aramaya cevap verme
Windows Live™ Messenger hattýndan bir arama geldiðinde Windows Live™ Messenger melodisi çalar ve 
ekranda Messenger ID'si gösterilir.

Aramayý cevaplamak için  tuþuna basýn.

Not:  Windows Live™ Messenger hesabýnýza giriþ yapmadan önce, telefonunuz, baz ünite açýk 
olduðu ve telefon kablosu telefon hattý yuvasýna takýlý olduðu süre boyunca çalýþmaya devam 
edecektir. Ancak Windows Live™ Messenger 'e giriþ yapmadan önce Windows Live™ 
Messenger'den herhangi bir arama kabul edemezsiniz.
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Bir Windows Live™ Messenger aramasýný bitirme

 tuþuna basýlmasý veya telefonun þarj yuvasýna yerleþtirilmesi aramayý sona erdirecek ve telefonu 
standby konumuna getirecektir.

Bir Windows Live™ Messenger aramasýný reddetme

Gelen Windows Live™ Messenger aramasýný reddetmek için, arama el cihazýna ulaþtýðýnda  tuþuna 
basýn.

Telefon etmek
Telefon hattýndan arama

1. Hat almak için  tuþuna basýn; çevir sesi duyulmalýdýr.
2. Aranacak numarayý girin.

Pre-dial
1. Aramak istediðiniz numarayý girin. Numara ekranda görünecektir.

Maksimum 20 rakam girebilirsiniz.

2. Numarayý çevirmek için  tuþuna basýn.

Telefon defterinden numara çevirme / Zincirleme çevirme
Telefon hattýný meþgul etmiþ olsanýz veya bir görüþmede olsanýz dahi telefon defterindeki numaralarý 
çevirebilirsiniz. Zincirleme çevirmeye eriþim sýklýðý konusunda herhangi bir limit yoktur.
1. Telefon hattý meþgulken SEÇENEK ’e basýn.
2. Opsiyon listesinden ISIMLER 'seçin ve OK tuþuna basýn.

3. Telefon defterinde gezinmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. Arama yapmak için DETAY > 
ARA 'ya basýn.

Not:  Bir ara girmek istediðiniz yerde uzun  tuþuna uzun süre basýn.
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Telefon defterinden arama yapma

1. Bekleme modundayken, telefon defterine girmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn.
2. BAK ’ý seçin, kayýtlar gösterilir.

3. Aramak istediðiniz kaydý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn.
4. SEÇENEK > DETAY ’a basýn.

5. Seçilen kaydý aramak için  tuþuna basýn.

Baðlantý listesinden arama yapma
1. Baðlantý listesine girmek için  tuþuna basýn.

2. Aramak istediðiniz kaydý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. Baðlantýnýn ayrýntýlarýný 
görmek için SEÇ 'e basýn.

3. Kaydýn telefon numarasýný seçin. Telefon numarasý seçildikten sonra, numarayý sabit telefon hattý 
üzerinde aramak için PHONE (Telefon) ’a basýn.

Gelen telefona cevap vermek

Eðer gelen telefon sabit hattan geliyorsa, sabit hat melodisi çalar ve ekranda  yanar.

Gelen telefona cevap vermek için  tuþuna basýn.

Ayný anda her iki hattan iki arama geldiðinde

Ekranda, her iki arayanýn numarasý ve Messenger ID'si gösterilir. PHONE (Telefon) ve PC olarak iki tuþ 

gösterilir. Ýlgili aramayý kabul etmek için gerekli olan tuþa basýn. Ýlk gelen aramayý kabul etmek için  
tuþuna basýn.

Aramayý kapatmak

 tuþuna basýlmasý veya telefonun þarj yuvasýna yerleþtirilmesi aramayý sona erdirecek ve telefonu 
standby konumuna getirecektir.

Hýzlý çevirme
Telefon defterinden sýk sýk çevrilen bir numarayý el cihazý üzerindeki tuþlara kodlayabilirsiniz. Numara 
kodlandýktan sonra, standby konumdaki el cihazý üzerinde bulunan tuþa basýldýðýnda hafýzalan numara 
çevrilecektir. Numara, sabit hattýnýz kullanýlarak çevrilecektir.

Hýzlý çevirme için numaralarýn kodlanmasý ile ilgili ayrýntýlarý görmek için lütfen bkz. "Hýzlý arama tuþunu 
belirleme", Sayfa 21.
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Yeniden arama
Yeniden arama (Recall) fonksiyonu ile, bir görüþme esnasýnda ikinci bir arama yapabilir veya ikinci bir gelen 
aramayý cevaplayabilirsiniz.

Arama bekliyor sesi duyulduðunda ve arayan telefon numarasý ekranda gösterildiðinde  tuþuna basýn.

Diðer hattan gelen ikinci arama
Diðer hattan gelen ikinci bir aramayý kabul edebilirsiniz (örneðin Windows Live™ Messenger görüþmesi 
yaparken gelen bir telefonun kabul edilmesi). Özel bir arama bekliyor sesi duyulur ve ekranda arayan 
numara gösterilir.

Gelen ikinci aramayý kabul etmek ve aktüel görüþmeyi kesmek için YANITLA yumuþak tuþuna basýn.

Gelen PC aramasýný reddetmek için REDDET ’e basýn.

Arama esnasýnda
Arama esnasýnda kulaklýk ses seviyesinin ayarlanmasý
Arayan kiþinin ses seviyesini görüþme esnasýnda çoðaltabilir veya azaltabilirsiniz. 5 ayrý ses seviyesi seçimi 
mevcuttur.

Görüþme esnasýnda ses seviyesini ayarlamak için:

1.  tuþuna basýn. Ekranda mevcut ses seviyesi görünür.

2. Sesi çoðaltmak için tekrar  tuþuna basýn.

Eðer ses seviyesi zaten maksimum düzeyde ise,  tuþuna basýldýðýnda minimuma döner.

Mikrofonu sessiz konuma getirmek
Bir görüþme esnasýnda baþka bir kiþiyle özel olarak konuþmak istiyorsanýz ve arayan kiþinin bu konuþmayý 
dinlemesini istemiyorsanýz,
1. SESSIZ ’e basýn; arayan kiþi sizi duyamaz, ancak siz arayan kiþiyi duyarsýnýz.
2. Sizi arayan kiþiyle tekrar konuþmak için UNMUTE 'a basýn.

Not:  Telefon hattýnýzda ikinci bir aramayý kabul etme veya ikinci arama yapma için yerel servis 
sunucunuzdan aramayý bekletme servisini talep etmelisiniz.
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Eller serbest (Handsfree) arama
Eller serbest fonksiyonu, telefonu tutmadan arayan kiþiyle konuþma konforunu sunar. Telefonun eller 
serbest / mikrofonunu kullanarak komünikasyonu gerçekleþtirebilirsiniz. Eller serbest fonksiyonu ayrýca, 
odada bulunan diðer kiþilerin de konuþmaya katýlmasý için imkan saðlar.

Eðer bir görüþme esnasýnda telefon eller serbest fonksiyonunu kullanmak isterseniz,

1.  tuþuna basýn.

Arayan kiþiyi hoparlörden duyabilir ve mikrofondan konuþabilirsiniz. Ekranda  görünecektir.

2. Eller serbest modunu kapatmak için tekrar  tuþuna basýn.

Eller serbest görüþmede hoparlörün ses seviyesini ayarlamak

1. Ahize kaldýrýlmýþ vaziyetteyken  tuþuna basýn. Ekranda mevcut ses seviyesi görünecektir.

2. Sesi çoðaltmak için  tuþuna tekrar basýn.
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Telefon kayýtlarýnýzý düzenlemek için telefon defterinizi kullanabilirsiniz.

Telefon defterinize 100 kayýt hafýzalayabilirsiniz. Her kayýtta 10 karaktere kadar bir ismi ve 20 haneye kadar 
olan bir numaranýn hafýzalanmasý mümkündür.

El cihazýnýn telefon defterindeki kayýtlara yalnýzca telefon modunda eriþilebilir; kullanýcý Messenger 
modundayken eriþime açýk deðildir.

Telefon defterine kayýt ekleme
Telefon defterinize bir kayýt eklemek için,

1. Telefon defteri menüsüne girmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. GIRIÞ YAP 'ý seçin ve OK 
'e basýn.

2. Kaydýn ismini girin; bu isim telefon defterindeki diðer isimlerden farklý olmalýdýr. Bir sonraki satýra 
geçmek için AÞAÐI 'ya basýn.

3. Bu kayýt için numarayý girin. VIP melodisini seçmek için AÞAÐI 'ya basýn.

4. Bu kayýt için özel bir melodi seçmek için SOL / SAÐ 'a  basýn. Eðer bu kayýt için özel bir melodi 
belirlemek istemiyorsanýz KAPALI 'yý seçin.

5. Kaydý hafýzalamak için KAYDET 'e basýn.

Not:  Arkadaþlarýnýzýn telefon numaralarýný Windows Live™ Messenger telefon defterinizden el 
cihazýnýza indirebilirsiniz. Ýndirme iþleminden sonra, ei cihazýnda daha önce kaydedilmiþ kayýtlarýn 
tümünün silineceðini ve Windows Live™ Messenger telefon defterinde bulunmayan bazý kayýtlarýn 
üzerine yazýlacaðýný lütfen dikkate alýnýz.
Windows Live™ Messenger'den telefon numaralarýný indirmek için:

Messenger moduna girmek için  tuþuna basýn ve MENÜ tuþuna basýn.

Menüden DOWNLOAD 'u seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn.
Windows Live™ Messenger'den telefon numaralarýný indirmek için ekrandaki talimatlarý takip ediniz.

Not:  VIP melodisi, özel bir kiþi için seçebileceðiniz bir melodidir. Arayan kiþinin telefon numarasý 
telefon defterindeki numara ile tam örtüþüyorsa, seçilmiþ olan VIP melodisi çalar.

Not:  Duraklama girmek istediðiniz yerde  tuþuna uzun süre basýn.
Eðer telefon defteriniz dolu ise, ekranda DOLU gösterilir. Yeni bir kayýt girmeden önce bazý kayýtlarý 
silmeniz gereklidir.
Telefon defterinizin içinde iki farklý kayýt için ayný ismi giremezsiniz. Böyle olduðunda, ekranda ÇIFT 
ISIM DEGISTIR? gösterilir. Mevcut kaydý yenisiyle deðiþtirmek OK ’a basýn veya önceki ekrana 
dönmek ve isimde deðiþiklik yapmak için IPTAL ’ye basýn.
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Telefon defteri kaydýný gösterme ve yazma

1. Telefon defteri menüsüne girmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. Kayýt listesini görmek için 
BAK 'ý seçin.

2. Düzenlemek / yazmak istediðiniz kaydý bulmak için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. Telefon 
defteri kaydetme menüsüne girmek için SEÇENEK 'e basýn.

3. YAZ 'ý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve OK 'e basýn.

4. Ýsim, numara ve VIP melodisi alanlarý arasýnda gezinmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn.

5. Ýsim ve numara alaný içinde alfanumerik karakterler içinde gezinmek veya VIP melodisi alanýnda VIP 

melodilerine gözatmak için SOL / SAÐ  tuþuna basýn.

6. Düzenleme iþlemi tamamlandýðýnda KAYDET 'e basýn.

Telefon defteri kaydýný silme

1. Telefon defteri menüsüne girmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. Kayýt listesini görmek için 
BAK 'ý seçin.

2. Silmek istediðiniz kaydý bulmak için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. Telefon defteri kaydetme 
menüsüne girmek için SEÇENEK 'e basýn.

3. SIL 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna ve OK 'e basýn.

4. ONAYLA? gösterildiðinde OK ’e basýn.

Telefon defteri içine harfle kayýt arama

1. Telefon defteri menüsüne girmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. BAK 'ý seçin OK 'e basýn.

2. Bulmak istediðiniz kaydýn birinci harfini girin.

Özel telefon defterinizdeki kayýtlar için hýzlý 
arama

Dýkkat:  Hýzlý arama, yalnýzca telefon modundayken ve Windows Live™ Messenger 'den telefon 
defterini indirdiyseniz mümkündür, tüm hýzlý arama tuþlarý sýfýrlanýr.
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Hýzlý arama tuþunu belirleme

1. Telefon defteri menüsüne girmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn.

2. HIZLI ARAMA 'yý seçin ve OK 'e basýn. Birinci hýzlý arama tuþu gösterilir.

3. Kullanmak istediðiniz hýzlý arama tuþuna gitmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn.

4. Hýzlý arama tuþu için numara belirlenmemiþse, ekranda BOÞ gösterilir. Bir numara belirlemek için, 
SEÇ 'e basýn ve sonra 6 nolu basamaða geçin.

5. Ekranda, özel telefon defterinizdeki kayýtlarýn listesi gösterilir.

6. Kullanmak istediðiniz kaydý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn.

7. DETAY 'a basýn. Ekranda, seçtiðiniz kaydýn detaylarý gösterilir. Onaylamak için OK 'e basýn.

8. Telefon defteri menüsüne dönmek için IPTAL 'e basýn.

Hýzlý arama tuþunu deðiþtirme

1. Telefon defteri menüsüne girmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn.

2. HIZLI ARAMA 'yý seçin ve OK 'e basýn. Birinci hýzlý arama tuþu gösterilir.

3. Kullanmak istediðiniz hýzlý arama tuþuna gitmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn.

4. Eðer hýzlý arama tuþu için zaten bir numara belirlenmiþse, ekranda kaydýn ismi ve numarasý gösterilir. 

SEÇENEK 'e basýn. DEÐÝÞTIR 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

5. Ekranda, özel telefon defterinizdeki kayýtlarýn listesi gösterilir.

6. Kullanmak istediðiniz kaydý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn.

7. DETAY 'a basýn. Ekranda, seçtiðiniz kaydýn detaylarý gösterilir. Onaylamak için OK 'e basýn.

8. Telefon defteri menüsüne dönmek için IPTAL 'e basýn.

Hýzlý arama tuþunu silme

1. Telefon defteri menüsüne girmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn.

2. HIZLI ARAMA 'yý seçin ve OK 'e basýn. Birinci hýzlý arama tuþu gösterilir.

3. Kullanmak istediðiniz hýzlý arama tuþuna gitmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn.

4. SEÇENEK 'e basýn. SÝL 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

5. ONAYLA? gösterilir. Onaylamak için OK 'e basýn.

6. Telefon defteri menüsüne dönmek için IPTAL 'e basýn.
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Telefon defteri kapasitesine bakma
Telefonunuz, telefon defterinizin belleðinin ne kadarýný kullandýðýnýzý ve ne kadar kaldýðýný takip eder.

1. Telefon defteri menüsüne girmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn.

2. Boþ belle kapasitesini ve kullanýlan belleði görüntülemek için DURUM 'a basýn ve OK 'e basýn.

3. Telefon defteri menüsüne dönmek için OK 'e basýn.
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Telefonunuz her yaptýðýnýz görüþmeyi, gelen aramayý veya cevapsýz aramayý kaydeder. Son 20 cevapsýz 
aramanýn, gelen son 10 aramanýn ve aramýþ olduðunuz son 10 numaranýn bulunduðu bir listeye 
bakabilirsiniz. Her kayýt 12 karaktere kadar olan bir ismi ve 20 haneli bir numarayý.

Cevapsýz ve gelen aramalarda arama kaydý, yalnýzca yerel telefon operatörünüzün arayan kiþiyi tanýma 
servisini talep ettiyseniz otomatik olarak hafýzalanacaktýr. Messenger modunda Windows Live™ Messenger 
üzerinden yapýlan aramalar kaydedilmez.

Eðer birden fazla el cihazýnýz varsa, her el cihazýnýn kendine ait bir arama listesi vardýr.

Arama kaydýný görüntüleme

1.  tuþuna basýn. ARANAN, CEVAPSIZ veya ARAYAN listesini seçmek için YUKARI / AÞAÐI  
tuþuna basýn. Sonra OK 'e basýn.

2. Arama kayýtlarýna gözatmak için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn.

3. Arama kaydý bilgisini görüntülemek için SEÇENEK 'e basýn DETAY 'ý seçin.

Arama kaydýndan telefon defterine bilgi kopyalama
Ailenizin, arkadaþlarýnýzýn ve iþ arkadaþlarýnýzýn telefon numarasýný kaydetmek için, eðer bu kiþilerin baðlantý 
bilgilerine sahip deðilseniz arama kaydýndaki bilgileri telefon defterinize kaydedebilirsiniz.

Arama kaydýna bakarken (yukarýdaki Arama Kaydý Bilgisi bölümünde açýklandýðý þekilde),

1. Kaydetmek istediðiniz numarayý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn.

2. SEÇENEK 'e basýn.

3. Telefon defterinize kaydetmek için, TLF DFTERÝNE 'yi seçin.

4. Bu kayýt için bir isim girin; sonraki alana geçmek için AÞAÐI 'ya basýn.

5. Eðer gerekiyorsa numarayý yazýn; AÞAÐI 'ya basýn.

6. Eðer gerekiyorsa kayýt için bir VIP melodisi seçmek için SOL / SAÐ  tuþuna basýn. Kaydý 
hafýzalamak için KAYDET 'e basýn.

Not:  Kayýt, telefon defterinize hafýzalandýktan sonra arama kaydýnda kalýr ve kullanýlan yeni isim 
görünür.
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Arama kaydýndan bir kaydý silme
Her bir arama kaydýný teker teker silebilirsiniz. Bir kaydý silmek için:

1. Arama kaydýna bakarken (yukarýdaki Arama Kaydý Bilgisi bölümünde açýklandýðý þekilde), silmek için 
kaydý seçin ve SEÇENEK 'e basýn.

2. SIL 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

3. Onaylamak için OK 'e basýn.

Arama kaydýndaki tüm kayýtlarý silme
Tüm arama kaydý listelerini bir defada silebilirsiniz. Tüm arama kaydý listesini silmek için:

1. Bekleme modundan, arama kaydý menüsüne girmek için  tuþuna basýn.

2. ÇAÐRI SIL 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

3. Silmek istediðiniz listeyi seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn; tüm arama kayýtlarýný 
silmek istiyorsanýz, TÜM ARAMALAR 'ý seçin. Seçilen arama listesini silmek için OK 'e basýn.

4. Onaylamak için OK 'e basýn.

Telefonunuz, çevirdiðiniz son 10 numarayý hafýzalar. Eðer birden fazla el cihazýnýz varsa, her el cihazýnýn 
kendine ait bir aranan listesi vardýr.

Aranan listesine bakma ve bir numarayý tekrar çevirme

1. Aranan listesine girmek için SOL / SAÐ  tuþuna basýn; çevrilen numaralarýn listesi gösterilir.

2. Çevrilen son 10 numarayý sýralamak için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn.

3. Tekrar çevirmek istediðiniz numarayý seçin ve numarayý çevirmek için  tuþuna basýn.

Aranan listesi

Telefon defteri kaydý
Eðer aramýþ olduðunuz bir numara telefon defterinde kayýtlý olan bir numara ise, ekranda aranan 
numara yerine telefon defterindeki isim gösterilir.
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Aranan listesinden bir numarayý telefon defterine kaydetme

1. ARANAN listesine girmek için SOL / SAÐ  tuþuna basýn.

2. Listeden kaydetmek istediðiniz numarayý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn.

3. SEÇENEK 'e basýn. TLF DFTERÝNE 'yi seçmek için AÞAÐI 'ya basýn ve OK 'e basýn.

4. Bu kayýt için bir isim girin. Numara alanýna eriþmek için AÞAÐI 'ya basýn.

5. Gerekiyorsa numarayý yazýn. Melodi alanýna eriþmek için AÞAÐI 'ya basýn.

6. Eðer bu kayýt için bir VIP gerekiyorsa, seçmek için SOL / SAÐ  tuþuna basýn.

7. Kaydý hafýzalamak için KAYDET 'e basýn.

Son aranan numaralarý silmek
Çevrilen numaralarý arka arkaya silebilirsiniz.

1. Silmek istediðiniz kayda bakarken SEÇENEK 'e basýn.

2. SIL 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

3. Onaylamak için OK 'e basýn.

Aranan numaralarýn tüm listesini silme
Kayýtlarý tek tek silmek yerine tüm aranan numaralar listesini silme opsiyonuna sahipsiniz.

1. Bekleme modundan, arama kaydý menüsüne girmek için  tuþuna basýn.

2. ÇAÐRI SIL 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

3. ARANAN 'ý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. Silmek için OK 'e basýn.

4. Onaylamak için OK 'e basýn.

Not:  Telefon defterinde hafýzalanan tekrar arama kaydý tekrar arama listenizde de mevcuttur ancak 
burada yeni girilen isim gösterilir.
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Tuþ kilidi
Tuþlara yanlýþlýkla basýlmasýný önlemek için tuþ takýmýmý kilitlemek mümkündür.

Eðer tuþ takýmý kilitliyse,  tuþuna basarak gelen bir aramayý cevaplayabilirsiniz.

Tuþ takýmý görüþme esnasýnda aktiftir. Görüþme sona erdiðinde tuþ takýmý tekrar kilitlenir.

1. Bekleme modunda  tuþuna uzun süre basýn. Kilitlendiðinde, ekranda  görünür.

2. Tuþ kilidini açmak için KILITAÇ tuþuna basýn. Onaylamak için OK 'e basýn.

Çaðrý
Bu özelliði kullanarak el cihazlarýný arayabilirsiniz.

Baz ünitede  tuþuna basýn.

Baz üniteye tanýtýlmýþ olan tüm el cihazlarý 30 saniye boyunca çaðrý sesini çalacaktýr ve ekranda PAGING 
gösterilecektir.

Çaðrýyý durdurmak için:

DUR yumuþak tuþuna veya el cihazlarýn birinde  tuþuna veya baz ünitede  tuþuna tekrar basýn.

CallerID ilk zil çalýþýný bastýrma
Eðer arayan kiþiyi tanýma (CallerID) servisini talep ettiyseniz, telefonunuz CID’den önce ilk zil çalýþýný bastýrýr. 
Resetleme iþleminden sonra ilk zil çalýþýný bastýrma fonksiyonu deaktif konuma getirilir. Birinci aramadan 
sonra telefonunuz CID servisinin mevcut olup olmadýðýný otomatik olarak tespit eder. Eðer CID servisi tespit 
edilirse, telefonunuz, birinci aramadan sonra ilk zil çalýþýný bastýrma fonksiyonunu baþlatýr.

Not:  Kapalý olan veya bekleme modunda olmayan bir el cihazý çaðrý melodisini çalmaz. Ancak tüm 
diðer el cihazlarý çalmaya devam eder.

Not:  Eðer ilk zil çalýþýný bastýrma fonksiyonu bir kez aktifleþtirilmiþse, siz CID servisini iptal ettikten 
sonra da CID’den önceki ilk zil çalýþý bastýrýlacaktýr. Eðer CID servisini iptal ettiyseniz ve ilk zil çalýþýný 
bastýrma fonksiyonunu istemiyorsanýz, lütfen baz ünitenin elektrik fiþini çýkarýp kýsa süre sonra 
tekrar takýnýz.
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El cihazýný açma / kapatma
Telefonunuzu kapatmak için bekleme modundayken  tuþuna uzun süre basýn.

Telefonunuzu açmak için,  tuþuna basýn veya el cihazýný þarj yuvasýna koyun.

El cihazý otomatik olarak açýlmalýdýr.

Windows Live™ baðlantý listesini düzenleme
Windows Live™ baðlantý listenizi kendi tercihlerinize göre düzenleyebilirsiniz.

1.  tuþuna basýn. Baðlantý listesi gösterilir.

2. PC modu menüsüne girmek için MENÜ yumuþak tuþuna basýn.

3. SORT CONTACTS 'ý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. SEÇ yumuþak tuþuna basýn.

4. Baðlantý listenizi gruplara, alfabetik isimlere veya mevcudiyete göre düzenleyebilirsiniz.

Arzu edilen düzenleme metodunu seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve SEÇ yumuþak 
tuþuna basýn.

5. Baðlantý listenize dönmek için GERI yumuþak tuþuna basýn. Baðlantý listesi tercih ettiðiniz metoda 
göre düzenlenecektir.

Online durumunuzu deðiþtirme
Online durumunuzu el cihazýnda deðiþtirebilirsiniz.

1.  tuþuna basýn. Baðlantý listesi gösterilir.

2. PC modu menüsüne girmek için MENÜ yumuþak tuþuna basýn.

3. SET MY STATUS 'u seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. SEÇ yumuþak tuþuna basýn.

4. Geçmek istediðiniz durumu seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. Kaydetmek için SEÇ 
yumuþak tuþuna basýn.

Simgeler aþaðýdaki tabloda açýklanmýþtýr.

MESSENGER ONLINE MESSENGER OFFLINE

MESSENGER MEÞGUL MESSENGER UZAKTA

MESSENGER BAÐLANTISI 
BLOKE

MESSENGER KONUÞMADA

MESSENGER GRUP MESSENGER TELEFONDA
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Windows Live™ Messenger sinyalini ayarlama
Yeni bir E-Posta geldiðinde, online baðlantý durumunda, IM daveti geldiðinde ve Messenger notu geldiðinde 
bir sinyal alýrsýnýz.

1.  tuþuna basýn. Baðlantý listesi gösterilir.

2. PC modu menüsüne girmek için MENÜ yumuþak tuþuna basýn.

3. SETUP ALERTS 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. SEÇ yumuþak tuþuna basýn.

4. Bir not geldiðinde sinyal verilmesini istediðiniz durumu seçin ve SEÇ yumuþak tuþuna basýn.

5. Sinyalin verileceði metodu seçin:
Herhangi bir sinyal sesi istemiyorsanýz SESSIZ 'i seçin,
Sinyal sesi duymak istiyorsanýz AUDIBLE 'i seçin,
sinyali kapatmak için NONE 'ý seçin.

6. Kaydetmek için SEÇ yumuþak tuþuna basýn.

Sesleri kiþiselleþtirme
Her el cihazýna farklý zil melodilerini ve farklý ses seviyelerini tayin edebilirsiniz.

Windows Live™ Messenger, telefon aramalarý ve dahili aramalar için farklý zil sesleri seçebilirsiniz.

El cihazýnýn zil sesi gücünü seçme ve melodi
1. MENÜ 'ye basýn.

2. SESLER 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve OK 'e basýn.

3. EL SETI 'ni seçin ve OK 'e basýn.

4. Zil sesini ayarlamak için SOL / SAÐ  tuþuna basýn.
Windows Live™ Messenger hattý melodisini seçmek için AÞAÐI 'ya basýn.

5. Windows Live™ Messenger hattý için bir melodi seçmek için SOL / SAÐ  tuþuna basýn; telefon 
hattý melodisi seçmek için AÞAÐI ya basýn.

6. Telefon hattý melodisini seçmek için SOL / SAÐ  tuþuna basýn; dahili hatý seçmek için AÞAÐI 'ya 
basýn.

7. Dahili hat melodisini seçmek için SOL / SAÐ  tuþuna basýn.

8. Ayarlarý kaydetmek için OK 'e basýn.
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El cihazý zilinin açma / kapatma için kýsayol

El cihazýnýn zilini açma / kapatma için bekleme modunda  tuþuna uzun süre basýn.

Zilin kapalý olduðunu göstermek için  görünür. El cihazý gelen bir arama için herhangi bir ses 
göndermeyecektir.

Tuþ seslerini açma / kapatma
1. MENÜ 'ye basýn.

2. SESLER 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve OK 'e basýn.

3. TUÞ SESI 'ni seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve OK 'e basýn.

4. Aktüel ayar gösterilir. AÇIK veya KAPALI 'yý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn.

5. Ayarlarý kaydetmek için OK 'e basýn.

El cihazýnýn adýný deðiþtirme
Telefonunuza farklý bir ad verebilirsiniz. Eðer birden fazla el cihazýnýz varsa her el cihazýna ayrý bir ad 
verebilirsiniz.

El cihazý adýnýn uzunluðu maksimum 10 karakter olabilir ve A-Z, 0-9, ve boþ karakterden oluþabilir.

1. MENÜ 'ye basýn.

2. EKRAN 'ý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve OK 'e basýn.

3. EL SETI 'ni seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve OK 'e basýn. El cihazýnýn aktüel adý 
gösterilir.

4. El cihazý adýný düzenleyin ve onaylamak için OK 'e basýn.
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Saat ayarlama
Baz ünitenin güç beslemesi baðlandýktan ve PC 'ye baðlantý yapýldýktan sonra el cihazýnýz aktüel saati 
PC'den alýr.

Ancak saati manüel olarak ayarlamanýz da mümkündür. Saatinizi ayarlamak için:

1. Bekleme modunda, MENÜ 'ye basýn.

2. EKRAN 'ý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve sonra OK 'e basýn.

3. SAAT 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve sonra OK 'e basýn.

4. SAAT 'i deðiþtirmek için SOL / SAÐ  tuþuna basýn ve sonra AÞAÐI 'ya basýn.

5. DAKIKA 'yý deðiþtirmek için SOL / SAÐ  tuþuna basýn.

Eðer saatinizin formatýný 12 saat olarak ayarladýysanýz 6. adýma gidin.
Eðer 24 saat olarak ayarladýysanýz 7. adýma gidin.

6. AÞAÐI 'ya basýn. AM/PM 'i seçmek için SOL / SAÐ  tuþuna basýn.

7. Onaylamak için OK 'e basýn.

Saat formatýný 12 saat / 24 saat olarak ayarlama
Telefonunuzun saat formatýný deðiþtirmek için:

1. Bekleme modunda, MENÜ 'ye basýn.

2. EKRAN 'ý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve sonra OK 'e basýn.

3. SAAT 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

4. 12 SAAT veya 24 SAAT 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn.

5. Onaylamak için OK 'e basýn.

Alarmý ayarlama
Alarm zamanýný ayarlama
1. Bekleme modunda, MENÜ 'ye basýn.

2. GELIÞMIÞ 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve sonra OK 'e basýn.

3. ALARM SAATI 'ni seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.
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4. AÇIK veya KAPALI 'yý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn.
Alarm saatini AÇIK konuma getirmek için OK 'e basýn ve 5. adýmla devam edin.
VEYA
Alarm saatini KAPALI konuma getirmek için, onaylamak için OK 'e basýn.

5. SAAT 'i ayarlamak için SOL / SAÐ  tuþuna basýn. AÞAÐI 'ya basýn.

6. DAKIKA 'yý ayarlamak için SOL / SAÐ  tuþuna basýn.

Eðer saatinizin formatý 12 saat olarak ayarlýysa 7. adýma gidin.
Eðer 24 saat olarak ayarlýysa 12. adýma gidin.

7. AÞAÐI 'ya basýn. AM/PM 'i seçmek için SOL / SAÐ  tuþuna basýn.

8. Onaylamak için OK 'e basýn.

Alarm sesi maksimum 1 dakika çalar. Alarmý kapatmak için  tuþuna basýn alarmý SNOOZE moduna 
getirmek için SNOOZE yumuþak tuþuna basýn.

Zamanlayýcýnýn ayarlanmasý
1. Bekleme modunda, MENÜ 'ye basýn.

2. GELIÞMIÞ 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve sonra OK 'e basýn.

3. ZAMANLAYICI 'yý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

4. SAAT 'i ayarlamak için SOL / SAÐ  tuþuna basýn. AÞAÐI 'ya basýn.

5. DAKIKA 'yý ayarlamak için SOL / SAÐ  tuþuna basýn. AÞAÐI 'ya basýn.

6. SANIYE 'yi ayarlamak için SOL / SAÐ  tuþuna basýn.

7. Onaylamak için OK 'e basýn. Zamanlayýcý saymaya baþlar ve ekranda zamanlayýcýyý görürsünüz.

Zamanlayýcý zil sesinin durdurulmasý
Zamanlayýcý, ayarladýðýnýz sürenin sayýmý tamamlandýðýnda çalmaya baþlar.

DUR 'a basýn. Zamanlayýcýnýn sesi durdurulur.

Not:  Zamanlayýcýnýn zili çaldýðýnda, eðer 1 dakika içinde herhangi bir tuþa basýlmazsa zil sesi 
otomatik olarak kesilir.
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Sayaç (Kronometre)
1. Bekleme modunda, MENÜ 'ye basýn.

2. GELIÞMIÞ 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve sonra OK 'e basýn.

3. SAYAÇ 'ý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

4. BAÞLA 'ya basýn. Sayaç saymaya baþlar.

DUR 'a basýn. Sayaç durur. Sayacý sýfýrlayabilir veya sayacý iptal edebilirsiniz.

ARA 'ya basýn. Sayaç saymaya ara verir. Sayacýn ara verilen yerden saymaya devam etmesi için 
DEVAM 'a basýn.

IPTAL 'e basýn. Sayaç kapatýlýr.

Otomatik cevaplama açýk / kapalý
Otomatik cevaplama fonksiyonu, gelen bir aramayý telefonu yalnýzca baz üniteden veya þarj yuvasýndan 

kaldýrmak þartýyla cevaplama konforunu sunar.  tuþuna basmanýza gerek kalmaz.

1. Bekleme modunda, MENÜ 'ye basýn.

2. GELIÞMIÞ 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve sonra OK 'e basýn.

3. OTOMATIK CVP 'yý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

4. AÇIK veya KAPALI 'yý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

Dil
Telefonunuz çeþitli dillerde teslim edilir. Eðer telefonunuzun dilini deðiþtirirseniz, menüler seçilen dilde 
gösterilir.

1. Bekleme modunda, MENÜ 'ye basýn.

2. EKRAN 'ý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve sonra OK 'e basýn.

3. DIL 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

4. Arzu edilen dili seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. Ayarlarý kaydetmek için OK 'e basýn.
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Arama modu (Ton / Pulse)
Arama modu yalnýzca telefon aramasý yaptýðýnýzda geçerlidir. Telefonunuzun standart ayarý tonlu aramadýr. 
Eðer gerekirse pulse aramayý devreye sokabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, MENÜ 'ye basýn.

2. GELIÞMIÞ 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve sonra OK 'e basýn.

3. ARAMA MODU 'nu seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

4. TON veya PULSE arama modunu seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. Kaydetmek için 
OK 'e basýn.

Flaþ süresi
Operatör hizmetleri kullanýldýðýnda bu opsiyon faydalýdýr. VOIP 433 cihazýnýzda ayarlanmýþ olan varsayýlan 
flaþ süresi deðeri ülkenizdeki að þebekesi için en uygun ayardýr ve bu nedenle deðiþtirilmesi 
gerekmemektedir.

1. Bekleme modunda, MENÜ 'ye basýn.

2. GELIÞMIÞ 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve sonra OK 'e basýn.

3. FLAÞ 'ý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

4. Arzu edilen flaþ süresini seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

Duraklama süresi
Telefonunuz, 2 adet fabrika ayarlý duraklama süresi ile teslim edilir.

1. Bekleme modunda, MENÜ 'ye basýn.

2. GELIÞMIÞ 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve sonra OK 'e basýn.

3. DURAK 'ý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

4. DURAK 1 veya DURAK 2 'yi seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

Pulse arama modunda geçici tonlu arama
Eðer arama modu pulse olarak ayarlanmýþsa, bir görüþme esnasýnda geçici olarak tonlu aramayý 

ayarlamak için  tuþuna uzun süre basýn. Ekranda d gösterilir. Siz telefonu kapatýncaya kadar 
takip eden tüm rakamlar tonlu olarak aranýr.
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Ekran kontrastýný ayarlama
1. Bekleme modunda, MENÜ 'ye basýn.

2. EKRAN 'ý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve sonra OK 'e basýn.

3. KONTRAST 'ý seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

4. Ekran kontrastýný ayarlamak için SOL / SAÐ  tuþuna basýn. Arzu edilen ayarlarý kaydetmek için 
OK 'e basýn.

Pin kodu ayarý
Kayýt, el cihazýný silme ve reset moduna eriþim için bir PIN (personal identification number) kodu gereklidir.

Fabrika ön ayarý "0000" dýr. Bu kodu deðiþtirebilir ve kendinize ait bir özel kod girebilirsiniz. PIN kodu 
uzunluðu maksimum 8 rakam olabilir.

1. Bekleme modunda, MENÜ 'ye basýn.

2. SISTEM 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve sonra OK 'e basýn.

3. PIN DEÐÝÞTÝR 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

4. Aktüel PIN kodunu girin  ve OK 'e basýn.

5. Yeni PIN kodunu girin  ve OK 'e basýn.

6. Yeni PIN kodunu tekrarlayýn  ve onaylamak için OK 'e basýn.

7. Ayarlarý kaydetmek için OK 'e basýn.

El cihazýnýn standart ayarlarýný geri getirme
Telefonunuzun ekran, ses ve diðer ayarlarýný reset edebilirsiniz. Bunun için bkz. Bölüm "Standart Ayarlar", 
Sayfa 40.

1. Bekleme modunda, MENÜ 'ye basýn.

2. SISTEM 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve sonra OK 'e basýn.

3. RESET 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

Not:  Aktüel PIN kodu yanlýþsa veya yeni PIN kodu ikinci kez doðru girilmediyse bir ret sesi 
duyarsýnýz ve yanlýþ PIN kodu ekranda gösterilir. Yeniden denemek için 3 - 7 nolu adýmlarý takip 
edin.
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4. PIN kodunu girin  (standart PIN "0000" dýr) ve onaylamak için OK 'e basýn.

5. Onaylamak için OK 'e basýn.

Mekan denetlemeyi açma / kapatma
Mekan denetleme, el cihazý üzerinde herhangi bir tuþa (OFF tuþu hariç ) basýldýðýnda programlanmýþ 
bir numaranýn telefon hattý üzerinden aranmasýný saðlar.

1. Bekleme modunda, MENÜ 'ye basýn.

2. GELIÞMIÞ 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve sonra OK 'e basýn.

3. MEKAN DENET. 'yi seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

4. AÇIK 'ý seçmek için SOL / SAÐ  tuþuna basýn.

5. Bir numarayý girmek veya düzeltmek için AÞAÐI 'ya basýn ve onaylamak için OK 'e basýn.
Standby moduna geri döndüðünüzde MEKAN DENET. gösterilir.

Mekan denetlemeyi kapatmak için,

1. IPTAL yumuþak tuþuna basýn.

2. Onaylamak için OK 'e basýn.

Kayýt
Baz istasyona yeni bir el cihazýný kaydetme
Baz istasyona maksimum 4 el cihazý kaydedilebilir.

1. Bekleme modunda, MENÜ 'ye basýn.

2. SISTEM 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve sonra OK 'e basýn.

3. KAYIT 'ý seçmek için SOL / SAÐ  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

4. PIN kodunu girmeden (standart PIN "0000" dýr) önce baz istasyondaki  tuþuna 4 saniye 
boyunca basýn.

5. PIN kodunu girin  ve OK 'e basýn.

Not:  Eðer baz ünite dolu ise kayýt moduna geçmeyecektir. Aktüel kayýtlý olan bir el cihazýnýn kaydýný 
silmek için bkz. Bölüm "El cihazý kaydýný silme", Sayfa 36.
35



TR Diðer Özellikler

VOIP 433_TR_3111 285 30102.book  Seite 36  Donnerstag, 6. April 2006  8:33 08
El cihazý kaydýný silme
Bir el cihazýnýn kaydý, ayný baz üniteye baþka bir el cihazý kaydedildiðinde silinebilir. El cihazý kendi kendine 
kaydýný silebilir.

1. Bekleme modunda, MENÜ 'ye basýn.

2. SISTEM 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve sonra OK 'e basýn.

3. EL SETI SIL 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

4. Kaydýný silmek istediðiniz el setini seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve OK 'e basýn.

5. PIN kodunu girin  (standart PIN "0000" dýr) ve OK 'e basýn.

6. Onaylamak için tekrar OK 'e basýn.

Baz istasyonu seçme
Eðer el cihazýnýz 1 baz istasyondan fazla baz istasyona kayýtlý ise, el cihazýnýn hangi baz istasyonla 
kullanýlacaðýný seçebilirsiniz.

1. Bekleme modunda, MENÜ 'ye basýn.

2. SISTEM 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve sonra OK 'e basýn.

3. BAZ SEÇ 'i seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn. OK 'e basýn.

4. Kullanmak istediðiniz baz istasyonu seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve OK 'e basýn.
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Dahili arama
Telefonunuzdaki interkom fonksiyonunu kullanarak ev içinde bir kiþiyi arayabilirsiniz.

Bir dahili arama yapmak için:

1. INT yumuþak tuþuna basýn.

2. Aramak istediðiniz el cihazýný seçin ve OK ’e basýn
VEYA
aramak istediðiniz el cihazýnýn numarasýný girin.

Bir harici arama esnasýnda dahili arama yapmak
Dýþardan gelen bir arama esnasýnda, harici aramayý beklemede tutabilir ve ev içinde baþka bir kiþiye arama 
yapabilirsiniz.

Bir harici arama esnasýnda dahili arama yapmak için:

1. SEÇENEK ’e basýn.

2. INTERKOM 'u seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve OK ’e basýn.

3. Aramak istediðiniz el cihazýný seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve OK ’e basýn
VEYA
aramak istediðiniz el cihazýnýn numarasýný girin.

4. Diðer el cihazýn aramanýzý cevaplamasýný bekleyin.

Not:  Bu bölüm içinde belirtilen fonksiyonlarý gerçekleþtirmek için en az 2 el cihazýnýz olmalýdýr.

Not:  Eðer diðer el cihazýna eriþilemiyorsa bir meþgul sesi duyarsýnýz.

Not:  Harici aramaya dönmek için, SEÇENEK ’e basýn ve KNFRANS ÇIK opsiyonunu seçin ve OK 
’e basýn.
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Bir harici aramayý baþka bir el cihazýna aktarmak
Telefon görüþmesi esnasýnda bir dahili aramanýn yapýlmasý

1. SEÇENEK ’e basýn.

2. INTERKOM 'u seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve OK ’e basýn.

3. Aramak istediðiniz el cihazýný seçmek için YUKARI / AÞAÐI  tuþuna basýn ve OK ’e basýn
VEYA
aramak istediðiniz el cihazýnýn numarasýný girin.

4. Eðer diðer el cihazý aramanýzý cevapladýysa,  tuþuna basýn ve el cihazýný baz üniteye yerleþtirin.
Harici arama aktarýlmýþtýr.
VEYA
Eðer diðer el cihazý aramanýzý cevapladýysa, SEÇENEK 'e basýn TRANSFER 'i seçin ve OK 'e basýn.

PC aramasýnýn hatta tutulmasý

1. TUT 'a basýn, baz istasyonla baðlantýsý olan tüm el cihazlarýnda PC TUT 
mesajý gösterilmelidir.

2. Hatta tutulan aramayý cevaplamak için herhangi bir el cihazýnda YANITLA 
yumuþak tuþu basýlabilir.

Windows Live™ Messenger aramasý esnasýnda bir dahili 
aramanýn yapýlmasý

1. Windows Live™ Messenger aramasý hatta tutulurken (PC aramasýnýn hatta tutulmasý bölümünde 
açýklandýðý þekilde), INT 'e basýn ve dahili baðlantýnýn yapýlacaðý el cihazýný seçin.

2. Dahili arama cevaplandýðýnda el cihazýnýn kullanýcýsý ile konuþun.

3. PC aramasýna dönmek için,  tuþuna basarak dahili aramayý kapatýn.

4. Eðer PC daha bekliyorsa, YANITLA yumuþak tuþu aktif olmalýdýr. Hatta tutulan PC aramasýný almak 
için YANITLA yumuþak tuþuna basýn.
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Konferans görüþmesi
Harici telefon görüþmesine katýlmasý için baþka bir el cihazýný davet edebilirsiniz.

Harici görüþme esnasýnda,

1. SEÇENEK ’e basýn. INTERKOM 'u seçin ve OK 'e basýn.

2. Aramak istediðiniz el cihazýný seçin ve OK 'e basýn
VEYA
aramak istediðiniz el cihazýnýn numarasýný girin.

3. Eðer diðer el cihazý aramanýzý cevapladýysa, SEÇENEK 'e basýn ve KONFERANS 'ý seçin.
Konferans görüþmesindesiniz.

Windows Live™ Messenger aramasý esnasýnda telefon hattýndan 
gelen bir aramaya cevap verme (Multi-El Cihazý)
Diðer el cihazlarýnda telefon melodisi çalar.

Gelen aramayý cevaplamak için diðer el cihazýndaki  tuþuna basýn.

Telefon hattýnda görüþme esnasýnda Windows Live™ Messenger 
'den gelen bir aramaya cevap verme (Multi-El Cihazý)
Diðer el cihazlarýnda Windows Live™ Messenger melodisi çalar.

Gelen aramayý cevaplamak için diðer el cihazýndaki  tuþuna basýn.

Not:  Konferans görüþmesi esnasýnda ahizesi kapatýlan el cihazý görüþmeden çýkar ve diðer el 
cihazýnýn harici görüþme baðlantýsý devam eder.
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* Bir reset yapýldýktan sonra bu özellik / fonksiyon tekrar standart ayarýna getirilmez.

El seti (El cihazý adý) *: Boþ Duvar kaðýdý: Duvar kaðýdý 1

Saat (Saat formatý):
Saat:

24 saat
00:00

Otomatik cvp
(Otomatik cevaplama): KAPALI

Zil melodi (sabit hatlar): Party Menü dili: Dýl 1

Zil melodi (Windows Live™  
Messenger): Dring

Duraklama süresi:
Zil sesi seviyesi:

Durak 1
Orta

Zil melodi (Dahili arama):
Alarm:

Party
KAPALI

Mekan denet.
(Mekan denetleme): KAPALI

Tuþ sesi:
Onay sesi:

AÇIK
AÇIK

Mekan denet. numara
(Mekan denetleme numara): Boþ

Zamanlayýcý: KAPALI Baz seç (Baz seçme): Otomatik

Sayaç: KAPALI Mesaj göstergesi: KAPALI

Flash süresi: Recall 1 Sistem PIN: 0000

Arama modu: Ton Hýzlý arama: KAPALI

Gelen arama zamanlayýcýsý: Reset Hýzlý arama numara: Boþ

Tüm aramalarýn zamanlayýcýsý: Reset Tuþ takýmý kilidi: KAPALI

Kontrast: Seviye 2 Kulaklýk ses seviyesi: Orta

Son aramanýn zamanlayýcýsý: Reset

Çevrilen aramanýn  
zamanlayýcýsý: Reset

Standart Ayarlar
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Eðer yukarýda belirtilen iþlemlerden çözüm alýnamazsa, el cihazýnýn ve baz istasyonun güç beslemesini 
çýkarýn ve Windows Live™ Messenger 'i yeniden baþlatýn. 15 dakika bekleyin ve tekrar deneyin.

Sorun Çözüm

 basýldýðýnda çevir sesi 
gelmiyor.

• Adaptörün, telefon kablosunun ve USB 'nin doðru þekilde 
baðlandýðýndan emin olun.

• Pillerin tam olarak þarj edildiðinde ve doðru þekilde 
takýldýðýndan emin olun.

• Bu telefon elektrik kesintisi durumunda çalýþmaz.

Sinyal simgesi  yanýp sönüyor.
• El cihazýnýzý bir baz üniteye kaydedin.
• Baz üniteye yaklaþýn.

Telefonun zili çalmýyor. • Adaptörün, telefon kablosunun ve USB 'nin doðru þekilde 
baðlandýðýndan emin olun.

• El cihazýný baz üniteye yaklaþtýrýn.
• Zili açýn.

El cihazý þarj yuvasýna 
yerleþtirildiðinde bip sesi 
duyulmuyor.

• El cihazýný þarj yuvasýndan çýkarýn ve tekrar yerine yerleþtirin.
• Þarj kontaklarýný temiz ve kuru bir bezle temizleyin.
• El cihazý sesini SESLER menüsünden açýn.
• Eðer el cihazý daha önceden kapatýldýysa bip sesi gelmez.

Bekleyen arama cevaplanamýyor. • Yerel telefon þirketinizden kontrol edin ve doðru flaþ süresini 
seçin.

• Aktüel aramayý bitirin  ve ikinci aramayý kabul etmek 

için tekrar  ’a basýn.

El cihazý 24 saat þarj edilmesine 
raðmen pil simgesi pilin boþ 
olduðunu gösteriyor.

• Yeni bir þarj edilebilir pil satýn almak için yetkili satýcýya 
danýþýn.

• Þarj iþlemi esnasýnda pil simgesini hareket edip etmediðini 
kontrol edin.

Ekranda simge yok. • Pili þarj edin.
• Pillerin pil bölmesinde olduðundan ve el cihazýnýzýn AÇIK 

olduðundan emin olun.

Ses kalitesi kötü (cýzýrtý, yanký vs.). • Baz üniteyi farklý bir odaya veya daha yüksek bir yere veya 
baþka elektronik cihazlardan uzak bir yere koyunuz.

• Baz üniteye yaklaþýnýz.

Baðlantý listesinden error mesajý 
geliyor.

• Baz ünitenin PC ’ye baðlý olup olmadýðýný kontrol edin.
• Windows Live™ Messenger 'in PC 'de çalýþýp çalýþmadýðýný 

kontrol edin.
• Eðer kapsama alaný dýþýndaysa el cihazýný baz üniteye yakýn 

bir yere götürün.

Sorun Giderme
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Güvenlik Uyarýsý
Elektrik kesildiði hallerde bu cihaz donatýmý acil çaðrý için kullanýlamaz. Acil durumlarda örn. cep telefonu 
gibi alternatif cihazlar kullanýn.

Garanti
Garanti bilgileri www.p4c.philips.com adresinde mevcuttur.

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

Güvenlik Uyarýlarý
El cihazýný sývýlardan uzak tutun. El cihazýnýn ve baz istasyonun gövdesini açmayýn. Aksi takdirde tehlikeli 
gerilimlerle temas edebilirsiniz. Þarj kontaklarý ve piller iletken cisimlerle temas etmemelidir. Yalnýzca 
kullanýmý þart koþulan pil tiplerini kullanýn, aksi takdirde patlama tehlikesi mevcuttur.

El Cihazý Pillerinin Deðiþtirilmesi

DÝKKAT!  Þarj edilemeyen pilleri asla kullanmayýnýz; yalnýzca bu telefonla birlikte teslim edilmiþ 
tipteki pilleri kullanýnýz.
42
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Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlarý 
("EMF")
1. Philips Royal Electronics firmasýnýn ürettiði ve sattýðý tüketici odaklý ürünler arasýndan birçoðu, 

elektronik cihazlar gibi genelde elektromanyetik sinyal yayma ve alma özelliðine sahiptir.

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

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

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

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

Çevrenin Korunmasý
Ambalâj malzemeleri, eskiyen pilleri ve artýk kullanýlamaz durumda olan telefonlarý imha ederken mutlaka 
yerel yönetmelikleri dikkate alýn.

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

Atýklarýn yeniden iþlenmeleri ve geri dönüþümü dalýnda faaliyet gösteren ulusal kurumlara mali 
katkýda bulunulmuþtur.

Ýþaretli ambalâj malzemeleri geri dönüþüm (recycling) tesislerine teslim edilebilir.
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A
Acil arama   13
Alarm saatini KAPALI   31
Alarmý, ayarlama   30
Ambalaj içeriði   6
Ana Menü   12
Arama   13
Arama esnasýnda   17
Arama esnasýnda kulaklýk ses 
seviyesinin ayarlanmasý   17

Arama Kaydý   23
Arama kaydýný görüntüleme   23
Arama kaydýndaki tüm kayýtlarý silme   24
Arama kaydýndan bir kaydý silme   24
Arama kaydýndan telefon 
defterine bilgi kopyalama   23

Arama modu   33
Arama süresi   13
Aramayý kapatmak   16
Aranan listesi   24
Aranan listesinden bir numarayý 
telefon defterine kaydetme   25

Aranan listesine bakma   24
Aranan numaralarýn tüm listesini silme   25
Ayný anda her iki hattan iki arama geldiðinde   16
B
Baðlantý   10
Baðlantý listesi   8
Baðlantý listesinden arama yapma   16
Baþka ne gereklidir   6
Baz istasyon   8
Baz istasyon üzerindeki LED   8
Baz istasyonu seçme   36
Bir harici arama esnasýnda 
dahili arama yapmak   37

Bir harici aramayý baþka bir 
el cihazýna aktarmak   38

Bir numarayý tekrar çevirme   24
Bir Windows Live™ Messenger 
aramasýný bitirme   15

Bir Windows Live™ Messenger 
aramasýný reddetme   15

Bir Windows Live™ Messenger 
aramasýný yapma   14

C
Çaðrý   26
Çaðrý tuþu   8
Çaðrýyý durdurmak için   26
CallerID ilk zil çalýþýný bastýrma   26
Çevrenin Korunmasý   43

Çift hatlý telefon   8
D
Dahili arama   37
Diðer hattan gelen ikinci arama   17
Dil   32
Durak   19
Duraklama süresi   33
E
Ekran konstrast   34
El Cihazý   7
El cihazý ekranýndaki simgeler   9
El cihazý kaydýný silme   36
El cihazý Pillerinin Deðiþtirilmesi   42
El cihazý zilinin açma / kapatma için kýsayol   29
El cihazýný açma / kapatma   27
El cihazýnýn adýný deðiþtirme   29
El cihazýnýn standart ayarlarýný geri getirme   34
El cihazýnýn zil sesi gücünü seçme ve melodi   28
Elektrik Beslemesi   4
Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik 
Alanlarý ("EMF")   43

Eller serbest (Handsfree) arama   18
Eller serbest görüþmede hoparlörün 
ses seviyesini ayarlamak   18

F
Flaþ süresi   33
G
Garanti   42
Gelen telefona cevap vermek   16
Güvenlik önlemleri   4
Güvenlik Uyarýlarý   42
Güvenlik Uyarýsý   4, 42
H
Hýzlý arama   20
Hýzlý arama tuþunu belirleme   21
Hýzlý arama tuþunu deðiþtirme   21
Hýzlý arama tuþunu silme   21
Hýzlý çevirme   16
Ý
Ýçindekiler   3
Ýnterkom Kullanýmý   37
K
Kayýt   35
Konferans görüþmesi   39
Kontrast   34
Kurulum   11
Kurulum için gereken özellikler   5
M
Mekan denetlemeyi açma / kapatma   35
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Mekan denetlemeyi kapatmak için   35
Menzil   11
Mikrofonu, sessiz   17
O
Online durumunuzu deðiþtirme   27
Otomatik cevaplama açýk / kapalý   32
P
PC aramasýnýn hatta tutulmasý   38
Pil   10, 11
Piller   4
Pin kodu   34
Pre-dial   15
Pulse arama modunda geçici tonlu arama   33
S
Saat formatý   30
Saat, ayarlama   30
Sayaç (Kronometre)   32
Sesler   28
Sessiz   17
Simgeler, durumunuzu   27
Snooze moduna   31
Son aranan numaralarý silmek   25
Sorun Giderme   41
Standart Ayarlar   40
T
Telefon Defteri   19
Telefon defteri içine harfle kayýt arama   20
Telefon defteri kapasitesine bakma   22
Telefon defteri kaydý   24
Telefon defteri kaydýný gösterme ve yazma   20
Telefon defteri kaydýný silme   20
Telefon defteri kaydýný yazma   20
Telefon defterinden arama yapma   16
Telefon defterinden numara çevirme   15
Telefon defterine kayýt ekleme   19
Telefon görüþmesi esnasýnda bir 
dahili aramanýn yapýlmasý   38

Telefon hattýnda görüþme esnasýnda 
Windows Live™ Messenger ’den gelen 
bir aramaya cevap verme (Multi-El Cihazý)   39

Telefon hattýndan arama   15
Ton / Pulse   33
Tuþ kilidi   26
Tuþ seslerini açma / kapatma   29
Tuþlar, el cihazý   7
U
USB   11
Uygunluk   42
V
VIP melodisi   19
VOIP 433 kullaným talimatlarý   4
W
Windows Live™ baðlantý listesini düzenleme   27
Windows Live™ Messenger aramasý 
esnasýnda bir dahili aramanýn yapýlmasý   38

Windows Live™ Messenger aramasý 
esnasýnda telefon hattýndan gelen bir 
aramaya cevap verme (Multi-El Cihazý)   39

Windows Live™ Messenger hesabýnýza giriþ   13
Windows Live™ Messenger Menüsü   14
Windows Live™ Messenger 
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