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1 Önemli
Bu cihaz elektrik kesintileri sırasında acil 
durum araması yapma özelliğine sahip 
değildir. Skype normal telefonunuzun 
yerini almaz ve acil durum aramaları için 
kullanılamaz. Acil durum aramaları için 
alternatif düzenlemeler yapılmalıdır. 

1.1 Güç gereksinimleri
• Bu ürün için EN 60-950-1 

standartlarında tanımlanan IT 
kurulumu hariç, 100 – 240 volt elektrik 
kaynağı, alternatif tek fazlı güç gerekir. 

• Elektrik şebekesi EN 60950-1 
standardına göre tehlikeli olarak 
sınıflandırılmıştır. Bu ürünün elektrik 
bağlantısını kesmenin tek yolu güç 
kaynağını fişten çıkarmaktır. Elektrik 
prizinin cihaza yakın bir yerde 
olduğundan ve kolay erişilebildiğinden 
emin olun.

• Şebeke üzerindeki voltaj EN 60950-1 
standartlarına göre, TNV-3 olarak 
sınıflandırılmıştır (Telekomünikasyon 
şebeke voltajları). Elektrik kesintisinin 
ardından, tarih ve saat ayarlarının 
kaybolması yanında devam eden 
görüşme de kesilir.

Uyarı
• El cihazının sıvılar veya nem ile temas 

etmesine izin vermeyin.
• El cihazını, ana üniteyi veya şarj cihazını 

açmayın. Yüksek voltaja maruz 
kalmanıza sebep olabilir.

• Şarj kontaklarının veya pilin iletken 
nesnelerle temas etmesine izin 
vermeyin.

• Ürünün elektrik fırtınasından zarar 
görmesi küçük bir ihtimaldir. Fırtınası 
sırasında ürünü elektrik ve telefon 
prizlerinden çıkartmanızı öneririz.

• El cihazını gaz sızıntısı olan yerler gibi 
patlama tehlikesi olan yerlerde 
kullanmayın.

• Bu ürünü yoğun bakım ekipmanlarının 
veya kalp pili kullanan kişilerin 
yakınında kullanmayın.

• Bu ürün çok yakın yerleştirildiği 
takdirde, telesekreter, televizyon, 
radyo ve bilgisayar gibi elektrikli 
cihazlarla interferans yaratabilir. Ana 
üniteyi bu tür cihazlardan en az bir 
metre uzağa yerleştirmenizi tavsiye 
ederiz.

• Sadece cihazla birlikte verilen adaptörü 
kullanın. Yanlış adaptör polaritesi veya 
voltajı cihaza ciddi şekilde hasar verebilir.

• EĞER YANLIŞ TİPTE PİL 
KULLANILIRSA PATLAMA RİSKİ 
VARDIR. Asla şarj edilmeyen pil 
kullanmayın. Ürünle birlikte temin 
edilen tavsiye edilen tipi kullanın. 
NiMH piller yürürlükteki bertaraf 
etme yönetmeliklerine uygun şekilde 
bertaraf edilmelidir.

• SADECE SAĞLANILAN ADAPTÖRLE 
KULLANIN

Ana ünite adaptörü: 
Nantong Daming 
DM-SC060050 (VDE ve İngiltere’de 
kullanılan priz) 
Giriş: 100-240VAC 50/60Hz 0.1A 
Çıkış: 6VC 500mA
Power Systems Technologies (SZ) Co., 
Ltd. 
M901.0170E (VDE priz) & M901.0170X 

!
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(İngiltere’de kullanılan priz)
Giriş: 100-240VAC 50/60Hz 0.1A 
Çıkış: 6VDC 500mA
Şarj adaptörü: 
ESL IW156E (VDE priz) & IW156U 
(İngiltere’de kullanılan priz)  
Giriş: 100-240VAC 50/60Hz 0.2A 
Çıkış: 6VDC 150mA
• SADECE SAĞLANILAN PİLLERLE 

KULLANIN
Tavsiye edilen pil:
CORUN Ni-MH AAA750 1.2V 750mAh
SANIK Ni-MH SN-AAA75H 1.2V 750mAh
BYD Ni-MH H-AAA750A 1.2V 750mAh
• Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi 

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

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

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

• Telefonunuzu düşürmeyin veya 
nesnelerin telefonunuz üzerine 
düşmesine izin vermeyin.

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

• Patlama tehlikesi olan yerlerde ürünü 
kullanmayın.

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

• Aktif mobil telefonlar interferans 
yaratabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında:
• Çalıştırma sıcaklığı her zaman 

0 ve 35ºC olmalıdır.
• Saklama sıcaklığı her zaman 

-25 ve 45ºC olmalıdır.
• Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü 

daha kısa olabilir.

El cihazı üzerine veya yakınına konulan 
metalik nesneler tutulabilir.

1.2 Dijital güvenlik sistemi
Kablosuz telefonunuz hatalı telefon 
çalmaları, yetkisiz erişim ve telefon 
hattınızdaki ücretlere karşı koruma 
amacıyla dijital güvenlik sistemi 
kullanmaktadır.
Her ünitenin programlanmış kendine özel 
dijital güvenlik kodu vardır. Ana ünite ve el 
cihazı ilk kez çalıştırıldığında, el cihazı ana 
ünite ile otomatik olarak bağlantı kurarak 
normal ve güvenli kullanım için hazır hale 
gelir. Eğer ilave aksesuar olarak el cihazları 
satın aldıysanız, dijital güvenliğin 
bozulmaması için bu kılavuzdaki “El cihazını 
kaydetme” bölümü içinde yer alan kayıt 
prosedürüne uymanız gereklidir.

1.3 Yazılım lisansları
Bu ürün açık paket yazılım lisansları 
içermektedir. Bu paketlere, bunlar için 
geçerli olan lisanslara ve/veya bildirimlere 
genel bakış, bu paketlerin bazıları için 
kaynak kodlar aşağıdaki adreste 
bulabileceğiniz online dokümantasyonda 
mevcuttur 
www.philips.com/support.
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1.4 Uyumluluk
Philips olarak beyan ederiz ki, ürün 
Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen 
tüm temel gereksinimler ve ilgili hükümler 
ile uyumludur. Bu ürün sadece paket 
üzerinde belirtilen ülkelerdeki analog 
telefon hatlarına bağlanabilir.
Uyumluluk Beyanını www.philips.com/
support adresinde bulabilirsiniz.

1.5 Çevre
Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve 
eski telefonların atılmasına yönelik yerel 
yönetmeliklere dikkat edin. Mümkün 
olduğunda geri dönüşümlerini teşvik edin.

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

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

aksesuarlar dahil olarak) belirtilmiş 
WEEE toplama tesisine atılması.

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

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

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

İlgili ulusal geri kazanım ve geri 
dönüşüm sistemine mali destek 
sağlanmıştır.
Etiketli ambalaj malzemesi geri 
dönüşümlüdür.
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1.7 Elektrik, Manyetik ve 
Elektromanyetik Alanlar 
(“EMF”)

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

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

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

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

5. Philips uluslararası EMF ve güvenlik 
standartlarının geliştirilmesinde aktif 
rol oynar, bu sayede Philips 
standartlarda yapılan gelişmeleri 
ürünlerine en kısa sürede 
uyarlayabilir.
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8 Telefonunuz

2 Telefonunuz
Satın aldığınız için tebrikler, Philips’e hoşgeldiniz!

Philips’in sunduğu destekten tam olarak faydalanmak için, ürününüzü 
www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

2.1 Kutuda neler var

* Kutuda opsiyonel telefon hattı adaptörleri olabilir.

2.2 Başka nelere ihtiyacınız olacak
• Bir telefon hattı ve Internet bağlantısı (minimum 512kb hızında yüksek hızlı internet 

bağlantısı önerilir).
• Ayrıca boş ethernet portu bulunan router veya modem router da gerekli olacaktır.

El cihazıAna ünite 

Garanti

NiMH AAA 
Şarj edilebilir

Pil x 2

Ana ünite 
için güç 
kaynağı

CDROM olarak 
Kullanıcı Kılavuzu

Telefon 
Kablosu*

Hızlı Başlama 
Kılavuzu

Bir Ethernet 
kablosu (RJ45 
konektörlü)

 Güç kaynaklı şarj 
aleti
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2.3 Telefonunuza genel bakış

A Ahize
B Yeni olay LED'i

Yeni aramalar, mesajlar, sesli 
mesajlar

C Sol Fonksiyon Tuşu <
Telefon ekranınızda, tam üzerinde 
görüntülenen fonksiyonu seçer.
Ana menüye erişim

D Sağ Fonksiyon Tuşu C
Telefon ekranınızda, tam üzerinde 
görüntülenen fonksiyonu seçer.
Son numarayı tekrar arar
Metin veya sayıları siler
İşlemi iptal eder

E Skype tuşu :
Kişi listesine erişir
Menü işlemleri sırasında seçim onayı

F Yukarı tuşu u
İmleci bir satır yukarı taşır
Ahize sesini artırır
Skype durum menüsüne girer

G Sol tuş [
İmleci sola hareket ettirir

H Sağ tuş ]
İmleci sağa hareket ettirir

I Aşağı tuşu d
İmleci bir satır aşağı taşır
Ahize sesini azaltır
Arama geçmişine girer

J Konuşma/Flaş tuşu r
Arama yapma ve cevaplama
Flaş sinyali gönderir

K Son/Açma/Kapama tuşu e
Aramayı bitirir
Menüden/işlemden çıkar
El cihazını açar/kapatır

L Yıldız tuşu *
Çevir 
Düzenleme modu sırasında küçük ve 
büyük harf arasında geçiş yapmak

M Duraklama/Tuş kilidi tuşu #
# tuşlayın ve duraklama girin
Tuş takımını kilitleme/kilit açma

N İnterkom/Konferans tuşu i
İnterkom araması yapar
Konferans arama yapar

O Sessiz Tuşu M
Mikrofonu sessiz/sesli yapar

P Hoparlör tuşu v
Hoparlör açar/kapatır

Q Mikrofon

*



2.4 Ana üniteye genel bakış

A Açma/Kapama tuşu o
Telesekreteri açma/kapatma

B Ses azaltma ,
Hoparlör sesini azaltır/artırır

C Sil tuşu f
Mesajları siler

D Önceki tuşu P
Dinleme sırasında geri gider

E Sonraki tuşu F
Dinleme sırasında ileri gider

F Çal/Durdur tuşu p
Mesajları dinleme
Mesaj dinletmeyi durdurma

G Mesaj sayacı 
Mesaj numarasını gösterir
Telesekreter çalışmasını gösterir
Ayar sırasında ses seviyesini 
gösterme

A Telefonu arama tuşu V
El cihaz(lar)ını bulur
Kayıt moduna girer

B Telefon hattı LED'i L
Arama geldiğinde yanıp söner
Ana ünite açıkken yanar

C Skype hattı tuşu ve LED'i S
“Çevrimiçi” ve “Uzakta” durumu 
arasında geçiş yapar
“Çevrimiçi” durumdayken yanar

2.5 Ekran simgeleri
Her simge el cihazının durumuna ilişkin 
görsel mesaj verir:

Pil tam şarjlı*

Zayıf pil

Pil şarj oluyor

Kapsama alanında

Kapsama alanı dışında

Hoparlör açık

Yeni cevapsız arama

Yeni sesli posta

Yeni yetkilendirme isteği
10 Telefonunuz



Sessiz

Mikrofon sessiz

Tuş takımı kilitli

Kulaklık takılı 

*Optimum pil ömrüne 3 kez tam şarj 
(yaklaşık 15 saat) ve deşarj sonrasında 
ulaşılır, bu durumda pil yaklaşık 10 saat 
konuşma ve yaklaşık 150 saat bekleme 
süresi sağlar. 
Her simge Skype durumunuza ilişkin 
görsel mesaj verir:

Çevrimdışı

Çevrimiçi

Dışarıda

Rahatsız Etmeyin

2.6 Menüler
Telefonunuz menülerde gruplanmış çeşitli 
özellikler ve fonksiyonlar sunar.

2.6.1 Menülerde gezinme
Ana menüler şunlardır; Kişiler, Geçmiş, 
Skype Durumu, Kişi Ekle, Telesekreter ve 
Ayarlar.

Bekleme modundayken 
yapabilecekleriniz:

• Ana menüye girmek için <Menü 
tuşuna basın.

• Kişi listesini görüntülemek için : 
tuşuna basın.

• u tuşuna basarak Skype Durumu 
menüsüne girin. 

• d tuşuna basarak Geçmiş menüsüne 
girin.

İpucu
Menülerde gezinmek için u veya d 
kullanın.
Telefonunuz 11



3 Başlarken

3.1 Ana üniteyi bağlama

Adaptörün ucunu ana ünitenin altına 
takın ve fişini standart duvar prizine 
takın.
Ethernet kablosunun bir ucunu ana 
ünitenin altındaki ethernet soketine 
takın, diğer ucunu ADSL/Kablo 
modem veya Internete bağlı router 
ya da switch/hub üzerine takın. 
Telefon hattı kablosunu ana ünitenin 
altındaki telefon soketine takın, diğer 
ucunu telefon hattına bağlayın.

3.2 Şarj cihazının bağlanması
Adaptörü standart duvar prizine 
takın.

3.3 El cihazını kurma

Uyarı
EĞER YANLIŞ TİPTE PİL KULLANILIRSA 
PATLAMA RİSKİ VARDIR. Asla şarj 
edilmeyen pil kullanmayın. Ürünle birlikte 
verilen tavsiye edilen tipi kullanın. NiMH 
piller yürürlükteki bertaraf etme 
yönetmeliklerine uygun şekilde bertaraf 
edilmelidir.

Not
El cihazının ilk kullanımından önce 24 saat 
şarj edin!

Piller el cihazınızda önceden 
takılmıştır. Şarj etmeden önce bantı 
çıkartın.

El cihazını şarj cihazına yerleştirin. El 
cihazı şarj pozisyonuna düzgün 
olarak yerleştirildiğinde bir ses 
duyulur ve pil simgesi dolmaya 
başlayarak  pilin şarj 
olduğunu belirtir. Pil tam olarak şarj 
olduğunda pil simgesi  
hareketsiz olarak görüntülenir.

1

2

3

1

!

1

2
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Not
İlk şarj sırasında el cihazı ısınabilir. Bu 
normaldir. El cihazının açılması bir kaç 
saniye sürebilir.

3.3.1 Pilleri değiştirme
Eğer pilleri değiştirmeniz gerekirse, her 
zaman tavsiye edilen pil tipini kullanın (bkz 
sayfa 5).

Uyarı
Pil bölümüne yerleştirirken, pillerin 
kutuplarına dikkat edin. Yanlış kutuplar 
cihaza zarar verebilir.

Kapağı açmak için bozuk para veya 
tornavida kullanarak pil kapağının 
vidasını saat yönünün tersine döndürün.

Pil kapağını aşağı doğru çekerek açın.

Yeni şarjlı pilleri pil haznesinde 
belirtilen kutuplara uygun olarak 
yerleştirin.

Kapağı kapatın ve pil kapağının 
vidasını saat yönünde döndürerek 
kapağı kilitleyin.

Not
Kullanılan vida için uygun boyda ve şekilde 
demir para veya tornavida kullanın. Aksi 
takdirde sıkarken vidaya zarar 
verebilirsiniz.

3.4 Pil seviyesinin kontrolü 
Pil simgesi geçerli pil seviyesini gösterir.

Pilin boşalmasından sonra kısa bir süre 
içerisinde şarj edilmezse el cihazınız 
kapanabilir. Eğer pil bitmek üzereyken 
telefonda konuşuyorsanız uyarı tonları 
duyarsınız. Pilleri şarj etmek için telefonu 
şarj ünitesinin üzerine yerleştirin. Aksi 
taktirde aramanız uyarılardan sonra 
yarıda kesilebilir.

3.5 İlk kullanımdan önceki 
ayarlar

El cihazınızın ilk kullanımından önce, dil 
ayarı yapmanız, anlaşmayı kabul etmeniz 
ve telefonun kullanılacağı ülkeyi seçmeniz 
istenecektir. 

!
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Pil dolu.

Pil 2/3 oranında dolu.

Pil 1/3 oranında dolu.

Zayıf pil. Şarj gerekli.
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3.5.1 Dili ayarlama
Bu ayar menü ve mesajlar için ekran dilini 
belirler.

Dilinizi seçin.
Onaylamak için Seç tuşuna basın.

Not
Eğer dil ayarınızı yeniden yapılandırmanız 
gerekirse, bkz “Ekran dilini ayarlayın” 
sayfa 38.

3.5.2 Anlaşmayı gözden geçirme
Anlaşmayı dikkatle okuyun. Telefonu 
kullanmadan önce anlaşmanın şartlarını ve 
koşullarını anlamanız gereklidir.

Anlaşmayı kaydırmak için u veya d 
tuşuna basın.
Anlaşmayı kabul ve devam etmek için 
Kab.Et tuşuna basın.

Uyarı
Anlaşmayı kabul etmezseniz, Skype 
özelliklerine erişemezsiniz.

3.5.3 Ülkenizi seçin. 
Telefonun doğru ülke için ayarlanması 
ülkenizdeki standartlara göre doğru 
şekilde çalışmasını sağlamak açısından 
önemlidir.

Ülkenizi seçin.
Onaylamak için Seç tuşuna basın.

Not
Telefonunuz en iyi şekilde listedeki 
ülkeler için çalışır. Ülkenizin uluslararası 
arama koduna bakmak için sayfa 53 
içindeki ülke kodları listesine bakın.
Eğer ülke ayarınızı yeniden 
yapılandırmanız gerekirse, bkz “Ülkenizi 
ayarlayın.” sayfa 50.

3.6 Skype oturumu açma
Otomatik olarak tekrar başladıktan sonra, 
telefonunuz sizden Skype oturumu 
açmanızı isteyecektir.
Skype hesabınız yoksa, telefonunuzu 
kullanarak bir Skype hesabı 
oluşturabilirsiniz.

3.6.1 Mevcut Skype kullanıcısı 
olarak oturum açma

Menü tuşuna basın.
Skype Durumu > Bağlan seçin.
Skype adınızı girin. Tamam tuşuna 
basın veya görüntüleniyorsa kullanıcı 
adınızı seçin.
Skype şifrenizi girin. Tamam'a basın.
• Ekranda gelecekte otomatik olarak 

bağlanmak için şifrenizi 
kaydetmeniz istenir. 

Onaylamak için Evet tuşuna basın.
• Ana ünitenin her açılışında, 

telefonunuz otomatik olarak Skype 
oturumu açacaktır.

VEYA
Bir seferlik oturum açma için Hayır 
seçin.
• Ana ünitenin bir sonraki açılışında 

telefonunuz Skype oturumu 
açmanızı isteyecektir.

3.6.2 Yeni Skype hesabı 
oluşturma

Yeni hesap oluştur seçin. Seç tuşuna 
basın.

Yeni Skype kullanıcısı oluşturmak için 
sayfa 22 içindeki adımları takip edin.
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4.1 Bekleme modu nedir?
Telefonunuz boştayken bekleme 
modundadır. Bekleme ekranı Skype 
durum ikonunuzu, Skype Adınızı 
(mevcutsa), el cihazı numarasını, sistem 
zamanını, sinyal ikonunu ve pil ikonunu 
gösterir. Aydınlatma ışığı birkaç saniye 
sonra söner. Bu normal bir durumdur.

4.2 Sinyal gücünü kontrol etme
Sinyal simgesi el cihazı ile ana ünite 
arasındaki bağlantı durumunu gösterir.
Sinyal simgesi  : El cihazı ve ana ünite 
bağlantılıdır. İletişim kurabilirler.
Sinyal simgesi yok  : El cihazı ve ana 
ünite bağlantısı kesildi. İletişim 
kuramıyorlar. İletişimi tekrar kurmak için 
el cihazınızı ana üniteye yaklaştırın.

Not
Eğer el cihazınızın bağlantısı kesilirse, 
arama yapamaz veya cevaplayamazsınız. 
Ayrıca telefonun özelliklerinin bir çoğu da 
kullanılamaz.

4.3 El cihazını AÇMA/
KAPATMA

4.3.1 El cihazını kapama

e tuşunu 2 saniye boyunca basılı 
tutun. 
• Güç menüsü gösterilir.
Kapat üzerine gelin. Seç tuşuna basın.
• El cihazı kapanır.

Not
El cihazı kapalıyken aranamaz.

4.3.2 El cihazınızı açma

e tuşuna basın. 
• El cihazının açılması bir kaç saniye 

sürebilir.

4.4 Saati ayarlama
Telefonunuz bir takvime ve dijital bir 
saate sahiptir. Telefonun ilk kullanımından 
önce tarihi ve saati ayarlayın.

Not
Telefonu sıfırladıktan sonra, tarih ve saati 
tekrar ayarlamanız gerekebilir.

4.4.1 Saati ayarlama

Not
Eğer bu menüyü saati manuel olarak 
ayarlamak için kullanırsanız, telefonunuz 
bu yeni ayarları kullanır ve ana ünite gücü 
sıfırlanana kadar otomatik güncellemeyi 
durdurur. 

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Saat & Tarih > Saat seçin. 
Seç tuşuna basın.
Saat / Dakika girmek için sayı 
tuşlarını kullanın.
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Ayarı onaylamak için Tamam tuşuna 
basın.
• Ayar kaydedilir.

4.4.2 Gün ışığı tasarrufunu seçin:
Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Saat & Tarih > Gün ışığı 
tasarrufu seçin. Seç tuşuna basın.
Gün ışığı tasarrufunu seçin. 
Ayarı onaylamak için Tamam tuşuna 
basın.
• Ayar kaydedilir.

4.4.3 Saat biçimini seçin.
Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Saat & Tarih > Saat biçimi 
seçin. Seç tuşuna basın.
Saat biçimini seçin. 
Ayarı onaylamak için Tamam tuşuna 
basın.
• Ayar kaydedilir.

4.4.4 Tarihi ayarlayın
Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Saat & Tarih > Tarih seçin. 
Seç tuşuna basın.
Ay / Gün / Yıl girmek için sayı 
tuşlarını kullanın.
Ayarı onaylamak için Tamam tuşuna 
basın.
• Ayar kaydedilir.

4.4.5 Tarih Biçimini seçin.
Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Saat & Tarih > Tarih biçimi 
seçin. Seç tuşuna basın.
Tarih biçimini seçin. 
Ayarı onaylamak için Tamam tuşuna 
basın.
• Ayar kaydedilir.

4.4.6 Tarih ayırıcıyı seçin
Tarih ayırıcı, ay, gün ve yılı ayıran eğik çizgi 
türü bir semboldür (örn. 08/12/2009). 
Telefonunuz 4 türü destekler (: / . -).

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Saat & Tarih > Tarih ayırıcı 
seçin. Seç tuşuna basın.
Tarih ayırıcıyı seçin. 
Ayarı onaylamak için Tamam tuşuna 
basın.
• Ayar kaydedilir.
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4.5 Menü yapısı
Aşağıdaki tablo telefonunuzun menü yapısını gösterir. Boş moddayken seçeneklere 
girmek için <Menü tuşuna basın. Menülerde gezinmek için gezinme tuşlarını ud[] 
kullanın.  

Kişiler KişiEkle

Çevrimiçi skype kişisi Arama

Sesli mesaj gönder

Profili görüntüle 

Yeniden adlandır

Sil 

Engelle

Telefon numarası kişisi SkypeOut araması

Normal arama

Detaylar

Yeniden adlandır

Sil 

Telefonda paylaş

Çevrimdışı skype kişisi Arama

Sesli mesaj gönder

Profili görüntüle 

Yeniden adlandır

Sil 

Engelle

Kişi ayrıntıları bilinmiyor Ayrıntıları iste

Arama

Sesli mesaj gönder

Profili görüntüle 

Yeniden adlandır

Sil 

Engelle
Genel tanım 17



Kişiler Paylaşılan kişiler SkypeOut araması

Normal arama

Detaylar

Yeniden adlandır

Sil 

Kişilerime kopyala

Geçmiş Tüm etkinlikler

Cevapsız Aramalar

Gelen Aramalar

Aranan Numaralar

Sesli mesajlar

Telesekreter

Kişi istekleri

Skype Durumu Bağlan/Kullanıcı değiştir

Çevrimiçi durumu Çevrimiçi

Dışarıda

Rahatsız etme

Çevrimdışı 

Profilim Sınırlı profil

Özel profil

Şifre değiştir

Çıkış

Hesap durumu Skype kredisi

Skypeln

Sesli mesaj

KişiEkle Skype kişisi

Telefon numarası

Telesekreter Yürüt

Tümünü sil

Not Kaydet
18 Genel tanım



Telesekreter Cevap Modu Cevapla ve kaydet

Yalnızca cevapla

Anons Kaydet Cevapla ve kaydet

Yalnızca cevapla

Yanıt açık/kapalı Aç/Kapalı

Telesek. Ayarları Zil erteleme 1/2/3/4/5/6/7/8 zil/Ücretsiz

Uzaktan erişim Aç/Kapalı

El cihazı görüntüleme Aç/Kapalı

Ana ünite görüntüleme Aç/Kapalı

OGM dili Dillerin listesi

Ayarlar Telefon El cihazı adı

Otomatik cvp Aç/Kapalı

Otomatik kapama Aç/Kapalı

Kaydet

Kaydı sil

Dil Dillerin listesi

Tercih edilen hat Normal arama/SkypeOut araması/Daima sor

Kişileri paylaş Aç/Kapalı

Sesler Zil tonu Skype Arama Melodilerin listesi

Normal arama Melodilerin listesi

İnterkom Melodilerin listesi

Ses

Bildirim Aç/Kapalı

Tuş tonu Aç/Kapalı

Onay Aç/Kapalı

Ekran Parlaklık

Kontrast Seviye 1/2/3/4/5

Aydınlatma 20 saniye/30 saniye/1 dakika

Ekran koruyucu Kapalı/Saat/Standart

Normal arama Taşıyıcı kodu*

Alan kodu*
Genel tanım 19
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Ayarlar Normal arama Oto. Ön ek Rakam algıla: Şununla değiştir:

Flash süresi* Kısa/Orta/Uzun

Flaş duraklama süresi* Duraklama 1/2

Arama modu* Ton/Darbe

PABX* Aç/Kapalı

1. Zil* Aç/Kapalı

Geri arama* Arama/Numara tanımla

Geri arama iptal* Arama/Numara tanımla

Kimlik gizle* Aç/Kapalı/Numara tanımla

Sesli mesaj* Sesli mesaj 1/Sesli mesaj 2

Skype Arama Sesli mesaj*

Arama ilet

Aramaları engelle Skype aramaları/SkypeIn aramaları/Engelli kullanıcılar

Saat & Tarih Zaman

Saat dilimi

Gün ışığı tasarrufu Standart/Gün ışığı tasarrufu

Saat biçimi 12 Sa/24 Sa

Tarih

Tarih biçimi

Tarih ayracı

Şebeke Bilgi

TCP/IP

PPPoE

Proxy

Portlar:

Şebekeyi sıfırla

Gelişmiş Ülke* Ülkelerin listesi

Ayarları sıfırla

PIN değiştir

Yazılım güncelleme Güncellemeleri kontrol et/Otomatik güncelleme/Cihaz 
bilgisi

*Bu menü öğesi ülkeye bağlıdır.
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5 Telefonunuzda 
Skype

5.1 Skype nedir?
Skype kullanıcısı olan herkesi internet 
üzerinden ücretsiz arayabilirsiniz. Skype 
yazılımı bilgisayarlar ve bir çok masaüstü, 
kablosuz ya da cep telefonunda 
çalışmaktadır.

Uyarı
Acil Durum Araması Yapılamaz. Skype 
normal telefonunuzun yerini almaz ve acil 
durum aramaları için kullanılamaz.

5.2 Skype, normal telefon ve cep 
telefonları

Skype'dan Skype'a yapılacak aramalar 
daima ücretsizdir. Henüz Skype 
kullanmayan kişilerle de görüşebilirsiniz. 
Son derece düşük ücretlerle telefonlar ve 
cep telefonlarını arayabilir ve bunlardan 
aranabilirsiniz.

5.2.1 Telefon numaralarını arama
Konuştukça Ödediğiniz çok uygun 
ücretlerle telefonları ve cep telefonlarını 
arayın. Biraz Skype Kredisi ile, 
çevrimdışıyken gelen aramaları telefon 
veya cep telefonunuza yönlendirebilirsiniz.

5.2.2 Kendi çevrimiçi numaranızı 
alın

Aynı zamanda insanların normal telefon 
veya cep telefonunda arayabileceği ve 
sizin Skype üzerinden yanıtlayabileceğiniz 
çevrimiçi numara da alabilirsiniz. 

5.2.3 Telesekreter
Telesekreter çevrimdışıyken veya 
bilgisayarın başında değilken biri 
aradığında mesaj kaydeder.

5.2.4 Skype VoicemailTM

Skype Voicemail meşgul veya çevrimdışı 
olduğunuzda aramalarınızı cevaplar.

5.3 Ortak kullanılan terimler
Bunlar, bu kullanıcı kılavuzunda Skype 
hakkında konuşurken kullanılan ortak 
terimlerdir.
• Yapılan arama: biri sizi aradığında
• Gelen arama: birini aradığınızda
• Cevapsız arama: biri sizi aradığında 

ama zamanında cevaplamadığınızda.
• Skype Kredisi: Telefonları ve cep 

telefonları aramakta ya da Skype 
ürünlerini satın almak için 
kullanabileceğiniz Kullandıkça 
Harcanan krediler.

İpucu
Daha fazla bilgi için, skype.com adresini 
ziyaret edin.

5.4 Bu telefonda Skype kullanma
Bu bölüm telefondaki skype özelliklerinin 
nasıl kullanılacağını açıklar.

5.4.1 Kullanıcı değiştir
Telefonunuzda 5 taneye kadar farklı 
kullanıcı kendi Skype isimleriyle oturum 
açabilir. Bunun anlamı aileniz veya iş 
arkadaşlarınızın telefonunuzdan Skype 
kullanabilmesi veya birden fazla hesabınız 
varsa tüm hesaplarınızı aynı anda 
kullanabilmenizdir. Bir seferde sadece bir 
kişi oturum açabilir.

!



5.4.1.1 Hesap oluşturma
Menü tuşuna basın.
Skype Durumu > Bağlan > Yeni hesap 
oluştur seçin. Seç tuşuna basın.
Yeni Skype adınızı girin. Tamam'a 
basın.
Bu hesap için şifre girin. Tamam'a 
basın.
Şifreyi tekrarlayın. Tamam'a basın. 
Devam etmek için Skype kullanım 
koşullarını kabul edin.
Kab.Et' basın.
• Yeni Skype hesabı oluşturdunuz.

5.4.1.2 Başka Skype kullanıcısına 
geçme

Menü tuşuna basın.
Skype Durumu > Kullanıcı değiştir 
seçin. Seç tuşuna basın.
Listeden bir kullanıcı adı seçin. 
Tamam'a basın.
Bu hesap için şifre girin. Tamam'a 
basın.
• Önceki kullanıcının oturumu otomatik 

olarak kapatılır ve yeni kullanıcı için 
oturum açılır.

5.4.1.3 Hesap silme
Menü tuşuna basın.
Skype Durumu > Kullanıcı değiştir > 
Kullanıcı adlarını temizle seçin. Seç 
tuşuna basın.
Listeden silmek için bir kullanıcı adı 
seçin. Seç tuşuna basın.
• Bu hesabı telefondan siler.

VEYA
Listedeki herkesi silmek için Tümünü 
sil seçin. Seç tuşuna basın.
• Bu, telefonda kayıtlı tüm hesapları 

siler.

Uyarı
hesabın silinmesi buna ait kişileri ve 
ayarları telefondan siler. Bunlar geri 
alınamaz. Ancak, aynı kullanıcı adını 
telefonunuza yeni kullanıcı olarak 
ekleyebilirsiniz.

5.4.2 Çevrimiçi durum değiştirme
Menü tuşuna basın.
Skype Durumu > Çevrimiçi durumu 
seçin. Seç tuşuna basın.
Yeni ayarı seçin. Tamam'a basın.
• Bu yeni durumunuzu kaydeder.

İpucu
Bekleme modundayken, u tuşuna basarak 
Skype Durumu menüsüne girebilir ve 
çevrimiçi durumunuzu değiştirebilirsiniz.

5.4.3 Şifrenizi değiştirme
Şifreniz Skype hesabınızı sizden başkasının 
kullanmaması için bir güvenlik önlemidir. 
Telefonunuzun PIN sisteminden farklıdır.

Menü tuşuna basın.
Skype Durumu > Şifre değiştir seçin. 
Seç tuşuna basın.
Skype şifrenizi girin. Tamam'a basın.
Yeni şifrenizi girin. Tamam'a basın.
Yeni şifrenizi tekrarlayın. Tamam'a 
basın.
• Bu yeni şifrenizi kaydeder.
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5.4.4 Oturum kapatma
Eğer önceden telefonunuzu oturum açma 
ayarlarını kaydedecek şekilde 
ayarladıysanız (bkz sayfa 14), telefonunuzu 
kapatıp açtıktan sonra bile telefon Skype 
oturumunu otomatik olarak açacaktır.

Skype oturumunu manuel olarak kapatmak 
için,

Menü tuşuna basın.
Skype Durumu > Çıkış seçin. Seç 
tuşuna basın.
Onaylamak için Tamam tuşuna 
basın.
• Bu geçerli kullanıcının oturumunu 

kapatır.

Not
Manuel olarak çıkış yaptıktan sonra 
telefonunu açtığınız zaman telefonunuz 
Skype hesabınıza otomatik olarak giriş 
yapmayacaktır.

5.4.5 Hesabını kontrol etme
Hesabınızda ne kadar kredi kaldığını, 
telesekreter veya çevrimiçi numaranız 
olup olmadığını ya da bunların ne zaman 
sona erdiğini kontrol edin.

Menü tuşuna basın.
Skype Durumu > Hesap durumu 
seçin. Seç tuşuna basın.
Kontrol etmek istediğiniz hesabı 
seçin. Seç tuşuna basın.
• Bu hesap bilgilerinizi gösterir.

İpucu
Skype Kredi bakiyeniz bekleme 
modundayken telefonunuzda gösterilir.

5.4.6 Skype Güncelle
Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Gelişmiş > Yazılım 
güncelleme > Güncellemeleri kontrol 
et seçin. Seç tuşuna basın.
Ekrandaki talimatları izleyin.

5.4.7 Otomatik güncellemeyi 
açma

Telefonunuzu yeni Skype sürümü 
çıktığında sizi uyaracak şekilde 
yapılandırabilirsiniz. Bu şekilde 
güncellemeleri manuel olarak kontrol 
etmenize gerek kalmaz.

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Gelişmiş > Yazılım 
güncelleme > Otomatik Güncelle 
seçin. Seç tuşuna basın.
Yeni ayarı seçin. Seç tuşuna basın.
• Bu, onay mesajını görüntüler.
Onaylamak için Evet tuşuna basın.
Tamam'a basın.
• Bu otomatik güncelleme ayarınızı 

kaydeder.

Not
Otomatik güncelleme mesajı aldığınızda, 
güncellemeyi kurmak için Tamam'a basın. 
Hatırlatıcıyı daha sonra tekrar görmek 
için Daha sonra tuşuna basın.

5.4.8 Cihaz bilgisini kontrol etme
Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Gelişmiş > Yazılım 
güncelleme > Cihaz Bilgisi seçin. Seç 
tuşuna basın.
• Bilgi görüntülenir.
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6 Arama
Telefonunuz hem Skype hem de normal 
telefon konuşmalarını destekler. Skype 
araması Skype hattını kullanan aramadır. 
Normal telefon araması normal telefon 
hattını kullanan aramadır.

Not
Bu telefon elektrik kesintileri sırasında acil 
durum araması yapma özelliğine sahip 
değildir.
Acil durum aramaları için alternatif 
düzenlemeler yapılmalıdır.

6.1 Normal arama yapma
Bu bölüm arama yapmanın farklı yollarını 
tanımlar.

Not
Sinyal Gücü. Arama yapmadan önce ve 
arama sırasında sinyal gücünü kontrol 
edin. Detaylar için, bkz “Sinyal gücünü 
kontrol etme” sayfa 15.

Normal telefon için r tuşuna 
basın.
Telefon numarasını girin.
• Numara ekranda görünür ve aranır.

Not
Arama Sayacı. Arama sayacı, güncel 
aramanızdaki konuşma süresini gösterir.

Not
Pil Zayıf. Bir arama sırasında el cihazınızın 
pili bitmek üzereyse uyarı tonları 
duyarsınız. El cihazınızı şarj edin, yoksa 
aramanız kısa bir süre sonra kesilecektir. 
Detaylar için, bkz “Pil seviyesinin 
kontrolü” sayfa 13.

6.1.1 Tercihli hattı atama
Tercihli hat aramalar için öncelikli olarak 
kullanılacak hattır. Tercihli hattı 
ayarladıktan sonra, tüm aramalarınız 
( ) r tuşuna bastığınızda daima 
tercihli hattan yapılacaktır.
Tercihli hat olarak Normal veya 
SkypeOut araması seçebilirsiniz, ya da 
telefonunuzun her arama yaptığınızda 
bunu sormasını ayarlayabilirsiniz. 

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Telefon > Tercih edilen hat 
seçin. Seç tuşuna basın.
Yeni ayarı seçin. Seç tuşuna basın.
• Ayar kaydedilir. 

İpucu
İlk Skype kredi araması veya Normal 
telefon aramasından sonra, telefonunuz 
tercihli arama metoduna ayarlanacaktır. 

6.1.2 Ön arama
Ön arama, arama yapmadan önce telefon 
numarasını görmenizi ve düzenlemenizi 
sağlar.

Telefon numarasını veya Skype kişisi 
adını girin.
• Numara ekranda görüntülenir. 

Aramayı yapmadan önce değişiklik 
yapabilirsiniz.

Aramak için r tuşuna basın.
• Numara tercihli hattan aranır. 

Tercihli hat ayrıntıları için, bkz 
sayfa 24.

İpucu
Bir hane silmek için Temizle tuşuna basın.
Bir rakam girdikten sonra duraklama 
girmek için # tuşunu basılı tutun. 
Ekranda P görüntülenir.

1

2

1

2

3

1

2

24 Arama



6.1.3 Normal telefondan arama 
yapma

Telefon numarasını girin.
Sçnk tuşuna basın.
Normal arama seçin. Seç tuşuna 
basın.
• Numara aranır.

6.1.4 Skype Kredisi kullanarak 
arama

Not
Telefon numarası +, uluslararası arama 
kodu, alan kodu (ülkeye bağlı) ve abone 
numarasını içermelidir.

Telefon numarasını girin.

Not
SkypeOut araması yapmak için, aradığınız 
telefon numarasından önce ülke kodunu 
ön ekini girmeniz gereklidir, örn. 00, 011 
veya +.
Örnek:
Kuzey Amerika’yı ararken: 
00-1-905-1234567 veya 011-1-905-
1234567
Uluslararası arama yaparken: 
00-852-12345678 veya +852-12345678

İpucu
+ girmek için: 0 tuşunu basılı tutun.

Sçnk tuşuna basın.
SkypeOut araması seçin. Seç tuşuna 
basın.
• Numara aranır.

Not
SkypeOut aramaları yapabilmek için 
Skype kredisi satın almanız 
gerekmektedir. Telefonunuz kalan Skype 
kredilerinizi görüntüleyecektir. Daha 

fazla detay için aşağıdaki adresi ziyaret 
edin:
http://www.skype.com/allfeatures/
skypecredit/

6.1.5 Kişi listesinden arama 
yapma

Kişi listesini görüntülemek için 
bekleme modundayken : tuşuna 
basın.

Bir kişi seçin. r tuşuna basın.

Not
Kişi listesi hakkında detaylar için, bkz 
sayfa 32.

6.1.6 Son numarayı tekrar arama

Tek.Ar. tuşuna basın.
• Numara ekranda görüntülenir. 

Aramayı yapmadan önce değişiklik 
yapabilirsiniz.

Aramak için r tuşuna basın.
• Numara tercihli hattan aranır. 

Tercihli hat ayrıntıları için, bkz 
sayfa 24.

6.1.7 Arama geçmişinden arama
Telefonunuz yapılan, gelen ve cevapsız 
tüm aramaların kaydını tutar. En son 
aramanın kaydı listenin en üstündedir. 
Detaylar için, bkz “Arama Geçmişi” 
sayfa 36.

Menü tuşuna basın.
Geçmiş seçin. Seç tuşuna basın. 
Bir arama listesi seçin. Seç tuşuna 
basın.

Bir arama kaydı seçin. r tuşuna 
basın.
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Not
Yapılan tüm aramalar için, numara önceki 
ile aynı hat kullanılarak aranır. Örneğin, 
eğer SkypeOut kullanarak arama 
yaptıysanız, arama gene SkypeOut ile 
yapılır. Tercih edilen hattan arama 
yapmak için, Sçnk tuşuna basın sonra 
arama yapmak için Arama tuşuna basın. 

6.2 Aramayı bitirme
e tuşuna basın.

İpucu
Otomatik Kapama. El cihazını şarj 
ünitesinin üzerine yerleştirerek aramayı 
otomatik olarak sonlandırın. Bkz 
“Otomatik kapa” sayfa 40.

6.3 Aramayı cevaplama
Telefon çaldığında r tuşuna basın.
• Arama başlatılır.

Not
• Arayanın Kimliği Hizmeti: Servis 

sağlayıcınızdan abone olun. 
• Cevapsız Arama Uyarısı: Cevapsız 

arama olduğunda, telefonunuz 
Cevapsız Aramanız Var mesajını 
görüntüler. Daha fazla seçenek için 
Görüntüle'ye basın.

İpucu
Bir Skype araması geldiğinde, aramayı 
Reddet tuşuna basarak reddedebilirsiniz. 

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

6.3.1 Zil sesini kapatma
Zil sesi ayarları hakkında detaylar için, bkz 
sayfa 39.

6.4 Arama sırasında
Bu bölüm arama sırasında kullanılabilen 
özellikleri tanımlar.

6.4.1 Kulaklık sesini ayarlama
u veya d tuşuna basarak arama 
sırasında sesi ayarlayabilirsiniz.
• Kulaklık sesi ayarlanır.

6.4.2 Mikrofonu sessize alma
Sessiz özelliği, evdeki biriyle özel olarak 
konuşmanızı sağlar.

Arama sırasında M tuşuna 
basın.
• Arayan kişi sizin sesinizi duyamaz, 

fakat siz onun sesini duyabilirsiniz.

Mikrofonun sesini açmak için M 
tuşuna yeniden basın.
• Artık arayanla iletişime geçebilirsiniz.

6.4.3 Hoparlörü kullanmak veya 
ahizesiz kullanım

Uyarı
Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi 
kulaklık sesini aniden çok yüksek bir 
seviyeye arttırabilir. El cihazının kulağınıza 
çok yakın olmadığından emin olun. 

Hoparlörü açmak/kapatmak için 
v tuşuna basın.

İpucu
Odadaki herkesin konuşmaya katılması 
için hoparlörü kullanın.
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6.4.4 Kulaklık kullanma

Not
Kulaklık opsiyoneldir ve dahil değildir. 
2.5mm fiş ve minimum 32 ohm hoparlör 
empedansına sahip kulaklık kullanılmalıdır. 
Perakende mağazalardan satın alabilirsiniz.

Kulaklığı el cihazınızın yanındaki kulaklık 
girişine takın.

İpucu
Arayanla özel olarak görüşmek için 
kulaklığı kullanın.

6.5 Normal telefondan ikinci 
arama yapma

Not
2. Arama Hizmeti. Bu servis için servis 
sağlayıcınızla görüşmeniz ve abone 
olmanız gereklidir.

Arama sırasında,

r tuşuna basın.
• Geçerli arayan beklemeye alınır.
2. arama için çevirmek istediğiniz 
numarayı seçin.
• Numara ekranda görünür ve aranır.

İki arama arasında geçiş yapmak için 
r tuşuna basın.

VEYA

Mevcut aramayı sona erdirmek ve 
beklemeye dönmek için e tuşuna 
basın.

Not
İki arama arasında geçiş şebeke ve ülkeye 
bağlı bir özelliktir.

6.6 İkinci telefon aramasını 
cevaplama

Not
2. Arama Hizmeti. Bu servis için için servis 
sağlayıcınızla görüşmeniz ve abone 
olmanız gereklidir.

Telefon araması sırasında, telefonunuz 
gelen diğer arama için uyarmak amacıyla 
kısa aralıklarla bip sesi çıkartır.

Aramayı cevaplamak için r tuşuna 
basın.
• Birinci arama beklemeye alınır ve 

ikinci aramaya bağlanırsınız.

İki arama arasında geçiş yapmak için 
r tuşuna basın.

VEYA

Mevcut aramayı sona erdirmek ve 
beklemeye dönmek için e tuşuna 
basın.

6.7 İkinci Skype aramasını 
cevaplama

Skype araması sırasında, telefonunuz 
gelen Skype araması için uyarmak 
amacıyla kısa aralıklarla bip sesi çıkartır.

Aramayı cevaplamak için < tuşuna 
basın.
• Birinci arama beklemeye alınır ve 

ikinci aramaya bağlanırsınız.

İki arama arasında geçiş yapmak için 
r tuşuna basın.

VEYA

Mevcut aramayı sona erdirmek ve 
beklemeye dönmek için e tuşuna 
basın.
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7 İnterkom ve 
Konferans Aramalar

İnterkom araması aynı ana üniteyi 
paylaşan başka bir el cihazına yapılan 
aramadır. Bu fonksiyon sadece çoklu el 
cihazı konfigürasyonunda kullanılabilir. İki 
telefon arasında görüşme yapmanızı, gelen 
aramaları bir telefondan diğerine 
aktarmanızı ve konferans özelliğini 
kullanabilmenizi sağlar.
Konferans arama başka bir el cihazı ve 
dışarıdan arayan kişi (kişiler) ile yapılan 
görüşmedir.

Not
Bu fonksiyonlardan bazıları kullanılan 
ekstra el cihazı VOIP855 değilse 
kullanılamayabilir.

7.1 Başka bir el cihazını arama
İnterkom araması sadece aynı ana üniteye 
kayıtlı iki el cihazı arasında yapılır.

Not
Ana ünitede sadece 2 el cihazı varsa (sizinki 
ve başka bir el cihazı) diğer el cihazını 
aramak için INT tuşuna basmanız yeterlidir.

INT tuşuna basın. İç haberleşmede 
kullanılan el cihaz(lar)ı görüntülenir.
Aramak istediğiniz el cihazını seçin.
Arama tuşuna basın.
• Diğer tarafın aramayı cevaplamasını 

bekleyin.

İnterkom aramasını iptal etmek veya 
bitirmek için e tuşuna basın.

İpucu
İnterkom zilinizi özelleştirmek için, bkz 
“Telefonunuzun sesini kişiselleştirme” 
sayfa 39.

7.2 Harici arama sırasında iç 
arama

Telefonda Skype veya normal hat ile 
konuşurken, başka bir el cihazını 
arayabilirsiniz.

Arama sırasında INT tuşuna basın. İç 
haberleşmede kullanılan el cihaz(lar)ı 
görüntülenir.
Aramak istediğiniz el cihazını seçin.
Arama tuşuna basın.
• Diğer tarafın aramayı cevaplamasını 

bekleyin.

Harici aramaya dönmek için:
İnterkom araması sırasında Son 
tuşuna basın.
• Artık harici aramaya bağlısınız.

7.3 Arama aktarma
Arama sırasında, harici aramayı başka bir 
el cihazına aktarabilirsiniz.

Arama sırasında INT tuşuna basın. İç 
haberleşmede kullanılan el cihaz(lar)ı 
görüntülenir.
Aramak istediğiniz el cihazını seçin.
Arama tuşuna basın.
• Diğer tarafın aramayı cevaplamasını 

bekleyin.

Diğer taraf aramanızı cevapladıktan 
sonra e tuşuna basın.
• Dışarıdan gelen arama diğer el 

cihazına aktarılır.
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7.4 Konferans arama
Konferans arama özelliği bir harici 
aramanın iki dahili telefon arasında 
paylaşılmasını sağlar. Üç kişi aynı 
konuşmayı paylaşabilir. Operatör 
aboneliği gerekli değildir.

Arama sırasında INT tuşuna basın. İç 
haberleşmede kullanılan el cihaz(lar)ı 
görüntülenir.
Aramak istediğiniz el cihazını seçin.
Arama tuşuna basın.
• Diğer tarafın aramayı cevaplamasını 

bekleyin.
Konf tuşuna basın.
• Artık 3'lü konferans görüşmedesiniz.
Konferans aramasını sona erdirmek 
için e tuşuna basın.
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8 Metin ve Sayılar
El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve 
diğer menü öğeleri için metin veya sayı 
girebilirsiniz.

8.1 Metin ve sayı girme 
İstediğiniz karakterin bulunduğu tuşu 
bulun.
İstediğiniz karakter için gerektiği 
kadar basın.

İpucu
Düzenleme. İmlecin solundaki karakteri 
silmek için Temizle tuşuna basın. 
Ekrandaki tüm karakterleri silmek için 
Temizle tuşunu basılı tutun.

Giriş tablosu

Örneğin, "PAUL" yazmak için
7 tuşuna bir kez basın: P
2 tuşuna bir kez basın: A
8 tuşuna iki kez basın: U
5 tuşuna üç kez basın: L

Not
Giriş tablosu ülke ayarlarınıza bağlıdır.

8.2 Büyük harf, küçük harf ve 
sayılar arasında geçiş

Varsayılan olarak, tüm karakterler büyük 
harftir. Büyük harf küçük harf arasında 
geçiş yapmak için * tuşuna 
basabilirsiniz.

İpucu
Sağ alt köşede seçmiş olduğunuz giriş 
metodunu gösterilir. A büyük harf için; a 
küçük harf için; 1 sayı modu için.

Tuş Karakterler (Büyük harf)

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

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

2 A B C 2 À Â Æ Á Ã Ă Ä Å Ą 
Ç Ć Č

3 D E F 3 Ď Đ  Ě È É Ê Ë Ę ∆ Φ
4 G H I 4 Ğ Í Ì Î Ï İ Γ
5 J K L 5 Λ Ł Ĺ Ľ
6 M N O 6 Ñ Ň Ń Ó Ô Õ Ö Ő
7 P Q R S 7 Ř Ş Š Ś β Π Θ Σ
8 T U V 8 Ţ Ť Ù Ú Û Ü Ů  Ű
9 W X Y Z 9 Ý Ž  Ż  Ø Ω 

Ξ Ψ

1

2

€

Tuş Karakterler (Küçük harf)

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

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

2 a b c 2 à â Æ á ã ă ä å ą ç ć č
3 d e f 3 ď đ  ě è é ê ë ę ∆ Φ
4 g h i 4 ğ í ì î ï I Γ
5 j k l 5 Λ ł ĺ ľ
6 m n o 6 ñ ň ń ó ô õ ö ő
7 p q r s 7 ř ş š ś β Π Θ Σ
8 t u v 8 ţ ˙ ù ú û ü ů  ű µ
9 w x y z 9 ý ž ź ż ƒ ø Ω Ξ Ψ

€
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8.3 Sembolleri girme
? ! : ( ) ve daha bir çok özel sembol 
girebilirsiniz.

1 Küçük harf veya büyük harf 
modunda düzenlerken * tuşuna 
basın.
• Sembol tablosu görüntülenir.
İstediğiniz sembolü seçmek için u, 
d, [, ] kullanın.
İstediğiniz sembolü girmek için Seç 
tuşuna basın.

İpucu
+ girmek için: 0 tuşunu basılı tutun.

2

3
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9 Kişi listesi
Telefonunuz 200 Skype ve telefon 
numarası kişisi kaydedebilir.

9.1 Kişi listesi görüntüleme

: tuşuna basarak kişi listesine 
girin.
Görüntülemek istediğiniz kişiyi 
seçin. 
Sçnk tuşuna basın.
Profilim seçin. Seç tuşuna basın.
• Kişinin ayrıntıları görüntülenir.

Not
Bilinmeyen ayrıntılar. Eğer kişinin 
ayrıntıları bilinmiyorsa, ayrıntıları 
isteyebilir veya kişinin profilini 
görüntüleyebilirsiniz. Sçnk tuşuna basın, 
sonra Ayrıntıları iste veya Profilim seçin. 
Onaylamak için Seç tuşuna basın.

9.1.1 Kişi bulma
Kişi listesinde kaydırarak veya ilk 
karakteri arayarak arama yapabilirsiniz.

9.1.1.1 Kaydırarak arama
Kişi listesindeyken, kaydırmak için u 
veya d tuşuna basın.

9.1.1.2 İlk karakter ile arama
Kişi listesindeyken, aramak 
istediğiniz karakterin bulunduğu sayı 
tuşuna basın.

9.2 Kişi listesinden arama yapma
Bkz sayfa 25.

9.3 Paylaşılan telefon rehberi
Bu özelliği kullanarak telefon rehberinizi 
telefonun diğer kullanıcıları ile 
paylaşabilirsiniz. Paylaşılan telefon 
rehberiniz 100 Skype ve telefon numarası 
kişisi kaydedebilir.

9.3.1 Paylaşılan telefon rehberini 
etkinleştirme

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Telefon > Kişileri paylaş 
seçin. Seç tuşuna basın.
Yeni ayarı seçin. Seç tuşuna basın.
• Ayar kaydedilir.

İpucu
Her kişinin önündeki simge bu kişinin 
Skype, telefon numarası veya paylaşılan 
kişi olduğunu gösterir:

Skype kişisi
SkypeOut kişisi
Paylaşılan telefon rehberi kişisi

9.3.2 Paylaşılan kişiyi kopyalama
Paylaşılan telefon defteri açık olduğunda, 
paylaşılan kişiyi kendi kişi listenize 
kopyalayabilirsiniz.

: tuşuna basarak kişi listesine 
girin.
Kopyalamak istediğiniz paylaşılan 
kişiyi seçin. Sçnk tuşuna basın.
Kişilerime kopyala seçin. Seç tuşuna 
basın.
• Kişi, kişi listenize kaydedilir.

9.4 Kişi ekleme

Not
Hafıza Dolu. Kişi listeniz doluysa, el cihazı 
bir uyarı mesajı verir. Yeni kişi eklemeden 
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önce eski kişilerden bazılarını silmeniz 
gerekir.

9.4.1 Skype kişisi ekleme
Menü tuşuna basın.
Kişiler > Kişi Ekle > Skype kişisi seçin. 
Seç tuşuna basın.
Adını (Skype adı veya tam adı) ya da 
Skype kullanıcısının eposta adresini 
girin. Tamam'a basın.
• Eşleşen isimlerin listesi görüntülenir.
İstediğiniz kişinin üzerine gidin. Seç 
tuşuna basın.
Eğer kişi detaylarını görmek için 
istek göndermek istiyorsanız Evet 
tuşuna basın.
İstediğiniz takdirde istek ayrıntılarını 
düzenleyin ve Tamam'a basın.
• Kişiye onay isteği gönderilir. Kullanıcı 

isteğiniz kabul ettikten sonra yeni 
kişi eklenecektir.

Not
Eğer paylaşılan telefon rehberi açıksa, yeni 
kişi tüm kullanıcılar için uygun olacaktır. 

9.4.2 Telefon kişisi ekleme
Menü tuşuna basın.
Kişiler > Kişi Ekle > Telefon numarası 
seçin. Seç tuşuna basın.
Telefon numarasını bu formatta 
(+, uluslararası arama kodu, alan 
kodu ve telefon numarası) girin. 
Tamam'a basın.
Telefon kişisinin adını girin Tamam'a 
basın. 
Paylaşımlı telefon rehberi açık ise 
adım 5 ile devam edin.
Bu kişiyi paylaşmak istiyorsanız Tüm 
kullanıcılar seçin, aksi takdirde 
Sadece hesabım seçin.
• Yeni kişi kaydedilir.

Not
Aynı numaraya sahip kişi kaydedilemez.

9.5 Skype kişisine sesli posta 
gönderme

: tuşuna basarak kişi listesine 
girin.
Skype kişisi seçin. Sçnk tuşuna basın.
Sesli posta gönder seçin. Seç tuşuna 
basın.
• Sesli posta araması başlatılır.

9.6 Kişilerinizi yönetme
Kişi listesindeki her kişiyi yeniden 
adlandırabilir, engelleyebilir veya 
silebilirsiniz.

9.6.1 Kişiyi yeniden adlandırma
Kişinin ekran ismini değiştirebilirsiniz.

: tuşuna basarak kişi listesine 
girin.
Yeniden adlandırmak istediğiniz 
kişiyi seçin. Sçnk tuşuna basın.
Yeniden adlandır seçin. Seç tuşuna 
basın.
İsmi düzenleyin. Düzeltme yapmak 
için Temizle tuşuna basın.
Onaylamak için Tamam tuşuna 
basın.
• Değiştirilen isim kaydedilir.

9.6.2 Kişiyi silme

: tuşuna basarak kişi listesine 
girin.
Silmek istediğiniz kişiyi seçin. Sçnk 
tuşuna basın.
Sil seçin. Seç tuşuna basın.
• Bir onay isteği görüntülenir.
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Onaylamak için Evet tuşuna basın.
• Kişi silinir.

9.6.3 Kişi engelleme
Kişinin sizinle iletişime geçmesini 
engelleyebilirsiniz. Engellediğiniz kişi sizi 
daima çevrimdışı görür.

: tuşuna basarak kişi listesine 
girin.
Silmek istediğiniz kişiyi seçin. Sçnk 
tuşuna basın.
Engelle seçin. Seç tuşuna basın.
• Bir onay isteği görüntülenir.
Onaylamak için Evet tuşuna basın.

Not
Kişinin engellemesini kaldırmak için, bkz 
sayfa 41.

9.6.4 Kişi paylaşma
Kişilerinizi telefonun diğer kullanıcıları ile 
istediğiniz şekilde paylaşabilirsiniz. Bu 
seçeneğin kullanılabilmesi için, paylaşılan 
telefon rehberinin etkin olması gereklidir.

: tuşuna basarak kişi listesine 
girin.
paylaşmak istediğiniz kişiyi seçin. 
Sçnk tuşuna basın.
Telefon paylaş seçin. Seç tuşuna 
basın.
• Kişi artık diğer kullanıcılar 

tarafından kullanılabilir.

9.7 Kişi isteği ile ilgilenme
Kişinin isteğini kabul/red etmeden önce 
kişinin ayrıntılarını görebilir veya yeni 
kişiyi engelleyebilirsiniz.

9.7.1 Kişi ayrıntılarını 
görüntüleme

Menü tuşuna basın.
Geçmiş > Kişi istekleri seçin. Seç 
tuşuna basın.
• Kişinin adı görüntülenir.
Mesajı okumak için Ayrıntıları 
Görüntüle tuşuna basın.

9.7.2 Kişi isteğini kabul etme, red 
etme veya engelleme

Menü tuşuna basın.
Geçmiş > Kişi istekleri seçin. Seç 
tuşuna basın.
• Kişinin adı görüntülenir.
Mesajı okumak için Ayrıntılar tuşuna 
basın.
Sçnk tuşuna basın. 
Kab.Et seçin. Yeni kişiyi kişi listenize 
eklemek için Seç tuşuna basın.

VEYA
Reddet seçin. Kişinin isteğini red 
etmek için Seç tuşuna basın.

VEYA
Engelle seçin. Kişinin isteğini red 
etmek ve kişiyi engellemek için Seç 
tuşuna basın.

Not
Kişi engellendiğinde, başka bir istek yapsa 
bile bu kişiden başka onay isteği 
almazsınız.
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10 Skype profiliniz
Skype profiliniz adınız, cinsiyetiniz, doğum 
tarihiniz, telefon numaralarınız gibi sizinle 
ilgili bilgile içerir. Profilinizin herkese açık 
ve özel ayrıntıları vardır. Herkese açık 
ayrıntılar diğer Skype kullanıcıları 
tarafından görülebilir, özel ayrıntılar ise 
görülemez. Profilinize her hangi bir bilgi 
girmeniz gerekli değildir. Tamamen 
opsiyoneldir.

10.1 Herkese açık ayrıntılar

10.1.1 Ayrıntıları görüntüleme 
veya ekleme/düzenleme

Menü tuşuna basın.
Skype Durumu > Profilim > Sınırlı 
profil seçin. Seç tuşuna basın.
• Geçerli ayar görüntülenir.
Ayarı değiştirin.
Bittiğinde Tamam'a basın.
• Ayar kaydedilir.

10.2 Özel profil
Özel profil olarak kaydedilen tek bilgi 
eposta adresinizdir (en fazla 3 tane). 
Arkadaşlarınız eposta adresinizi 
biliyorlarsa sizi Skype ağında kolayca 
bulabilirler.

10.2.1 Ayrıntıları göster
Menü tuşuna basın.
Skype Durumu > Profilim > Sınırlı 
profil seçin. Seç tuşuna basın.
• Geçerli ayar görüntülenir.

10.2.2 Eposta adresi ekleme
Menü tuşuna basın.
Skype Durumu > Profilim > Özel 
profil seçin. Seç tuşuna basın.
• Geçerli ayar görüntülenir.
Sçnk tuşuna basın.
Ekle seçin. Seç tuşuna basın.
Yeni eposta adresi girin. Bittiğinde 
Tamam'a basın.
• Ayar kaydedilir.

10.2.3 Eposta adresini düzenleme
Menü tuşuna basın.
Skype Durumu > Profilim > Özel 
profil seçin. Seç tuşuna basın.
• Geçerli ayar görüntülenir.
Eposta adresi seçin. Sçnk tuşuna 
basın.
Düzenle seçin. Düzeltme yapmak için 
Temizle tuşuna basın.
Bittiğinde Enter tuşuna basın.
• Ayar kaydedilir.

10.2.4 Eposta adresi silme
Menü tuşuna basın.
Skype Durumu > Profilim > Özel 
profil seçin. Seç tuşuna basın.
• Geçerli ayar görüntülenir.
Eposta adresi seçin. Sçnk tuşuna 
basın.
Sil seçin.
• Bir onay isteği görüntülenir.
Onaylamak için Evet tuşuna basın.
• Eposta adresi silinir.
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11 Arama Geçmişi
Telefon arama geçmişini dört liste halinde 
saklar:
• Tüm Olaylar: Tüm cevapsız, 

gelen ve yapılan aramaları içerir.
• Cevapsız: Gelen ancak 

cevaplamadığınız aramalar. 50 cevapsız 
aramaya kadar.

• Gelen: Gelen ancak ve 
cevapladığınız aramalar. 50 gelen 
aramaya kadar.

• Yapılan: Yaptığınız aramalar. 20 
yapılan aramaya kadar.

Her arama için bir arama geçmişi kaydı 
kaydedilir ve arayanın adı, numarası, 
sarama saati ve tarihi bilgilerini içerir.
Telefonunuz aynı zamanda gelen Skype 
sesli postalarının, yeni isteklerin ve 
Telefon sesli postalarının da geçmişini 
kaydeder.
Eğer arayanın kimliği gizli değilse, arayanın 
ismi (veya numarası) gösterilir. Arama 
kayıtları en son arama listenin en üstünde 
olacak şekilde kronolojik olarak 
sıralanırlar.

Not
Skype oturumu açmadığınız takdirde 
arama geçmişi (PSTN aramaları hariç) 
kaydedilmez.
Skype oturumunu kapattığınızda, 
telefonunuz arama geçmişini, sesli 
postaları ve hesabınız altında kaydedilmiş 
yeni istekleri siler. Siz veya başka bir 
kullanıcı tekrar Skype oturumu açtığında, 
telefon arama geçmişini yeni kullanıcı 
altında kaydetmeye başlar.

11.1 Arama geçmişi seçenekleri
Menü tuşuna basın.
Geçmiş seçin. Seç tuşuna basın. 
İstediğiniz arama listesini seçin. Seç 
tuşuna basın.
• Arama kayıtları gösterilir.
Bir arama kaydı seçin ve aşağıdaki 
seçeneklere erişmek için Sçnk 
tuşuna basın*: 

*Seçilen arama kaydı için tüm seçenekler 
kullanılamayabilir. Kullanabileceğiniz seçenekler 
kişinin durumuna (çevrimiçi/çevrimdışı) ve 
kişinin tipine, çevrimiçi numara ya da telefon 
numarası kişisi olmasına göre değişir.

Seç tuşuna basın.

İpucu
Bekleme modundayken, d tuşuna basarak 
Geçmiş menüsüne girebilirsiniz.

11.1.1 Arama kaydı ayrıntılarını 
görüntüleme

Arama kaydını seçtikten sonra,
Sçnk tuşuna basın.

SkypeOut 
araması

Skype kullanarak arama 
yapar

Normal 
arama

Normal telefon hattını 
kullanarak arama yapar

Kişilere 
kaydet

Numarayı Kişi listenize 
kaydeder (eğer aranılan 
kişi, Kişi listesinde 
yoksa)

Detaylar aramanın ayrıntılarını 
görüntüler

Sil Mevcut arama kaydını sil
Tümünü sil Tüm arama geçmişi 

kayıtlarını sil
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Detaylar seçin. Seç tuşuna basın. 
• Aramanın ayrıntıları görüntülenir.

11.1.2 Numarayı geri arama
Cevapsız veya gelen bir aramayı geri 
aramak için, bkz “Arama geçmişinden 
arama” sayfa 25.

11.1.3 Tekrar arama yapma
Daha önceden yapmış olduğunuz bir 
aramayı tekrar aramak için bkz “Arama 
geçmişinden arama” sayfa 25.

11.1.4 Arama kaydını kişi listesine 
kaydetme

Arama kaydını seçtikten sonra,
Sçnk tuşuna basın.
Kişilere kaydet seçin. Seç tuşuna 
basın. 
Kişinin adını girin. Tamam'a basın. 
Paylaşımlı telefon rehberi açık ise 
adım 4 ile devam edin.
Bu kişiyi paylaşmak istiyorsanız Tüm 
telefon kullanıcılarıyla seçin, aksi 
takdirde Sadece benim hesabımla 
seçin.
• Yeni kişi kaydedilir.

Not
Aynı numaraya sahip kişi kaydedilemez.

11.1.5 Arama kaydı silme
Arama kaydını seçtikten sonra,

Sçnk tuşuna basın.
Sil seçin. Seç tuşuna basın. 
• Arama kaydı silinir.

11.1.6 Tüm arama kayýtlarýný 
silme

Sçnk tuşuna basın.
Tümünü sil seçin. Seç tuşuna basın 
Onaylamak için Evet tuşuna basın
• Arama listesindeki tüm arama 

kayıtları silindi.
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12 Özel Seçenekler
Bunu kendi telefonunuz yapın - el cihazının 
görünüşünü ve sesini zevklerinize ve 
tercihlerinize göre değiştirin.

12.1 Telefonunuzun ekranını 
kişiselleştirme

12.1.1 El cihazını adlandırma
Her el cihazı kendi adına sahip olabilir. Bu 
isim bekleme modundayken gösterilir.

Menu tuşuna basın.
Ayarlar > Telefon > El cihazı adı 
seçin. Seç tuşuna basın.
Adı girin veya düzenleyin. Düzeltme 
yapmak için Temizle tuşunu kullanın. 
Onaylamak için Tamam tuşuna 
basın.
• Ayar kaydedilir.

12.1.2 Ekran dilini ayarlayın
Bu özellik sadece birden fazla dil 
desteğine sahip modellerde vardır.

Not
Seçilebilecek diller ülkelere göre farklılık 
gösterebilir.

Menu tuşuna basın.
Ayarlar > Telefon > Dil seçin. Seç 
tuşuna basın.
Yeni ayar seçin. Seç tuşuna basın.
• Ayar kaydedilir.

12.1.3 Ekran parlaklık seviyesini 
ayarlama

Menu tuşuna basın.
Ayarlar > Ekran > Parlaklık seçin. 
[ ve ] tuşlarını kullanarak parlaklık 
seviyesini ayarlayın. Farklı parlaklık 
seviyelerine geçtikte ekrandaki etkisi 
hemen fark edilir. Onaylamak için 
Tamam 'a basın.
• Ayar kaydedilir.

12.1.4 Ekran kontrast seviyesini 
ayarlama

Menu tuşuna basın.
Ayarlar > Ekran > Kontrast seçin. 
Seç tuşuna basın.
[ ve ] tuşlarını kullanarak kontrast 
seviyesini ayarlayın. Farklı kontrast 
seviyelerine geçtikte ekrandaki etkisi 
hemen fark edilir. Onaylamak için 
Tamam 'a basın.
• Ayar kaydedilir.

12.1.5 Arka ışık süresini ayarlama
Menu tuşuna basın.
Ayarlar > Ekran > Aydınlatma seçin. 
Seç tuşuna basın.
Yeni ayar seçin. Seç tuşuna basın.
• Ayar kaydedilir.

12.1.6 Ekran koruyucuyu seçme
Menu tuşuna basın.
Ayarlar > Ekran seçin> 
Ekran Koruyucu. Seç tuşuna basın.
Yeni ayar seçin. Seç tuşuna basın.
• Ayar kaydedilir.
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12.2 Telefonunuzun sesini 
kişiselleştirme

12.2.1 El cihazınızın zil melodisini 
ayarlama

Skype aramanız, normal (normal telefon) 
aramanız ve interkom için 20 farklı zil 
sesinden birini seçebilirsiniz. 

Skype, normal telefon veya interkom 
aramalarınızın melodisini değiştirmek için:

Menu tuşuna basın.
Ayarlar > Sesler > Zil tonu seçin.
Ya Skype ya Normal ya da Interkom 
seçin. Seç tuşuna basın.
Yeni ayar seçin. Seç tuşuna basın.
• Ayar kaydedilir.

12.2.2 El cihazınızın zil sesi 
yüksekliğini ayarlama

5 zil sesi seviyesi (zil kapalı dahil) ve artan 
zil sesi vardır.

Menu tuşuna basın.
Ayarlar > Sesler > Ses seçin. Seç 
tuşuna basın.
[ ve ] tuşlarını kullanarak ses 
seviyesini ayarlayın. Onaylamak için 
Seç 'a basın.
• Ayar kaydedilir.

12.2.3 El cihazınızın tuş takımı 
tonunu ayarlama

Tuş takımı tonu açıp kapatılabilir.
Menu tuşuna basın.
Ayarlar > Sesler > Tuş Tonu seçin. 
Seç tuşuna basın.
Yeni ayar seçin. Seç tuşuna basın.
• Ayar kaydedilir.

12.2.4 El cihazınızın bildirim 
seslerini ayarlama

Bildirim tonu açıp kapatılabilir.
Menu tuşuna basın.
Ayarlar > Sesler > Bildirim seçin. Seç 
tuşuna basın.
Yeni ayar seçin. Seç tuşuna basın.
• Ayar kaydedilir.

12.2.5 El cihazınızın doğrulama 
tonunu ayarlama

Doğrulama tonu açıp kapatılabilir.
Menu tuşuna basın.
Ayarlar > Sesler > Onay seçin. Seç 
tuşuna basın.
Yeni ayar seçin. Seç tuşuna basın.
• Ayar kaydedilir.
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40 Arama Özellikleri

13 Arama Özellikleri
Telefonunuz aramalarınızı daha verimli ve 
rahat yapmanız ve yönetmeniz için 
aramalarla ilgili çeşitli özellikleri destekler. 
Bu bölüm hem Skype hem de normal 
telefon için geçerli olan aramalarla ilgili 
özellikleri açıklar.

13.1 Otomatik cevap
Otomatik cevap gelen aramayı el cihazını 
şarj cihazı kızağından alarak cevaplamanızı 
sağlar. Aramayı cevaplamak için herhangi 
bir tuşa basmanıza gerek yoktur.

13.1.1 Otomatik cevap 
aktifleştirme/devre dışı 
bırakma

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Telefon > Otomatik cvp 
seçin. Seç tuşuna basın.
Yeni ayarı seçin. Seç tuşuna basın.
• Ayar kaydedilir.

13.2 Otomatik kapa
Otomatik kapama, herhangi bir tuşa 
basmadan el cihazını şarj cihazına 
yerleştirerek aramayı sona erdirmenizi 
sağlar.

13.2.1 Otomatik kapa 
aktifleştirme/devre dışı 
bırakma

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Telefon > Otomatik 
kapama seçin. Seç tuşuna basın.
Yeni ayarı seçin. Seç tuşuna basın.
• Ayar kaydedilir.

13.3 Skype arama özellikleri
Skype aramayla ilgili bir çok özellik sunar. 
Bu bölüm sadece Skype için geçerli olan 
aramalarla ilgili özellikleri açıklar.

13.3.1 Tercihli hat
Bkz “Tercihli hattı atama” sayfa 24.

13.3.2 Rahatsız etme
Skype durumunu Rahatsız etme 
yaptığınızda, Skype tüm telefon ve 
çevrimiçi numaraları için zil seslerini 
kapatır. Skype araması geldiğinde el 
cihazınız çalmaz.

Menü tuşuna basın.
Skype Durumu > Çevrimiçi durumu > 
Rahatsız etme seçin. Seç tuşuna 
basın.
• Ayar kaydedilir.

İpucu
Bekleme modundayken, u tuşuna basarak 
Skype Durumu menüsüne girebilir ve 
Skype durumunuzu değiştirebilirsiniz.

13.3.3 Skype Arama Yönlendirme
Herhangi bir aramayı kaçırmak 
istemiyorsanız, evde veya ofiste değilken 
Skype aramalarını başka bir telefon veya 
cep telefonuna yönlendirebilirsiniz.

13.3.3.1  Arama yönlendirmeyi 
etkinleştirme

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Skype Araması > Arama 
ilet > Açık seçin. Seç tuşuna basın.
Aramalarınızı yönlendirmek 
istediğiniz numarayı girin. 
Onaylamak için Tamam tuşuna basın. 
• Ayar kaydedilir.
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Not
Skype Telesekreter Devre dışıdır. Arama 
yönlendirmeyi etkinleştirdikten sonra, 
tüm aramalarınız yönlendirme numarasına 
yönlendirilecektir. Eğer aramaları 
cevaplayamıyorsanız, arama 
yönlendirmeyi iptal etmediğiniz sürece 
arayanlar telesekretere mesaj 
bırakamazlar.

13.3.3.2 Arama yönlendirmeyi 
devre dışı bırakma

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Skype Araması > Arama 
ilet > Kapalı seçin. Seç tuşuna basın. 
• Ayar kaydedilir.

13.3.4 Arama engelleme
Gizlilik özelliği hangi kişilerin sizi 
arayabileceğini belirler. Skype'ı 
yapılandırarak herkesin sizi 
arayabilmesini, sadece kişilerinizin sizi 
arayabilmesini ya da sadece 
yetkilendirilmiş kullanıcıların sizi 
arayabilmesini ayarlayabilirsiniz.

13.3.4.1 Skype aramalarını 
engelleme

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Skype Araması > 
Aramaları engelle > Skype araması 
seçin. Seç tuşuna basın.
Yeni ayarı seçin. Seç tuşuna basın.
• Ayar kaydedilir.

13.3.4.2 Çevrimiçi numara 
aramalarını engelleme

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Skype Araması > 
Aramaları engelle > SkypeIn 
aramaları seçin. Seç tuşuna basın.
Yeni ayarı seçin. Seç tuşuna basın.
• Ayar kaydedilir.

13.3.4.3 Engellenmiş Kullanıcılar
Gizlilik özelliği ile engellenmiş 
kullanıcıların listesini görüntüler. Bu 
özelliği belirli kullanıcılar üzerindeki 
gizlilik özelliğini kaldırmak için 
kullanabilirsiniz.

13.3.4.3.1 Kullanıcı engelini 
kaldırma

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Skype Araması > 
Aramaları engelle > Engelli 
kullanıcılar seçin. Seç tuşuna basın.
• Engellenmiş kullanıcıların listesi 

görüntülenir.
Engelini kaldırmak istediğiniz 
kullanıcıyı seçin. Engel kald. tuşuna 
basın. 
• Kullanıcının engeli kaldırılır.

13.4 Normal telefon araması 
özellikleri

Bu bölüm sadece normal telefon için 
geçerli olan aramalarla ilgili özellikleri 
açıklar.
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13.4.1 Taşıyıcı kodu
Bu özellik sadece taşıyıcı kodu desteğine 
sahip modellerde vardır. 
Bazı telefon servis sağlayıcıları için yerel 
alanınızın dışına arama yaparken taşıyıcı 
kodu eklemeniz gerekebilir. Bu özellik 
gelen arama kaydından bir aramayı 
cevaplarken taşıyıcı kodunun gerekli olup 
olmadığına karar vermenizde yardımcı 
olacaktır.
Sadece servis sağlayıcınızın taşıyıcı kodunu 
girmeniz gerekmektedir, telefonunuz 
gerisini sizin için halledecektir.

Not
Taşıyıcı Kodu. Bu, servis sağlayıcıyı temsil 
eden 2 veya 3 basamaklı bir koddur. 
Kodunu öğrenmek için servis sağlayıcınıza 
danışın.

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Normal arama > Taşıyıcı 
kodu seçin. Seç tuşuna basın.
Taşıyıcı kodunu girin. Tamam'a 
basın.
• Ayar kaydedilir. 

13.4.2 Alan Kodu yönetimi
Bu özellik sadece alan kodu desteğine 
sahip modellerde vardır.
Bu özellik gelen aramadaki bir alan 
kodunu otomatik olarak kaldırır. 
Kaldırmak istediğiniz bir alan kodunu (5 
karaktere kadar) tanımlayabilirsiniz. 
Telefon numarası arama kaydına alan 
kodsuz olarak kaydedilecektir.

13.4.3 Alan kodu kaldırmayı aktive 
etmek

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Normal arama > Alan kodu 
seçin. Seç tuşuna basın.
Alan kodunu girin. Tamam'a basın. 
• Ayar kaydedilir.

13.4.4 Alan kodu kaldırmayı devre 
dışı bırakmak

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Normal arama > Alan kodu 
seçin. Seç tuşuna basın.
Tüm basamakları silmek için GERİ 
tuşunu kullanın. Tamam'a basın. 
• Ayar kaydedilir.

13.4.5 Otomatik ön ek
Otomatik ön ek özelliği aradığınız 
numaraları arama yapılmadan önce 
kontrol eder ve biçimlendirir. Eğer 
numaranın ilk sayıları menüde 
ayarladığınız numarayla eşleşirse, menüde 
ayarladığınız ön ek numarası ile 
değiştirilirler.
Örneğin, algılanacak numarayı 604 ön eki 
1250 olarak ayarladığınızda.
6043338888 gibi bir numara aradığınızda, 
telefonunuz numarayı 12503338888 
şeklinde değiştirerek arayacaktır.

Not
Hane algılama için maksimum uzunluk 5 
karakterdir. Bir otomatik ön ek 
numarasının uzunluğu maksimum 10 
hanedir. 
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Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Normal arama > Otomatik 
Ön ek seçin. Seç tuşuna basın.
Algılanacak numarayı girin. Tamam'a 
basın.
Ön ek numarasını girin. (Duraklama 
girmek için # tuşunu basılı 
tutun.) Tamam'a basın. 
• Ayar kaydedilir. 

Not
Boş Algılama Numarası. Kullanıcı ön ek 
numarası ayarlar, algılanacak numarayı 
boş bırakırsa, ön ek numarası yapılan tüm 
aramalara eklenir. 

Not
Aranan Numara. Aranan numara *, # veya 
P ile başlıyorsa, el cihazı biçimlendirme 
yapmaz. 

13.4.6 Flash seçimi
Flash ikinci aramayı yaparken veya 
cevaplarken şebekeye gönderilmesi 
gereken bir sinyaldir. Telefonunuz 
ülkenizde kullanım için ayarlanmış 
olmalıdır. Detaylar için, servis 
sağlayıcınızla görüşün.

13.4.7 Flash süresini ayarlama
3 flash süresi seçeneği vardır: Kısa, Orta ve 
Uzun. Mevcut seçenekler ülkelere göre 
farklılık gösterebilir.

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Normal arama > Flash 
süresi seçin. Seç tuşuna basın.
Yeni ayarı seçin. Tamam'a basın.
• Ayar kaydedilir.

13.4.7.1 Flash duraklama süresini 
ayarlama

2 flash duraklama süresi seçeneği vardır: 
Duraklama 1 ve Duraklama 2. 

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Normal arama > Flash 
duraklama süresi seçin. Tamam'a 
basın.
Yeni ayarı seçin. Tamam'a basın.
• Ayar kaydedilir.

13.4.8 Arama Modu
Bu özellik sadece hem ton hem de puls 
aramayı destekleyen modeller için 
geçerlidir.
Arama modu ülkenizde kullanılan telefon 
sinyalidir. Telefonunuz ton (DTMF) ve 
puls (çevirmeli) aramayı destekler. 
Telefonunuz ülkenizde kullanım için 
ayarlanmış olmalıdır. Detaylar için, servis 
sağlayıcınızla görüşün.

13.4.9 Arama modunu ayarlama
Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Normal arama > Arama 
modu seçin. Seç tuşuna basın.
Yeni ayarı seçin. Seç tuşuna basın.
• Ayar kaydedilir. 

İpucu
Geçici Ton. Telefonunuz puls aramada ise, 
arama sırasında geçici olarak ton moduna 
geçmek için * tuşunu basılı tutun. '*' 
görüntülenir. '*' sonrasında girilen sayılar 
ton sinyalleri olarak gönderilir (sadece bu 
arama için). 
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13.4.10 Duraklama Seçimi
Bu özellik sadece duraklama seçimi 
desteğine sahip modellerde vardır. 
Duraklama arama yaparken girebildiğiniz 
aradır. Duraklama PABX ve operatör 
hizmetleri için kullanılır. Detaylar için, 
servis sağlayıcınızla görüşün.

13.4.10.1 PABX Etkinleştirme
Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Normal arama > PABX 
seçin. Tamam'a basın.
Yeni ayarı seçin. Tamam'a basın.
• Ayar kaydedilir.

13.4.11 İlk Çalış
Bu özellik sadece ilk çalış desteğine sahip 
modellerde vardır. 
Servis sağlayıcınızın Arayan Kimliği 
servisine abone olduysanız, telefonunuz 
Arayan Kimliğinden önceki ilk çalışı 
bastırabilir. Sıfırladıktan sonra, telefon 
Arayan Kimliğini otomatik olarak algılar 
ve ilk çalışı bastırmaya başlar. Bu ayarı 
ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

13.4.12 İlk çalış açık/kapalı
Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Normal arama > 1. Zil 
seçin. Seç tuşuna basın.
Yeni ayarı seçin. Tamam'a basın.
• Ayar kaydedilir.

Not
İlk Çalış Durumunu Sıfırla. İlk çalış 
durumunu sıfırlamak için, sistemi Sıfırla 
menüsünden sıfırlayabilirsiniz. Bkz 
“Varsayılan ayarlara sıfırlama” sayfa 51.
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14 Şebeke Servisleri
Şebeke servisleri özelliği şebeke 
sağlayıcınız tarafından sağlanan bilgileri 
dinlemenizi sağlar. Bu özelliğin 
kullanılabilirliği ülkenize ve şebekenizdeki 
aboneliğinize bağlıdır. Bu bilgileri el cihazı 
yerine şebeke de saklanır. Bu özellik ile 
ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke 
sağlayıcınızla temasa geçin.

Not
Yanlış kodlar. Yanlış aktivasyon ve/veya 
deaktivasyon kodları girildiğinde şebeke 
servisleri çalışmayabilir.

14.1 Telesekreter
Yeni sesli posta olduğunda, el cihazınızın 
ekranında sesli posta bekliyor simgesi 

 belirir. Tüm sesli postalar 
dinlendiğinde, simge  kaybolur.
Hem Skype hem de normal telefon ile 
arayanlar telesekreter mesajı 
bırakabilirler. 

14.1.1 Skype VoicemailTM

Skype VoicemailTM meşgul veya 
çevrimdışı olduğunuzda size gelen 
aramaları cevaplar. Bu servis için Skype ile 
görüşmeniz ve abone olmanız gereklidir.

Menü tuşuna basın.
Geçmiş > Sesli mesajlar > Skype VM 
seçin. Seç tuşuna basın.
Sesli mesajların listesi görüntülenir. 
Skype sesli postası seçin ve aşağıdaki 
seçeneklere erişmek için Sçnk 
tuşuna basın: 

Seç tuşuna basın.

14.1.1.1 Selamlamam
Skype sesli posta karşılama mesajını bu 
özelliği kullanarak kişiselleştirebilirsiniz. 
Bu selamlama meşgul veya çevrimdışı 
olduğunuzda Skype üzerinden arayanlara 
dinletilecektir.

14.1.1.1.1 Sesli mesaj 
selamlamanızı dinleme

Menü tuşuna basın.
Geçmiş > Sesli mesajlar > Skype VM 
seçin. Seç tuşuna basın.
Sesli mesajların listesi görüntülenir. 
Skype sesli posta seçin ve Sçnk 
tuşuna basın.
Selamlamam > Sçnk > Oynat seçin. 
Seç tuşuna basın.
• Sesli posta selamlamanız yürütülür.

1

2

3

Yürüt Sesli mesaj dinleme
Detaylar Sesli mesaj ayrıntılarını 

görüntüler
Sil Sesli mesajı siler
Ara Göndereni arar
Sesli Posta 
Gönder

Gönderen için sesli 
mesaj kaydeder

Profili 
Görüntüle

Gönderenin profilini 
görüntüler

Kişilere Ekle Göndereni kişi listenize 
ekler (eğer gönderen 
Kişi listenizde kayıtlı 
değilse)

Selamlamam Skype sesli posta 
selamlama mesajınızı 
dinleyin, tekrar kaydedin 
veya sıfırlayın
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14.1.1.1.2 Sesli mesaj selamlamanızı 
kaydetme

Menü tuşuna basın.
Geçmiş > Sesli mesajlar > Skype VM 
seçin. Seç tuşuna basın.
Sesli mesajların listesi görüntülenir. 
Skype sesli posta seçin ve Sçnk 
tuşuna basın.
Selamlamam > Sçnk > Kaydet seçin. 
Yeni sesli posta selamlamanızı 
kaydetmeye başlamak için Seç 
tuşuna basın. Durdurmak için 
Tamam tuşuna tekrar basın.
• Sesli posta selamlamanız kaydedilir.

14.1.1.1.3 Sesli mesaj selamlamanızı 
sıfırlama

Bu özellik geçerli sesli posta selamlamanızı 
Skype tarafından sağlanan varsayılan 
selamlama ile değiştirir.

Menü tuşuna basın.
Geçmiş > Sesli mesajlar > Skype VM 
seçin. Seç tuşuna basın.
Sesli mesajların listesi görüntülenir. 
Skype sesli posta seçin ve Sçnk 
tuşuna basın.
Selamlamam > Sçnk > Varsayılan 
Sıfırla seçin. Seç tuşuna basın.
• Sesli posta selamlamanız sıfırlanır.

14.1.2 Telefon Telesekreter
Telefon telesekreter mesajlarını dinlemek 
amacıyla arama yapabilmeniz için 
telesekreter servis numarası el cihazında 
tanımlı olmalıdır. Bu servis için servis 
sağlayıcınızla görüşmeniz ve abone 
olmanız gereklidir. 

14.1.2.1 Sesli mesaj alma
Telefon telesekreter mesajlarınızı 
dinlemek için sesli posta servis merkezini 
arayın. El cihazınız 2 sesli posta servis 
numarası destekler.

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Normal arama > Sesli 
mesaj seçin. Seç tuşuna basın.
Sesli posta servis merkezlerinin bir 
listesi görüntülenir. Bir sesli posta 
servis merkezi seçin ve Seç tuşuna 
basın.
Arama seçin. Seç tuşuna basın. 
• Servis merkezine bir arama yapılır. 

Sesli talimatları bekleyin.

14.1.2.2 Sesli posta servis 
numaralarını düzenleme

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Normal arama > Sesli 
mesaj seçin. Seç tuşuna basın.
Sesli posta servis merkezlerinin bir 
listesi görüntülenir. Bir sesli posta 
servis merkezi seçin ve Seç tuşuna 
basın.
Düzenle seçin. Düzenlemeye 
başlamak için Seç tuşuna basın.
Seç tuşuna basın. 
• Servis numarası kaydedilir.

14.1.2.3 Sesli mesaj silme 
Menü tuşuna basın.
Geçmiş > Sesli mesajlar > Iç Hat VM 
seçin. Seç tuşuna basın.
Sesli posta servis merkezlerinin bir 
listesi görüntülenir. Bir sesli posta 
servis merkezi seçin ve Seç tuşuna 
basın.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

46 Şebeke Servisleri



Sil seçin. Seç tuşuna basın. 
• Sesli mesaj uyarı mesajı silindi.

14.2 Telesekreter Arama 
yönlendirme

Bu özellik sesli mesajlarınızı başka bir 
telefon veya cep telefonu numarasına 
yönlendirmenizi sağlar.

14.2.1 Telesekreter arama 
yönlendirme aktifleştirme/
devre dışı bırakma

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Skype Arama > 
Telesekreter > Cevapsızları ilet seçin. 
Seç tuşuna basın.
Yeni ayarı seçin. Seç tuşuna basın.
• Ayar kaydedilir.

14.3 Geri arama
Geri arama servisi sizi arayan son kişiyi 
geri aramanızı sağlar. Geri arama 
numarasını manuel olarak tanımlayabilir 
veya değiştirebilirsiniz.

14.3.1 Geri aramayı etkinleştirme 
Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Normal arama > Geri arama 
> Arama seçin. Seç tuşuna basın.
• Numara aranacaktır.

14.3.2 Geri arama numarasını 
tanımlama.

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Normal arama > Geri 
arama > Numara tanımla seçin. Seç 
tuşuna basın.
Yeni bir numara girin veya mevcut 
geri arama numarasını düzenleyin.

Onaylamak için Tamam tuşuna 
basın. 
• Ayar kaydedilir.

14.4 Geri arama iptal
Geri arama servisini iptal sizi aramayı 
deneyen bir kişi müsait olduğunda sizi 
bilgilendirir. Geri arama iptal numarasını 
manuel olarak tanımlayabilir veya 
değiştirebilirsiniz.

14.4.1 Geri arama iptali 
etkinleştirme

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Normal arama > Geri 
arama iptal > Arama seçin. Seç 
tuşuna basın.
• Numara aranacaktır.

14.4.2 Geri arama iptal numarasını 
tanımlama

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Normal arama > Geri 
arama iptal > Numara tanımla seçin. 
Seç tuşuna basın.
Yeni bir numara girin veya mevcut 
geri arama iptal numarasını 
düzenleyin.
Onaylamak için Tamam tuşuna basın. 
• Ayar kaydedilir.

14.5 Kimlik gizle
Bu özellik aradığınız kişinin isminizi veya 
numaranızı görmesini önlemeyi sağlar.

14.5.1 Kimlik gizlemeyi 
aktifleştirme

Menü tuşuna basın.
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Ayarlar > Normal arama > Kimlik 
gizle > Arama seçin. Seç tuşuna 
basın.
• Ayar kaydedilir.

14.5.2 Kimlik gizlemeyi devre dışı 
bırakma

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Normal arama > Kimlik 
gizle > Kapalı seçin. Seç tuşuna basın. 
• Ayar kaydedilir.

14.5.3 Kimlik gizle numarasını 
tanımlama.

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Normal arama > Kimlik 
gizle > Aç seçin. Seç tuşuna basın.
Kimliğinizi gizlemek istediğiniz 
numarayı girin. Onaylamak için 
Tamam 'a basın. 
• Ayar kaydedilir.
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15 Ekstra Özellikler
Telefonunuzun sunduğu ilave özellikleri 
bulun ve keşfedin! Bu özelliklerin işinize 
nasıl yarayacağını ve telefonunuzdan en iyi 
şekilde faydalanma konusunda size nasıl 
yardımcı olacağını öğrenin.

15.1 Tuş takımı kilidi
El cihazını yanınızda taşırken tuşlara 
yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuşları 
kilitleyebilirsiniz.

15.1.1 Tuş takımını kilitleme

Bekleme modundayken # 
tuşunu basılı tutun.
• Tuş takımı kilitlenir ve  

görüntülenir.

Not
Aramalar. Tuşlar kilitliyken acil durum 
aramaları da dahil hiç bir arama 
yapamazsınız. Ama gelen aramaları 
cevaplayabilirsiniz. Tuş takımı kilidi arama 
sırasında açılır, arma bittiğinde otomatik 
olarak tekrar kilitlenir.

15.1.2 Tuş takımı kilidini açma

Kilit açma tuşuna basın, daha sonra 
* tuşuna basılı tutun.
• Tuş takımı kilidi açılır

15.2 Kayıp el cihazları

Ana ünitede V tuşuna basın.
• Ana üniteye bağlı tüm el cihazları 

çalmaya başlar.

Durdurmak için ana ünitedeki 
V tuşuna tekrar basın.
• Tüm el cihazlarının çalması durur

VEYA
El cihazı üzerindeki herhangi bir tuşa 
basarak o el cihazının çalmasını 
durdurabilirsiniz.
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16 Sistem

16.1 Ülkenizi ayarlayın.
Telefonunuzun ülke ayarı telefonun ilk 
kurulumunda ayarlanır. Telefonunuzun 
ülke ayarında değişiklik yapabilirsiniz. Ülke 
kodu ülke için uluslararası arama kodudur 
(örnek, "1" Kanada için), bkz “Ülke 
kodları listesi” sayfa 53. 
Lütfen ülke kodu ile ilgili ayrıntılar için 
bkz. sayfa 65.

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Gelişmiş > Ülke seçin. Seç 
tuşuna basın.
Yeni ayarı seçin. Tamam'a basın.
• Ayar kaydedilir.

Uyarı
Doğru ülke kodu girişi olmadan telefon 
düzgün çalışmayabilir.

16.2 El cihazını kaydetme
Kayıt ana ünite ile el cihazları arasında 
iletişime izin verir. El cihazı ana ünite ile 
haberleşemezse, arama yapamazsınız veya 
telefonun fonksiyon ve özelliklerinin bir 
çoğunu kullanamazsınız.

Not
El cihazı kaydını silmediğiniz sürece el 
cihazı ana üniteye kayıtlı olmalıdır.

Uyarı
İlave el cihazlarını kaydetmeden önce, 
telefonunuzun dilini, ülke kodunu ve alan 
kodunu yapılandırmanız gereklidir. 

16.2.1 Manuel kayıt
Menü > Ayarlar > Telefon > Kayıt 
seçin
Ana ünite arama tuşuna 3 saniyeden 
uzun bir süre basın.
El cihazınızda Tamam tuşuna basın.
PIN kodunu girin (Varsayılan: 0000).
Yazım hatalarını düzeltmek için 
Temizle tuşuna basın.
Tamam tuşuna basın.
• El cihazınız ana üniteyi aramaya 

başlayacaktır
• Eğer kayıt başarılıysa, sinyal simgesi 

 sabit görüntülenir.

İpucu
Kayıt başarısız olursa yukarıdaki işlemi 
tekrarlayın.

Not
Ana üniteye en fazla 4 el cihazı 
kaydedilebilir, olmuyorsa ana ünite kayıt 
hafızası doludur. İlave el cihazı kaydetmeyi 
denerseniz, kayıt işlemi iptal edilecektir.

16.3 El cihazının kaydını silin
Aynı ana üniteyi paylaşan bir el cihazını 
silmek için diğer el cihazını kullanın.

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Telefon > 
Kaydı sil. Tamam'a basın.
Yeni ayarı seçin. Tamam'a basın.

İpucu
Bekleme modundayken "Skype" 
kelimesinin yanında el cihazı numarası 
görünür. Örnek, Skype (1).
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16.4 Sistem PIN kodunu 
değiştirme

El cihazlarını kaydetme, silme ve diğer 
menülerden bazılarına erişim hakları için 
sistem PIN kodu kullanılır. Varsayılan 
sistem PIN kodu 0000’dır. Daha fazla 
güvenlik için bu PIN kodunu 
değiştirebilirsiniz.

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Gelişmiş > PIN Değiştir 
seçin. Seç tuşuna basın.
Sistem PIN kodunu girin. Tamam'a 
basın. Düzeltme yapmak için Temizle 
tuşunu kullanın.
Yeni sistem PIN kodunu girin. Enter 
tuşuna basın.
Doğrulamak amacıyla yeni sistem 
PIN kodunu tekrar girin. Enter 
tuşuna basın.
• Ayar kaydedilir.

Not
PIN kodunuzu not edin ve gelecekteki 
kullanımlar için saklayın. PIN kodunu 
unutursanız, yardım için satıcınızı arayın. 

16.5 Varsayılan ayarlara sıfırlama
Varsayılan ayarlar telefonunuzun orijinal 
fabrika ayarlarıdır. Telefon ayarlarınızı 
fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Tüm 
ayarları sıfırlayabilir ancak şebeke 
ayarlarını koruyabilirsiniz.

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Gelişmiş > Ayarları sıfırla 
seçin. Seç tuşuna basın.
Şebeke ayarları dahil tüm ayarları 
sıfırlamak için Tümünü sıfırla seçin, 

VEYA

Şebeke ayarları hariç tüm ayarları 
sıfırlamak için Ağı koru seçin, 
Seç tuşuna basın. Sistem PIN kodunu 
girin. Onaylamak için Enter tuşuna 
basın. Düzeltme yapmak için Temizle 
tuşunu kullanın.
• Bir onay isteği görüntülenir.
Onaylamak için Evet tuşuna basın
• Tüm ayarlar sıfırlanır.

Not
Sıfırladıktan sonra ana ünitenin gücü 
kapanır. Tüm ayarları güncelledikten 
sonra bir kaç saniye içinde geri açılacaktır.
Hangi ayarların sıfırlandığını görmek için 
bkz “Varsayılan (önceden programlanmış) 
ayarlar” sayfa 60.

16.6 Şebeke ayarları
Bu bölüm telefonunuzun İnternet ağ 
ayarlarını görüntüleme ve değiştirme ile 
ilgili bilgileri açıklar. Telefonu ayarladıktan 
sonra şebeke yapılandırmaya ihtiyacınız 
olmamalıdır. Bu bölüm statik IP adresleri 
ile ağ yapılandırmak isteyen ileri seviyeli 
kullanıcılar için tavsiye edilir.

Uyarı
Yanlış ayarlar telefondaki Skype 
kullanımını etkiler. Şebeke ayarlarında 
değişiklik yapmadan önce ağ yöneticinize 
veya şebeke sağlayıcınıza danışmanızı 
tavsiye ederiz.
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16.6.1 Şebeke ayarlarını 
görüntüleme

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Şebeke > Bilgisi seçin. Seç 
tuşuna basın.
Bilgiyi görüntüleyin. Bittiğinde 
Tamam tuşuna basın.

16.6.2 DHCP
Varsayılan DHCP etkinleştirilir. Ağınızı 
kendi statik IP adresinizi kullanmak için 
yapılandırırsanız, DHCP devre dışı kalır. 
DHCP tekrar etkinleştirilebilir.

16.6.2.1 DHCP Etkinleştirme
Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Şebeke > TCP/IP seçin. Seç 
tuşuna basın.
DHCP seçin. Tamam'a basın.
• Aktivasyon isteği görüntülenir.
Onaylamak için Tamam tuşuna 
basın.
• YP adresiniz görüntülenir. Yeni ayar 

kaydedilir.

16.6.3 PPPoE
Internet servis sağlayıcınız PPPoE 
kullanmanızı gerektirir, PPPoE bağlantısı 
için kullanıcı adı ve şifresini 
yapılandırabilirsiniz.

16.6.3.1 PPPoE Aktifleştirme
Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Şebeke > PPPoE seçin. 
Evet tuşuna basın.
Kullanıcı Adını Girin Tamam tuşuna 
basın.

Şifre girin. Enter tuşuna basın.
• Aktivasyon isteği görüntülenir.
Onaylamak için Tamam tuşuna 
basın.
•  Yeni ayar kaydedilir.

16.6.4 Statik IP yapılandırma
Ağınızı kendi statik IP adresinizi kullanmak 
için yapılandırabilirsiniz. 

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Şebeke > TCP/IP seçin. Seç 
tuşuna basın.
Statik IP seçin. Seç'a basın.
• Bir onay isteği görüntülenir.
Onaylamak için Evet tuşuna basın.
Ağınızı yapılandırmayı tamamlamak 
için ekrandaki talimatları izleyin.

16.6.5 Bireysel ağ ayarlarını 
yapılandırma

Kendi statik IP adresinizi yapılandırdıktan 
sonra, alt ağ maskesi, ağ geçidi adresi, 
DNS vb diğer ağ ayarlarında da değişiklik 
yapabilirsiniz.

Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Şebeke > TCP/IP seçin. Seç 
tuşuna basın.
Değiştirmek istediğiniz öğeyi seçin. 
Seç tuşuna basın.
Bilgiyi düzenleyin. Tamam tuşuna 
basın.
• Ayar kaydedilir.

16.6.6 Ağı sıfırlama
Menü tuşuna basın.
Ayarlar > Şebeke > Şebekeyi sıfırla 
seçin. Seç tuşuna basın.
• Bir onay isteği görüntülenir.
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Onaylamak için Evet tuşuna basın.
• Şebeke ayarı sıfırlanır.

16.7 Ülke kodları listesi
Ülke kodu ülkenin aranması için gerekli 
olan uluslararası arama kodudur, 
ayrıntılar için bkz sayfa 14 ve sayfa 50.

  
 
 
 

Kısaltma - Ülke Kodu
AU Avustralya 61
AT Avusturya 43
BE Belçika 32
CA Kanada 1
CZ Çek Cumhuriyeti 420
DK Danimarka 45
FI Finlandiya 358
FR Fransa 33
DE Almanya 49
GR Yunanistan 30
IE İrlanda 353
IT İtalya 39
LU Lüksemburg 352
NL Hollanda 31
NZ Yeni Zelanda (Aotearoa) 64
NO Norveç 47
PL Polonya 48
PT Portekiz 351
RO Romanya 40
SK Slovak Cumhuriyeti 421
ES İspanya 34
SE İsveç 46
CH İsviçre 41
TR Türkiye 90
GB İngiltere 44
US Amerika Birleşik 

Devletleri
1

3
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17 Telesekreter
Telefonunuz aktifleştirildiğinde 
cevaplanmayan çağrıları kaydeden bir 
telesekreter özelliğine sahiptir. Açık hale 
getirildiğinde, telesekreter kullanılmaya 
hazırdır. Varsayılan olarak telesekreter 
Cevapla ve Kaydet modundadır. 
Telesekreter uzaktan erişmeniz 
mümkündür.

Ana ünite üzerindeki LED mesaj sayacı 
telesekreter açık olduğunda mesajların 
sayısını gösterir. 

El cihazı üzerindeki telesekreter 
menüsünü telesekreter ayarlarını 
değiştirmek için kullanabilirsiniz.

17.1 Telesekreteri açma
Telesekreteri ana ünite veya el cihazı 
üzerinden açabilirsiniz.

El cihazında,
Menü tuşuna basın.
Telesekreter > Yanıt açık/kapalı. Seç 
tuşuna basın.
Aç seçin. Tamam'a basın. 
• Ayar kaydedilir.

Ana ünitede,

Bekleme modundayken 
telesekreteri açmak için o 
tuşuna basın.

Not
Açıldığında, telesekreter gelen aramaları 
zil gecikme ayarına bağlı olarak belirli 
sayıda çalıştan sonra cevaplar. Bkz “Zil 
gecikmesini ayarlama” sayfa 58.

17.2 Telesekreteri kapama
Telesekreteri ana ünite veya el cihazı 
üzerinden kapatabilirsiniz.

El cihazında,
Menü tuşuna basın.
Telesekreter > Yanıt açık/kapalı. Seç 
tuşuna basın.
Kapalı seçin. Tamam'a basın. 
• Bu ayar kaydedilir.

Ana ünitede,

Bekleme modundayken 
telesekreteri kapamak için o 
tuşuna basın.

Not
Kapatıldığında, mesaj sayacı kapanır.

17.3 Telesekreter dilini ayarlama
Bu özellik sadece birden fazla dil 
desteğine sahip modellerde vardır.
Telesekreter dili telesekreterin önceden 
kaydedilmiş giden mesaj (OGM) anonsu 
için kullandığı dildir.

Menü tuşuna basın.
Telesekreter > Telesek. Ayarları > 
OGM dili seçin. Seç tuşuna basın.
Yeni ayarı seçin. Tamam'a basın.
• Ayar kaydedilir.

  . Telesekreter açık yeni mesaj 
yok.

--. Hafıza dolu
Kayıt

 3. 2 haneli numaranın gösterdiği:
- Ayarlama sırasında ses 
seviyesi, 
veya
- Mesaj numarası
 (yeni mesajlar için yanıp söner)
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17.4 Cevap modunu ayarlama
Varsayılan olarak telesekreter Cevapla ve 
Kaydet moduna ayarlıdır (arayan mesaj 
bırakabilir), bu ayar Sadece Cevap olarak 
değiştirilebilir (arayan mesaj bırakamaz. 
Arayana daha sonra araması bildirilir).

Menü tuşuna basın.
Telesekreter > Cevap Modu seçin. 
Seç tuşuna basın.
Yeni ayarı seçin. Tamam'a basın.
• Ayar kaydedilir.

Not
Hafıza Dolu. Cihaz otomatik olarak 
sadece cevap moduna geçer.

17.5 Giden mesajlar (OGM)
Giden mesaj telesekreter aramayı 
cevapladığında arayanın duyduğu 
mesajdır. Telesekreterinizde 2 adet 
önceden kayıtlı mesaj bulunur: bir tanesi 
Cevapla ve Kaydet modu biri de Sadece 
Cevap modu için. 

17.5.1 Giden mesajını kaydetme
Giden mesajın maksimum uzunluğu 60 
saniyedir. Kayıttan sonra, yeni giden 
mesajınız otomatik olarak eskisinin 
yerini alır.

Menü tuşuna basın.
Telesekreter > Anons Kaydet seçin. 
Seç tuşuna basın. 
Cevapla ve kaydet veya Yalnızca 
cevapla seçin. Seç tuşuna basın.
Kaydet seçin. Seç tuşuna basın.
Kayda başlatmak için Başlat'a basın.

Kaydı durdurmak için Durdur'a basın 
ya da 60 saniye sonra kayıt durur.
• Kaydedilen giden mesaj dinlemeniz 

için otomatik olarak çalınır.

İpucu
Önceden kaydedilmiş giden mesajı geri 
yükleme. Önceden kaydedilmiş mesajı 
geri almak isterseniz, giden mesajınızı 
silmeniz yeterlidir.

17.5.2 Giden mesajı dinleme
Menü tuşuna basın.
Telesekreter > Anons Kaydet seçin. 
Seç tuşuna basın. 
Cevapla ve kaydet veya Yalnızca 
cevapla seçin. Seç tuşuna basın.
• El cihazı giden mesajı dinletir. 

17.5.3 Giden bir mesajın silinmesi
Menü tuşuna basın.
Telesekreter > Anons Kaydet seçin. 
Seç tuşuna basın. 
Cevapla ve kaydet veya Yalnızca 
cevapla seçin. Seç tuşuna basın.
Sil seçin. Seç'a basın. 
• El cihazı onay isteği görüntüler 
Onaylamak için Tamam tuşuna 
basın. 
• Önceden kaydedilmiş mesaj geri 

yüklenir.

Not
Önceden kaydedilmiş giden mesaj 
silinemez.
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17.6 Gelen mesajlar (ICM)
Her mesaj en fazla 3 dakika uzunluğunda 
olabilir. Telesekreterinize yeni mesajlar 
geldiğinde, telesekreter yeni mesajların 
sayısını yakıp söndürmeye devam eder ve 
el cihazında bilgilendirme mesajı 
görüntülenir. Arayan mesaj bırakırken 
telefonu açarsanız, kayıt durur ve arayanla 
konuşabilirsiniz.

Not
Hafıza Dolu. Cihaz otomatik olarak sadece 
cevap moduna geçer. Yeni mesajlara yer 
açmak için eski mesajları silin.

17.6.1 Gelen mesajları dinleme
Gelen mesajlar kaydedildikleri sıra ile 
dinletilirler. 
Ana üniteden,

 p tuşuna basın. Dinlemeyi 
başlatmak veya durdurmak için 
basın.
• Sesi ayarlama. Hoparlör sesini 

artırmak için + veya azaltmak 
için - tuşuna basın.

• Geri Gitme.

- Mesaj dinleme sırasında, mesajı 
baştan dinlemek için P 
tuşuna basın.
- Geçerli mesajın ilk saniyesi 
sırasında, önceki mesajı dinlemek 
için P tuşuna basın.

• İleri Gitme.  Sonraki mesaja 
gitmek için F tuşuna basın.

• Çalmayı durdurur. p 
tuşuna basın.

• Geçerli mesajı siler. f tuşuna 
basın.

Not
Silinen mesajlar geri alınamaz.

Ana üniteden,
Menü tuşuna basın.
Telesekreter > Dinle seçin. 

Yeni mesajlar dinletilmeye başlar. 
Yeni mesaj yoksa eski mesajlar 
dinletilmeye başlar.

• Çalmayı durdur. Durdur'a basın.
• Seçenekler menüsüne girin. 
• Sçnk tuşuna basın.
• Sesi ayarlayın. Sesi azaltmak için u 

veya artırmak için d tuşuna basın.

İpucu
Bekleme modundayken, d tuşuna basarak 
Geçmiş menüsüne girebilirsiniz. Yeni 
mesajlarınıza erişmek için Telesekreter 
seçin. 

17.6.2 Gelen bir mesajın silinmesi

Ana üniteden,

Mesaj dinleme sırasında f 
tuşuna basın.
• Geçerli mesaj silinir.

Ana üniteden,
Mesaj dinleme sırasında, seçenekler 
menüsüne girmek için Sçnk tuşuna 
basın. 
Sil seçin. Tamam'a basın. 
• Geçerli mesaj silinir. 
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17.6.3 Tüm eski gelen mesajları 
silme

Ana üniteden,

Bekleme modundayken f 
tuşunu basılı tutun.
• Eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

Ana üniteden,
Menü tuşuna basın.
Telesekreter > Tümünü sil seçin. Seç 
tuşuna basın. 
• El cihazı onay isteği görüntüler 
Onaylamak için Evet tuşuna basın. 
• Eski mesajlar kalıcı olarak silinir. 

Not
Okunmamış mesajlar silinemez, silinen 
mesajlar geri alınamaz.

17.7 Not kaydet
Menü tuşuna basın.
Telesekreter > Cevap Modu seçin. 
Seç tuşuna basın. 
Kayda başlatmak için Başlat'a basın.
Kaydı durdurmak için Durdur'a basın 
ya da 3 dakika sonra kayıt durur.

17.8 Arama görüntüleme
Arama görüntüleme mesaj bırakırken 
arayanı dinlemenize izin verir. Arayanla 
doğrudan konuşmak isteyip istemediğinizi 
seçebilirsiniz.

Ana üniteden,

Arama görüntüleme sırasında hoparlör 
sesini ayarlamak için , tuşuna 
basabilirsiniz. En düşük ses seviyesi arama 
görüntülemeyi kapatır. 

Ana üniteden,
El cihazı üzerindeki arama görüntüleme 
özelliği el cihazı menüsünden 
değiştirilebilir.

El cihazınızda Menü tuşuna basın. 
Telesekreter > Telesek. 
Ayarları > El cihazı görüntüleme 
seçin. Seç tuşuna basın.
Yeni ayarı seçin.
Tamam'a basın. 
• Ayar kaydedilir.

Not
Arama görüntüleme sırasında 
görüntüleme ses yüksekliğini ayarlamak 
için u veya d tuşuna basın.

İpucu
El Cihazı Arama Görüntüleme. El 
cihazınızda Dinle tuşuna basın. El cihazınız 
el cihazı görüntüleme için hoparlörü 
otomatik olarak açar. Kulaklıktan 
dinlemek için, v tuşuna basarak 
hoparlörü kapatın. 

Not
Arama görüntüleme açık/kapalı ayarı 
telefon gelen mesajları kaydederken 
değiştirilebilir. Fakat yeni ayar ancak bir 
sonraki aramada etkin olacaktır.
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17.9 Mesaj uyarısı
Ana ünitede yeni mesaj sayısının yanıp 
söndüğünü görürsünüz, ayrıca  
simgesi de ve el cihazındaki bilgi mesajı da 
görüntülenir.  

17.10 Zil gecikmesini ayarlama
Zil gecikmesi telesekreter aramayı 
cevaplamadan önce telefon kaç kez 
çalacağını belirler. Bu ayar sadece 
telesekreter açıkken kullanılabilir. Bu 
ayarı 1 - 8 veya Ücretsiz olarak 
ayarlayabilirsiniz.

Menü tuşuna basın.
Telesekreter > Telesek.
Ayarları > Zil erteleme seçin. Seç 
tuşuna basın.
Yeni ayarı seçin. Tamam'a basın.
• Ayar kaydedilir.

İpucu
Ücretsiz. Bu telesekreterinize uzaktan 
erişirken mesajlarınızı yönetmenin uygun 
maliyetli yöntemidir. Ekonomi 
seçildiğinde, telesekreter yeni mesaj varsa 
aramayı üç çalıştan sonra cevaplar eğer 
mesaj yoksa 5 çalışta cevaplar.

17.11 Uzaktan erişim
Telesekreterinizi evinizde olmadığınızda 
tuşlu bir telefondan arayarak ve 4 haneli 
PIN kodunuzu girerek kullanabilirsiniz. 

Not
Uzaktan erişim PIN kodunuz sistem PIN 
kodunuz ile aynıdır. PIN kodunuzu 
değiştirmek için, bkz. “Sistem PIN kodunu 
değiştirme” sayfa 51.

17.11.1  Uzaktan erişim seçeneğini 
aktifleştirme/kapama

Telesekreterinize erişime izin verebilir 
veya engelleyebilirsiniz.

Menü tuşuna basın.
Telesekreter > Telesekreter 
Ayarları > Uzaktan erişim seçin. Seç 
tuşuna basın.
Yeni ayarı seçin. Tamam'a basın.
• Ayar kaydedilir. 

17.11.2  Telesekreterinize uzaktan 
erişim

Tuşlu bir telefondan ev numaranızı 
arayın.

Giden mesaj başladığında # tuşuna 
basın.
PIN kodunuzu girin Şimdi 
telesekreterinize erişiminiz vardır, 
yeni mesajlar dinletilmeye başlar.

Not
Telefon kapanmadan önce doğru PIN 
kodunu girmek için 2 hakkınız vardır.

Fonksiyon uygulamak için bir tuşa 
basın. Kullanılabilir fonksiyonların 
listesi için aşağıdaki tabloda bulunan 
uzaktan erişim komutlarına bakın.

Not
Mesaj dinlenmiyorken, 8 saniye boyunca 
bir tuşa basılmadığında telefon otomatik 
olarak kapanır.
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Uzaktan erişim komutları

Tuş Fonksiyon

1 Geçerli mesajı tekrar veya önceki 
mesajı dinleme

2 Mesajları dinleme

3 Sonraki mesaja gitme

6 Geçerli mesajı silme

7 Telesekreteri açma
(arama sırasında kullanılamaz)

8 Mesaj dinletmeyi durdurma

9 Telesekreteri kapatma
(arama sırasında kullanılamaz)
Telesekreter 59



18 Varsayılan (önceden programlanmış) ayarlar

Bunlar telefonunuzun fabrikada önceden programlanmış ayarlarıdır.

Genel Ayar
Dil Ülke 1 Saat Dilimi GMT
Tarih 2009/01/01 Saat 00:00
El cihazı adı Boş Zaman Biçimi Ülke 1
Tarih Biçimi Ülke 1 Zaman Ayırıcı Ülke 1
Tarih Ayırıcı Ülke 1 Otom. Cevap Kapalı
Aydınlatma 30 saniye Otomatik kapama Açık
LCD Kontrast Seviye 2 LCD Parlaklık Orta Seviye
Tercihli Hat Her zaman Sor Duraklama Seçimi Duraklama 1
Arama Modu Ülke 1 Skype Kullanıcı Adı Boş
Flash Flash bir Zaman aşımı 1 dakika
Alan Kodu numarası Boş VMWI göstergesi Sıfırla
Skype Şifresi Boş PABX Kapalı
Otomatik Güncelleme Açık İlk çalış Açık
CID biçimi 
(eğer varsa)

Devre dışı Kişileri paylaş Kapalı

Ses Ayarı
Skype Zil Melodisi 1. Melodi İç Hat Zil Melodisi 1. Melodi
İnterkom Zil Melodisi 1. Melodi Alıcı Ses Seviyesi Ses 3
Zil Sesi Orta Bildirim Tonu Açık
Zil Tipi Zil Açık Doğrulama Tonları Açık
Tuş Takımı Tonu Açık
Arama Geçmişi Ayarı
Tüm Olaylar Listesi Tümünü koru Gelen Arama Listesi Tümünü koru
Cevapsız Arama Listesi Tümünü koru Yapılan Arama Listesi Tümünü koru
Telesekreter 
Göstergesi 

Sıfırla

Sistem Ayarı
PIN Kodu 0000 Şebeke Seçimi Otomatik
Ülke Sıfırla
60 Varsayılan (önceden programlanmış) ayarlar



Şebeke Ayarı
DHCP Etkin Ağ Proxy Seçeneği Kapalı
Bağlantı noktaları 0 Alternatif bağlantı 

noktaları
EVET

IP Adresi DHCP Alt ağ maskesi DHCP
Birincil DNS DHCP İkincil DNS DHCP
Telesekreter Ayarı
Telesekreter Durumu Açık Giden mesaj hafızası Önceden 

kaydedilmiş OGM
Telesekreter Modu Cev & Kay Gelen mesaj hafızası Boş
Ana Ünite Arama 
Görüntüleme

Açık Uzaktan erişim Kapalı

El Cihazı Arama 
Görüntüleme

Kapalı Zil erteleme 5 Çalış

Hoparlör Sesi Seviye 5
Varsayılan (önceden programlanmış) ayarlar 61



62 Teknik Veri

19 Teknik Veri

Ekran
• Yüksek kaliteli 1.5” ekran
• 65k renk
• 128 x 128 pixel
• Artan LCD aydınlatma

Genel telefon özellikleri
• Arayanın adını ve numarasını 

gösterme
• Skype ve normal telefon araması
• Skype ve normal telefon sesli posta
• Konferans arama ve interkom
• Zil profilleri
• Paylaşılan telefon rehberi

Kişi listesi ve Arama geçmişi listesi
• 200 Skype ve telefon numarası kişisi
• 50 cevapsız arama, 50 gelen arama, 

20 yapılan aramadan oluşan arama 
geçmişi

Pil
• 2 x AAA NiMH Şarj edilebilir 

750mAh pil

Güç tüketimi
• Boş moddayken güç tüketimi: 

yaklaşık 1.3W

Ağırlık ve boyutlar
• El cihazı: 96 gram
• 163.8 x 25.2 x 46 mm (Y x D x G)
• Ana ünite: 216.5 gram
• 137.2 x 68.7 x 118.4 mm (Y x D x G)
• Şarj cihazı: 135.5 gram
• 76.05 x 79.3 x 57.9 mm (Y x D x G)

Sıcaklık aralığı
• Çalışma: 0°C ila +35°C 
• Saklama: -25°C ila +45°C 

Nispi Nem
• Çalışma: En fazla %95 40°C'de 
• Saklama: En fazla %95 40°C'de



20 Sıklıkla sorulan 
sorular
www.philips.com/support

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

Bağlantı

Sinyal yok simgesi 

• El cihazı kapsama alanı dışında olabilir. 
Daha yakınlaşın.

• El cihazı ekranında Kayıtlı değil 
gözükürse, el cihazını kaydedin. Bkz 
sayfa 50.

Kurulum

Kaydetme sürekli başarısız oluyor
• Ana ünite hafızası dolu olabilir. 

Kullanılmayan bir el cihazını silin ve 
tekrar deneyin. Bkz sayfa 50.

Ses

Telefonda çevir sesi yok
• Telefon bağlantılarını kontrol edin
• El cihazı kapsama alanı dışında olabilir. 

Daha yakınlaşın.

Yerleştirme sesi yok
• El cihazı kızağa düzgün şekilde 

yerleştirilmemiş olabilir. Tekrar 
deneyin.

• Şarj kontakları kirli olabilir. Önce güç 
kaynağını ayırın sonra kontakları nemli 
bir bezle temizleyin.

Ürün davranışı

Sesli posta ayarlarımı 
değiştiremiyorum
• Operatör sesli posta hizmeti operatör 

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

Şarj cihazı üzerindeki el cihazı şarj 
olmuyor
• Pillerin doğru takıldığından emin olun.
• El cihazının şarj cihazına düzgün 

yerleştirildiğinden emin olun. Şarj 
sırasında pil simgesi hareketlidir.

• Piller arızalı olabilir. Satıcınızdan yeni 
pil satın alın.

Görüntü yok
• Pillerin şarjlı olduğundan emin olun.
• Güç ve telefon bağlantılarını kontrol 

edin.

Ses kalitesi kötü (cızırtı, eko, vs)
• El cihazı kapsama alanı dışına çıkmak 

üzere olabilir. Ana üniteye yaklaşın.
• Telefon yakındaki bir elektrikli 

cihazdan interferans alıyor olabilir. Ana 
üniteyi taşıyın.

• Telefon kalın duvarlı bir yerde olabilir. 
Ana üniteyi taşıyın.
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El cihazı çalmıyor.
• El cihazı zilinin açık olduğundan emin 

olun. Bkz sayfa 39.

Arama kimliği görüntülenmiyor
• Servis aktif olmayabilir. Servis 

sağlayıcınızla görüşün.
• Arayanın bilgisi gizle veya sağlanamıyor 

olabilir.

2. arama yapılamıyor / 
cevaplanamıyor
• Servis aktif olmayabilir. Servis 

sağlayıcınızla görüşün.
• Geri arama seçiminin doğru 

olduğundan emin olun. Bkz sayfa 43.

Not
Yukarıdaki çözümler işe yaramazsa, hem 
el cihazı hem de ana ünitenin fişini çekin. 
1 dakika bekleyin ve tekrar deneyin.
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A

Alan Kodu
Alan kodu bir ülke içinde bir veya daha fazla 
telefon kodu ile kapsanan coğrafi alanları 
gösterir. Buna, normal telefon üzerinden 
gelen yerel, ulusal veya uluslararası aramaları 
geri aramak için ihtiyaç duyabilirsiniz 
(örneğin eğer Londra'yı İngiltere içinde 
Londra dışından arıyorsanız, alan kodu 
olarak 20 kullanırsınız).

Ağ Geçidi Adresi
Ağ geçidi, bir bilgisayar ağında başka bir 
ağa geçiş için kullanılan routerdır.
Evlerde, ağ geçidi internet bağlantısını 
sağlayan ISP'dir.

Alt Ağ Maskesi
Alt ağ ve IP adresinin kime ait olduğunun 
belirlenmesi için kullanılan maske. 
(Örnek: 255.255.255.0).

B
Bağlantı noktası
Bağlantı noktası bir bağlantı için son 
kontadır. Bağlantı noktası numaraları 0 ila 
65536 arasındadır. (örnek: ftp 21 kullanır)

D
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol 
(Dinamik Ana Makine Konfigürasyon 
Protokolü) (TCP/IP kullanan cihazların 
konfigürasyon otomasyonu).

D

DNS
Etki Alanı Adı Sunucusu (Etki alanı adlarını 
IP adreslerine çeviren internet servisi.
Örnek: etki alanı adı www.example.com 
198.103.243.5 olabilir).

I
IP Adresi
Internet Protokol standardı kullanan bir 
ağ üzerinde tanımlama ve birbirleriyle 
haberleşme için cihazların kullandıkları 
benzersiz numara.

L
LCD
Likit Kristal Ekran (renkli veya monokrom 
piksellerden oluşmuş, ince, düz ekran)

P

PPPoE
Point-to-Point Protocol Over Ethernet 
(Noktadan noktaya Ethernet Üzerinden 
Protokol) (ADSL hizmetlerinde kullanılır).

Proxy Sunucu
İstemcilerin diğer ağ hizmetlerine indirekt 
ağ bağlantıları yapmalarına izin veren ağ 
hizmeti.

S
Statik IP Adresi
Sunucular gibi yarı sabit cihazları 
tanımlamak için kullanılan IP adresi.
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U
Ülke Kodu
Bu ülkeniz için uluslararası arama kodudur 
(örneğin ABD için 1, İngiltere için 44 veya 
Fransa için 33).
Gerekli ülke kodu girilerek, ülkeniz için 
uygun telefon fonksiyonelliği sağlanmış 
olur.

V
VMWI
Sesli Posta Bekliyor Göstergesi (sadece 
normal telefon için).
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A

Ahizesiz 26
Alan kodu yönetimi 42
Ana üniteye genel bakış 10
Ana üniteyi bağlama 12
Arama aktarma 28
Arama cevaplama 26
Arama engelleme 41
Arama Geçmişi 36
Arama geçmişinden arama 25
Arama görüntüleme 57
Arama kaydı silme 37
Arama kaydını kaydetme 37
Arama Modu 43
Aramayı bitirme 26
Arka ışık süresi 38

B
Bekleme modu 15
Bildirim sesleri 39

C
Cevaplama modu 55

D
Deleting a call record 37
Dijital güvenlik sistemi 5
Dil 14
Doğrulama tonu 39
Duraklama seçimi 44

E
Ekran dili 38
Ekran Koruyucu 38
Ekran Simgeleri 10
El cihazı kaydını silme 50
El cihazını AÇMA/KAPATMA 15
El cihazını adlandırma 38
El cihazını kaydetme 50
El cihazını kurma 12
El cihazının manuel olarak 
kaydedilmesi 50

F

Flash seçimi 43

G
Gelen mesajlar (ICM) 56
Geri arama 47
Geri arama iptal 47
Geri dönüşüm ve atıklar 6
Giden mesajlar (OGM) 55
Güç gereksinimleri 4
Gün ışığı tasarrufu 16

K
Kayıp el cihazları 49
Kişi ekleme 32
Kişi isteği 34
Kişi listesinden arama yapma 25
Kişi paylaşma 34
Kişileri yönet 33
Kimlik gizle 47
Konferans Arama 29
Kontrast seviyesi 38
Kulaklık 27
Kulaklık sesini ayarlama 26
Kutuda neler var? 8

M
Menü yapısı 17
Mesaj uyarısı 58
Metin ve Sayılar 30
Mikrofonu sessize alma 26

N
Normal arama yapma 24
Normal telefon araması 25
Normal telefondan ikinci arama 27
Not kaydet 57
Numarayı geri arama 37

O
Ön arama 24
Otomatik cevap 40



Otomatik kapa 40
Otomatik Ön Ek 42
Özel Seçenekler 38

P
Parlaklık seviyesi 38
Paylaşılan telefon rehberi 32
Pil seviyesi 13
Pilleri değiştirme 13

R
Rahatsız etme 40

S
Şarj cihazının bağlanması 12
Şebeke ayarları 51
Şebeke Servisleri 45
Sıklıkla sorulan sorular 63
Saat ayarları 15
Selamlamam 45
Sinyal gücü 15
Sistem PIN kodunu değiştirme 51
Skype

şifre değiştirme 22
çevrimiçi durum değiştirme 22
çevrimiçi numaralar 21
hesap kontrol etme 23
hesap oluşturma 22
hesap silme 22
kullanıcı değiştir 21
otomatik güncelleme 23
oturum kapatma 23
skype kredisi 21
telefon numaraları 21
telesekreter 21

Skype arama özellikleri 40
Skype Arama Yönlendirme 40
Skype kişisi ekleme 33
Skype Kredisi aramaları 25
Skype oturumu açma 14
Skype profiliniz 35
Son numarayı tekrar arama 25
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T
Taşıyıcı kodu 42
Tarih ayırıcı 16
Tarih ayarı 16
Tarih biçimi 16
Teknik Veri 62
Tekrar arama yapma 37
Telefon Telesekreter 46
Telefonu sıfırla 51
Telefonunuza genel bakış 9
Telesekreter 45, 54
Telesekreter Arama yönlendirme 47
Tercihli hat 24
Tuş takımı kilidi 49
Tuş Takımı Tonu 39

U
Ülke ayarı 14
Ülke kodları listesi 53
Uyumluluk 6
Uzaktan erişim 58

V
Varsayılan (önceden programlanmış) 
ayarlar 60

Y
Yazılım lisansları 5
Yeni Skype hesabı oluşturma 14

Z]
Zil erteleme 58
Zil melodisi 39
Zil sesi seviyesi 39
Zil sesini kapatma 26
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