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1 Önemli
Bu cihaz elektrik kesintileri sırasında acil 
durum araması yapma özelliğine sahip 
değildir. Acil durum aramaları için 
alternatif düzenlemeler yapılmalıdır.

1.1 Güç gereksinimleri
• Bu ürün için EN 60950 standartlarında 

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

• Elektrik şebekesi EN 60950 
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 
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.

Ana ünite adaptörü:
Philips S005CV0500050
Giriş: 100-240VAC/150mA, 50/60 Hz
Çıkış: 5 VDC, 500mA
Şarj adaptörü:
Philips S002CV0500021
Giriş: 100-240VAC/100mA, 50/60 Hz
Çıkış: 5 VDC, 210mA
• DİKKAT: EĞER YANLIŞ TİPTE PİL 

KULLANILIRSA PATLAMA RİSKİ 
VARDIR. Sadece şu tipteki Philips'lerle 
kullanın: Multi-Life 600mAh (2x 1.2V 
AAA 600mAh Ni-MH) şarj edilebilir 
pil. Sadeceürünle birlikte temin edilen 
tavsiye edilen tipi kullanın. Kullanılmış 
pilleri talimata göre imha edin.

!
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Tavsiye edilen tip:
Philips 1.2V 600mAh AAA şarj edilebilir 
piller, Multi-Life 600mAh
• 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 -20 ve 

45ºC olmalıdır.
• Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü 

daha kısa olabilir.

Uyarı
El cihazı üzerine veya yakınına konulan 
metalik nesneler tutulabilir.

1.2 GAP standart uyumluluğu 
kullanma

GAP standartı markadan bağımsız bir 
şekilde DECT™ GAP el cihazlarının ve 
ana ünitelerinin minimum çalışma 
standartlarına uyacağını garanti eder..
XL665 el cihazınız ve ana üniteniz GAP 
uyumludur, yani aşağıdaki fonksiyonları 
garanti edilmiştir: el cihazı kaydetme, hat 
alma, arama yapma ve aramayı kabul 
etme. Başka markalarla kullanıldığında 
gelişmiş özellikleri kullanılamayabilir.
 XL665 el cihazınızı farklı bir markanın 
GAP uyumlu ana ünitesi ile kullanmak için, 
önce üreticinin talimatlarında belirtilen 
prosedürleri izleyin, sonra el cihazı 
kaydetmek için bu kılavuzda açıklanan 
prosedürü uygulayın.
Başka marka bir el cihazını XL665 ana 
ünitesine kaydetmek için, ana üniteyi kayıt 
moduna getirin, sonra el cihazı üreticinin 
talimatlarındaki prosedürleri izleyin.

1.3 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.p4c.philips.com 
adresinde bulabilirsiniz.

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

1.5 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.

1.6 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.
Önemli 7



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?

Not
*Adaptör hattı kablo hattına takılmamış olabilir. Hat adaptörünü kutuda bulabilirsiniz. 
Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız 
gerekir.

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

 El cihazıAna ünite Pil kapağı

Garanti

NiMH AAA Şarj edilebilir 
Pil x 2

Güç kaynağı

Kullanıcı 
Kılavuzu

Telefon Kablosu*

Hızlı Başlama 
Kılavuzu
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2.2 Telefonunuza genel bakış

A Ahize
B Hafıza tuşları MN

Kayıtlı telefon numaralarını hızlı 
arama

C Sol Fonksiyon Tuşu (
Telefon ekranınızda, tam üzerinde 
görüntülenen fonksiyonu seçer.
Gelen aramaları ve tekrar arama 
listelerine girin
Mikrofonu sessiz/sesli yapma

D Sağ Fonksiyon Tuşu (
Telefon ekranınızda, tam üzerinde 
görüntülenen fonksiyonu seçer.
Ana menüye erişim
Menüden / işlemden çıkış

E Konuşma tuşu <
Menüde aşağı kaydırma
Ahize ve hoparlör sesini azaltır

F Yukarı tuşu C
Menüde yukarı kaydırma 
Ahize ve hoparlör sesini artırır

G Konuşma / Sonlandırma tuşu :
Arama yapma ve cevaplama
Aramayı bitir

H Hoparlör tuşuv

Hoparlör açık / kapalı
I Telefon defteri tuşu e

Telefon defterine girer
J Yıldız tuşu *

* tuşlama
K İnterkom / Konferans tuşu 0 

Arama 0
İnterkom araması yapma
Konferans arama yapma

L Duraklatma tuşu #
# tuşlayın ve duraklama girin

M Mikrofon
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N Hoparlör
O Pil kapağı

2.3 Ana üniteye genel bakış

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

B Ses azaltma ,
Hoparlör sesini azaltır/artırır

C Önceki tuşu [
Dinleme sırasında geri gider

D Sonraki tuşu ]
Dinleme sırasında ileri gider

E Çal/Durdur tuşu p

Mesajları dinleme
Mesaj dinletmeyi durdurma

F Sil tuşu f
Mesajları sil

G Açma/Kapama tuşu o
Telesekreteri açma/kapatma

H Mesaj sayacı 
Mesaj numarasını gösterir
Telesekreter çalışmasını gösterir
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2.4 Ekran Simgeleri

Her simge el cihazınızda neler olduğuna 
ilişkin görsel mesaj verir.

Pil tam şarjlı

Pil tam boş

Arama sürüyor

Telesekreter göstergesi

Arama Kaydı

Hoparlör açık

Zil Kapalı

Telesekreter

Sinyal gücü

EKO mod

*ECO mod aktifleştirildiğinde, bu simge 
ekrandaki  simgesinin yerini alır.

2.5 Menüler
Telefonunuz menülerde gruplanmış çeşitli 
özellikler ve fonksiyonlar sunar.

2.5.1 Menülerde gezinme
Ana menü Saat & Tarih, Zil Tonları, Dil, 
Tuş Sesi, Konferans ve Telesekreter 
menülerini içerir.

Bekleme modundayken 
yapabilecekleriniz:
• Sağ fonksiyon tuşuna (MENÜ 

basarak ana menüye girin.
• (ARAMA sol fonksiyon tuşuna 

basarak gelen aramalar ve tekrar 
arama listelerine girin.

• Telefon defterine girmek için e 

tuşuna basın.

İpucu
Menülerde gezinmek için C veya < 
seçin.

İpucu
Önceki menüye çıkar. Önceki menüye geri 
dönmek için sağ fonksiyon tuşu 
)GERI tuşuna basın. Onaylanmamış 
değişiklikler kaydedilmeyecektir.
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3 Başlarken

3.1 Ana üniteyi bağlama
Güç adaptör girişini ana ünitenin 
altındaki sokete takın.

Adaptörü standart duvar prizine 
takın.
Telefon hattı kablosunu ana ünitenin 
altındaki telefon soketine takın, diğer 
ucunu telefon hattına bağlayın.

3.2 Şarj cihazının bağlanması
(Sadece çoklu paket modeller 
için)

AC elektrik adaptörünü standart 
duvar prizine takın. 

3.3 El cihazını kurma

Uyarı
DİKKAT: EĞER YANLIŞ TİPTE PİL 
KULLANILIRSA PATLAMA RİSKİ 
VARDIR. Sadece şu tipteki Philips'lerle 
kullanın: Multi-Life 600mAh (2x 1.2V 
AAA 600mAh Ni-MH) şarj edilebilir pil. 
Sadeceürünle birlikte temin edilen tavsiye 
edilen tipi kullanın. Kullanılmış pilleri 
talimata göre imha edin.

Not
El cihazının ilk kullanımından önce 24 saat 
şarj edin!

Piller el cihazınızda önceden hazırlan 
takılmıştır. Şarj etmeden önce, 
yalıtım folyosunu çekerek çıkartın.

1

2

3

1

!
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El cihazını ana üniteye yerleştirin.

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

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. Aramanız uyarılardan sonra 
yarıda kesilebilir.

3.5 Hoşgeldiniz modu
El cihazının ilk kullanımından önce,
kullanılan ülkeye göre yapılandırmanız
gerekebilir. Pilleri taktıktan sonra birkaç 
dilde Merhaba ekranı görüntülenir.
 
TAMAM'a basın. Şimdi telefonu kullanmaya 
başlamak için ülkeyi ayarlayabilirsiniz.

* Varsayılan olarak, giden mesaj dili 1 görüntülenir.

2 Pil dolu

Pil boş. Şarj gerekli.

Ülke Varsayılan giden mesaj dili *Mevcut giden mesaj dilleri
Almanya Almanca 1 - Almanca
Avusturya Almanca 2 - Türkçe
Türkiye Türkçe 3 - Fransızca
Fransa Fransızca 4 - İtalyanca
İsviçre İngilizce 5 - İngilizce 
UK İngilizce 1 - İngilizce
Ireland
İtalya İyalyanca 1 - İtalyanca
Portugal Portekizce 2 - Portekizce
Yunanistan Yunanca 3 - Yunanca
İspanya İspanyolca 4 - İspanyolca

5 - İngilizce
Hollanda İngilizce 1 - Hollandaca
Belçika 2 - Fransızca

3 - Almanca
4 - İngilizce



* Varsayılan olarak, giden mesaj dili 1 görüntülenir.

3.5.1 Ülkenizi ayarlama
Telefonun doğru ülke için ayarlanması 
ülkenizdeki standartlara göre doğru 
şekilde çalışmasını sağlamak açısından 
önemlidir.

Hoşgeldiniz mesajından sonra,
Ülkenizi seçin. 
Onaylamak için TAMAM tuşuna 
basın. 
• Bu ülke kaydedilir.

Ülkeyi ayarladıktan sonra, tarih ve saati 
ayarlayabilirsiniz (sonraki bölüme bakın). 
Telefonunuz kullanılmaya hazırdır. Tarih ve 

saati daha sonra ayarlamak isterseniz, 
GERI tuşuna basarak ayarı atlayabilirsiniz.
Ülke ayarlarınızı yeniden yapılandırmak 
için telefonunuzu sıfırlamanız 
gerekecektir, bkz.“Varsayılan (önceden 
programlanmış) ayarlar” sayfa 34. 

3.6 Saati ayarlama
Telefonunuz dijital bir saate sahiptir. 
Telefonun ilk kullanımından önce saati 
ayarlayın. 

Ülke Varsayılan giden mesaj dili *Mevcut giden mesaj dilleri
İsveç İngilizce 1 - İsveçce
Norveç 2 - Norveççe
Finlandiya 3 - Fince

Danimarka
4 - Danca
5 - İngilizce

Rusya İngilizce 1 - Rusça
Ukrayna 2 - Ukraynaca

3 - İngilizce
Romanya İngilizce 1 - Romence
Polonya 2 - Lehçe
Çekce 3 - Çekce
Macaristan 4 - Macarca
Slovakya 5 - İngilizce
Slovenya
Hırvatistan
Bulgaristan
Sırbistan
Singapur İngilizce 1 - İngilizce
Indonesia
Malaysia
Australia İngilizce 1 - İngilizce
New Zealand
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3.6.1 Tarih ve saati ayarlama
MENÜ tuşuna basın.
TARIH & SAAT seçin. TARIH AYAR 
moduna girmek için TAMAM'a basın.
Tarihi girmek için sayı tuşlarını 
kullanın. 
TAMAM'a basın. 
• El cihazı saat ayarlama ekranını 

gösterir.
Saati girmek için sayı tuşlarını 
kullanın. 
TAMAM'a basın. 
• Ayar kaydedilir.

3.7 Bekleme modu nedir?
Telefonunuz boştayken bekleme 
modundadır. Bekleme ekranı el cihazı ismini, 
el cihazı numarasını, sinyal simgesini ve pil 
simgesini görüntüler. 

Not
Telefon boş moddayken birkaç saniye için 
telefonunuzun aydınlatması kapanır. Eğer 
sonraki 20 saniye boyunca telefon boş 
modda bırakılırsa EKRAN KORUYUCU 
moduna geçer ve dijital saat formatında 
zamanı gösterir. 

3.8 Sinyal gücünü kontrol etme
Sinyal simgesi  el cihazı ile ana ünite 
arasındaki bağlantı durumunu gösterir. 
Sabit simge el cihazı ve ana ünitenin bağlı 
olduğunu gösterir. Yanıp sönen simge el 
cihazı ve ana ünitenin bağlı olmadığını 
gösterir.
Eğer görüşme esnasında ana üniteden çok 
uzaklaşırsanız, el cihazınızın kapsama alanı 
dışına çıkmak-bağlantının kesilmek üzere 
olduğunu belirten uyarı tonları duyarsınız. 

El cihazınızı ana üniteye yaklaştırın aksi 
takdirde uyarıdan kısa süre sonra 
aramanız kesilir.

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

3.9 Kayıp el cihazları
Ana ünitede _ tuşuna basın. 
• Ana üniteye bağlı tüm el cihazları 

çalmaya başlar.
Durdurmak için ana ünitedeki _ 
tuşuna tekrar basın. 
• Tüm el cihazlarının çalması durur 
VEYA
El cihazı üzerinde herhangi bir tuşa 
basarak tüm el cihazları için aramayı 
durdurabilirsiniz (fakat SESSİZ 
tuşuna bastığınız taktirde arama 
sadece o el cihazı için durur).
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3.10 Menü yapısı
Aşağıdaki tablo telefonunuzun menü yapısını gösterir. Bekleme modundayken 
yapabilecekleriniz:
• (MENÜ sağ fonksiyon tuşuna basarak ana menüye girmek.
• (ARAMA sol fonksiyon tuşuna basarak gelen aramalar ve tekrar arama 

listelerine girin.
• Telefon defterine girmek için e tuşuna basın. 
Menülerin içinde gezinmek için gezinme tuşlarını C veya < kullanın ve 
seçeneklere girmek için sol fonksiyon tuşuna (TAMAM tuşuna basın. 
Menüden veya işlemden çıkmak için sağ fonksiyon tuşuna (GERI basın. 

 MENÜ TARIH & SAAT

ZIL SAYISI TERCİH Melodi listesi

ZIL SESI KAPALI/SEVIYE 1/SEVIYE 2
SEVIYE 3/SEVIYE 4/ SEVIYE 5

DIL Dil listesi

TUŞ SESI AÇ/KAPALI

KONFERANS AÇ/KAPALI

TELESEKRETER SELAMLAMA MESAJI DINLE/KAYDET/SIL

DIL Dil listesi

ZIL GECIKME 3 ZİL/4 ZİL/5 ZİL/6 ZİL/7 ZİL/
8 ZİL/EKONOMI

GELİŞMİŞ AYR ECO AÇ/KAPALI

KAYDETME

TEK. ARA. SÜR. KISA/ORTA/UZUN

ARAMA MODU* TON/PULS

ALAN KODU* AÇIK/KAPALI

ŞEBEKE KODU*

SIFIRLA

ARAMA TEK. AR. LIST. Tekrar arama listesi GÖSTER/NUMARA KAYDET/
SIL/TÜMÜNÜ SIL

GELEN Gelen aramalar listesi GÖSTER/NUMARA KAYDET/
SIL/TÜMÜNÜ SIL

TELF.DEFTERİ Telefon rehberi listesi EKLE/GÖSTER/DEĞIŞTIR/
SIL/TÜMÜNÜ SIL

BELLEK

*Bu menü öğesi ülkeye bağlıdır.
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4 Arama
Not

Acil durum araması. Bu telefon elektrik 
kesintileri sırasında acil durum araması 
yapma özelliğine sahip değildir. Acil 
durum aramaları için alternatif 
düzenlemeler yapılmalıdır.

4.1 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.

: 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.

4.1.1 Ön arama
Ön arama arama yapmadan önce telefon 
numarasını görmenizi ve düzenlemenizi 
sağlar.

Telefon numarasını girin. Numara 
ekranda görüntülenir. Aramayı 
yapmadan önce değişiklik 
yapabilirsiniz. 
Aramak için : tuşuna basın.

İpucu
Bir hane silmek için TEMIZ. tuşuna basın.
Duraklama girmek için # tuşunu basılı 
tutun. Ekranda P görüntülenir. 

4.1.2 Tekrar arama listesinden 
arama yapma

ARAMA tuşuna basın. 
TEK. AR. LIST. seçin. TAMAM'a 
basın.
Aramak istediğiniz kaydı seçin.
Aramak için : tuşuna basın.

4.1.3 Telefon defterinden arama 
yapma

Telefon defteri ile ilgili detaylar için, bkz 
“Telefon Rehberi” sayfa 23.

e tuşuna basarak telefon 
defterine girin.
Aramak istediğiniz telefon defteri 
kaydını seçin.
Aramak için : tuşuna basın.

4.1.4 Arama listesinden arama 
yapma

Gelen (cevaplanan veya cevapsız) arama 
kaydından bir aramaya geri dönebilirsiniz. 
Detaylar için, bkz “Arama Kaydı” sayfa 25.

ARAMA tuşuna basın. 
GELEN seçin. TAMAM'a basın.
Aramak istediğiniz arama kaydını 
seçin.
Aramak için : tuşuna basın.
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4.2 Aramayı sonlandırma
: tuşuna basın

İpucu
Otomatik Kapama. El cihazını ana ünite 
veya şarj ünitesinin üzerine yerleştirerek 
aramayı otomatik olarak sonlandırın. 

4.3 Aramayı cevaplama
Eğer bir arama alırsanız, telefonunuz çalar 
ve LED yanıp söner. Aramayı cevaplamak 
için : tuşuna basın.

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

Not
Arayanın Kimliği Hizmeti. Servis 
sağlayıcınızdan abone olun. 

İpucu
Cevapsız Arama Uyarısı. Cevapsız arama 
olduğunda, el cihazınız bir uyarı mesajı 
görüntüler.   simgesi yanıp sönüyor.

4.3.1 Zil sesini kapatma
Gelen tüm aramalar için zil sesini 
kapatabilirsiniz.

Zil sesi ayarları hakkında detaylar 
için, bkz “Telefonunuzun sesini 
kişiselleştirme” sayfa 27.

İpucu
Sessiz. Telefon çalarken, geçerli arama 
için zili kapatmak amacıyla SESSİZ tuşuna 
basın. 

4.4 Arama sırasında
Bu bölüm arama sırasında kullanılabilen 
özellikleri tanımlar.

4.4.1 Kulaklık veya hoparlör sesini 
ayarlama

C veya < tuşuna basarak 
arama sırasında sesi 
ayarlayabilirsiniz. 
• Ses ayarlanır ve telefon arama 

ekranına geri döner.

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

Mikrofonu sessizleştirmek için 
arama sırasında SESSİZ tuşuna basın. 
• Arayan kişi sizin sesinizi duyamaz, 

fakat siz onun sesini duyabilirsiniz.
Mikrofonun sesini açmak için SES AÇ 
tuşuna basın. 
• Artık arayanla iletişime 

geçebilirsiniz.

4.5 Ahizesiz kullanım
Hoparlörü açmak/kapatmak için 
r tuşuna basın.

Not
Ahizesiz. Ahizesiz kullanımın 
aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok 
yüksek bir seviyeye arttırabilir. El 
cihazının kulağınıza çok yakın 
olmadığından emin olun. 

4.6 Hızlı armayı kullanma
Telefonunuza en fazla 2 tane doğrudan 
erişim numarası kaydedebilirsiniz. M 
veya N tuşlarına uzun süre 
basarsanız telefonunuzda görüntülenen 
numara hızlı arama numaranız olarak 
kaydedilecektir.
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Not
Hafızayı değiştir. Eğer seçilen hafızaya 
zaten bir numara atanmışsa yeni numara 
kaydetmeye çalıştığınızda bir onay mesajı 
görüntülenir. Mevcut hafızayı yeni numara 
ile değiştirmek istiyorsanız EVET tuşuna 
basın. 

4.6.1 Hızlı arama numaralarını 
görüntülemek

M veya Ntuşlarına basın. 
• Kaydedilen numara görüntülenir.

Not
Görüntülenen numarayı çevirmek için : 
tuşuna basın.

4.6.2 Hızlı aramadan arama
: tuşuna basın.
Aramak için M veya N 
tuşuna basın. 
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5 İnterkom ve 
Konferans Aramalar

İnterkom araması aynı ana üniteyi 
paylaşan başka bir el cihazına yapılan 
aramadır. Konferans arama başka bir el 
cihazı ve dışarıdan arayan kişi (kişiler) ile 
yapılan görüşmedir.

5.1 Başka bir el cihazını arama

Not
Ana ünitede sadece 2 el cihazı varsa 
(sizinki ve başka bir el cihazı) diğer el 
cihazını aramak için 0 tuşuna basmanız 
yeterlidir.

0 tuşuna basıp 2 saniyeden uzun bir 
süre basılı tutun. İç haberleşmede 
kullanılan el cihaz(lar)ı görüntülenir.
İstediğiniz el cihazını seçin veya 
numarasına basın. TAMAM'a basın.
• Aranan el cihazı çalar.
Aranan el cihazında : tuşuna basın.
• İç haberleşme sağlanmış olur.
İnterkom aramasını iptal etmek veya 
bitirmek için : tuşuna basın.

Not
Aradığınız el cihazına ulaşılamıyorsa, 
meşgul tonu duyarsınız.

5.1.1 Telefondayken
Telefonda konuşurken, başka bir el 
cihazını arayamazsınız.

Arama sırasında 0 tuşuna basıp 2 
saniyeden uzun bir süre basılı tutun. 
• Dışarıdan arayan kişi otomatik 

olarak beklemeye alınır.

İstediğiniz el cihazını seçin veya 
numarasına basın. TAMAM'a basın. 
Aradığınız el cihazının aramanızı 
cevaplamasını bekleyin.

5.1.2 Aramalar arasında geçiş için
Dışarıdan gelen arama ile interkom 
araması arasında geçiş için 0 tuşuna 
basın. 

5.2 Arama aktarma
Arama sırasında 0 tuşunu basılı 
tutun.
İstediğiniz el cihazını seçin veya 
numarasına basın. TAMAM'a basın. 
Aradığınız el cihazını aramanızı 
cevapladıktan sonra : tuşuna basın. 
• Dışarıdan gelen arama diğer el 

cihazına aktarılır.

5.3 Konferans arama yapma
3'lü konferans arama siz, dışarıdan 
arayan(lar) ve diğer el cihazı kullanıcısı 
arasındaki görüşmedir.

Not
3'lü konferans araması aynı ana üniteyi 
paylaşan 2 el cihazı gerektirir.

Dışardan gelen bir arama sırasında,
Dahili arama başlatmak için 0 
tuşuna basıp 2 saniyeden uzun bir 
süre basılı tutun. İç haberleşmede 
kullanılan el cihaz(lar)ı görüntülenir. 
• Dışarıdan arayan kişi otomatik 

olarak beklemeye alınır.
İstediğiniz el cihazını seçin veya 
numarasına basın. TAMAM'a basın.
• Aranan el cihazı çalar.
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Aranan el cihazında : tuşuna basın.
• İç haberleşme sağlanmış olur.
Konferans moduna girmek için 
KONF. tuşuna basın. 
• Dışarıdan arayan ve aradığınız el 

cihazıyla 3'lü konferans araması 
başlamış olur.

Konferans aramasını sona erdirmek 
için INT tuşuna basın ve interkom 
moduna dönün.

İpucu
Otomatik Konferans. Başka bir el cihazı ile 
sürmekte olan bir dış görüşmeye : 
tuşuna basarak katılabilirsiniz. Bkz 
“Otomatik Konferans.” sayfa 27.
 
Konferans arama sırasında,

Dış aramayı beklemeye almak ve 
dahili görüşmeye dönmek için INT 
tuşuna basın.
• Harici arama otomatik olarak 

beklemeye alınır.

Not
Konferans arama sırasında el 
cihazlarından biri kapanırsa, diğer el cihazı 
dış arama ile görüşmeye devam eder.
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22 Metin ve Sayılar

6 Metin ve Sayılar
El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve 
diğer menü öğeleri için metin veya sayı 
girebilirsiniz.

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

İpucu
Düzenleme. Silmek için TEMIZ., imleci 
hareket ettirmek için C veya < 
tuşlarını kullanın. 

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

Tuş Karakterler (Büyük harf)

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

1 Boşluk 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

€



7 Telefon Rehberi
Telefonunuz 100 telefon numarası 
kapasiteli bir telefon defterine sahiptir. 
Telefon defterine el cihazınızdan 
erişebilirsiniz. Her kayıt 14 karakter 
uzunluğuna kadar isim ve 24 haneye kadar 
numara içerebilir.

7.1 Telefon defterini 
görüntüleme

Not
Telefon defterini bir seferde sadece bir el 
cihazı görüntüleyebilir.

e tuşuna basın.
Görüntülemek istediğiniz kişiyi 
seçin. 

İpucu
Seçenekler Menüsü. Telefon defterini 
görüntülerken, TERCIH'e basarak telefon 
defteri seçeneklerine erişebilirsiniz.

7.1.1 Kayıt arama
Telefon defterinde kaydırarak veya ilk 
karakteri arayarak arama yapabilirsiniz.

7.1.1.1 Kaydırarak arama
Telefon defterindeyken, kaydırmak 
için C veya < tuşuna basın.

7.1.1.2 İlk karakter ile arama
Telefon defterindeyken, aramak 
istediğiniz karakterin bulunduğu sayı 
tuşuna basın.

7.1.2 Arama sırasında
Arama sırasında telefon defterine 
erişebilir ve kayıtlarınızı 
görüntüleyebilirsiniz.

Arama sırasında e tuşuna basın. 
Görüntülemek istediğiniz kişiyi 
seçin. 

7.2 Telefon defterinden arama 
yapma

Bkz “Telefon defterinden arama yapma” 
sayfa 17.

7.3 Kayıt ekleme

Not
Hafıza Dolu. Telefon defteriniz doluysa, el 
cihazı bir uyarı mesajı verir. Yeni kayıt 
eklemeden önce eski kayıtlardan bazılarını 
silmeniz gerekir.

e tuşuna basın.
TERCIH tuşuna basın. EKLE seçin. 
TAMAM'a basın.

Not
Metin ve Numara Düzenleme. Bkz “Metin 
ve Sayılar” sayfa 22.

İsmi girin. TAMAM'a basın.
Numarayı girin.

Not
Tekrarlanan Kayıt. Aynı numaraya sahip 
kişi kaydedilemez.

İpucu
Duraklama. Duraklama girmek için # 
tuşunu basılı tutun.

Onaylamak için KAYD. tuşuna basın. 
• Yeni kaydınız kaydedilmiştir.
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7.4 Kayıt düzenleme
e tuşuna basın.
Düzenlemek istediğiniz kişiyi seçin. 
TERCIH tuşuna basın. DEĞİŞTIR 
seçin. TAMAM'a basın.
Gerekliyse ismi düzenleyin. 
TAMAM'a basın.
Gerekliyse numarayı düzenleyin. 
Onaylamak için KAYD.'e basın. 
• Kayıt kaydedilir.

7.5 Kayıt Silme
e tuşuna basın.
Silmek istediğiniz kişiyi seçin. 
TERCIH tuşuna basın. SIL seçin. 
TAMAM'a basın.
• Kayıt silinir.

7.6 Tüm kayıtları silme
e tuşuna basın.
TERCIH tuşuna basın. TÜMÜNÜ SIL 
seçin. TAMAM'a basın. 
• El cihazı onay isteği görüntüler
Onaylamak için TAMAM tuşuna 
basın. 
• Tüm kayıtlar silinir.
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8 Arama Kaydı
Arama kaydı gelen tüm aramaların 
(cevaplanan veya cevapsız) kaydını tutar. 
Gelene arama geçmişi arayanın adı, 
numarası, arama saati ve tarihini içerir. Bu 
özellik servis sağlayıcınızdan Arayan 
Hattın Kimliği (CLI) aboneliğiniz varsa 
kullanılabilir. 

Telefonunuz 20 arama kaydına kadar 
saklayabilir. Arama kaydı simgesi  yanıp 
sönerek size cevapsız aramalar olduğunu 
gösterir. Eğer arayanın kimliği gizli değilse, 
arayanın ismi (veya numarası) gösterilir. 
Arama kayıtları en son arama listenin en 
üstünde olacak şekilde kronolojik olarak 
sıralanırlar.

Not
Arama listesinden geri arama arayan tüm 
numaralar için geçerli olmayabilir, bazı 
numaralar geçerli olmayabilir (örn. Özel).

8.1 Arama kayıtlarını 
görüntüleme

GÖSTER tuşuna basın. (veya tüm 
aramalar önceden görüntülendiyse 
ARAMA tuşuna basın)
GELEN seçin ve gelen arma 
kayıtlarına girmek için TAMAM 
tuşuna basın.
Görüntülemek istediğiniz kaydı 
seçin. TERCIH tuşuna basın. 
GÖSTER seçin. TAMAM'a basın.

8.2 Numarayı geri arama
Arama kaydındaki bir numarayı geri 
aramak için, bkz “Arama listesinden 
arama yapma” sayfa 17.

8.3 Arama kaydını telefon 
defterine kaydetme

GELEN listesine girin. 
Kayıtta gezinirken görüntülemek 
istediğiniz kaydı seçin. TERCIH 
tuşuna basın.
NUMARA KAYDET seçin. TAMAM'a 
basın.
Gerekliyse ismi düzenleyin. 
TAMAM'a basın.
Gerekliyse numarayı düzenleyin. 
KAYD. tuşuna basın. 
• Kayıt kaydedilir.

8.4 Arama kaydı silme
GELEN listesine girin. 
Kayıtta gezinirken görüntülemek 
istediğiniz kaydı seçin. TERCIH 
tuşuna basın.
SIL seçin. TAMAM'a basın. 
• Kayıt silinir.

8.5 Tüm arama kayıtlarını silme
GELEN listesine girin. 
Kayıtlarda gezinirken seçenekler 
menüsüne girmek için TERCIH 
tuşuna basın.
TÜMÜNÜ SIL seçin. TAMAM'a basın. 
• El cihazı onay isteği görüntüler.
Onaylamak için TAMAM tuşuna 
basın. 
• Tüm kayıtlar silinir.
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9 Tekrar arama listesi
Tekrar arama listesi yapılmış aramaların 
kaydını tutar. Yapılmış arama listesi 
aranan kişinin adını ve numarasını içerir. 
Telefonunuz en fazla 10 tekrar arama 
kaydı saklayabilir.

9.1 Tekrar arama kayıtlarını 
görüntüleme

ARAMA tuşuna basın. 
TEK. AR. LIST. seçin ve tekrar arama 
listesine girmek için TAMAM'a basın.
Görüntülemek istediğiniz kaydı 
seçin. TERCIH tuşuna basın. 
GÖSTER seçin. TAMAM'a basın.

9.2 Tekrar arama yapma 
Tekrar arama listesinden arama yapmak 
için bkz. “Tekrar arama listesinden arama 
yapma” sayfa 17 

9.3 Tekrar kaydını telefon 
defterine kaydetme

TEK. AR. LIST. girin. 
Listede gezinirken görüntülemek 
istediğiniz kaydı seçin. TERCIH 
tuşuna basın.
NUMARA KAYDET seçin. TAMAM'a 
basın.
Gerekliyse ismi düzenleyin. 
TAMAM'a basın.
Gerekliyse numarayı düzenleyin. 
KAYDET tuşuna basın. 
• Kayıt kaydedilir.

9.4 Tekrar arama kaydı silme
TEK. AR. LIST. girin. 
Listede gezinirken görüntülemek 
istediğiniz kaydı seçin. TERCIH 
tuşuna basın.
SIL seçin. TAMAM'a basın. 
• Kayıt silinir.

9.5 Tüm tekrar arama kayıtlarını 
silme

TEK. AR. LIST. girin. 
Listelerde gezinirken seçenekler 
menüsüne girmek için TERCIH 
tuşuna basın.
TÜMÜNÜ SIL seçin. TAMAM'a basın. 
• El cihazı onay isteği görüntüler.
Onaylamak için TAMAM tuşuna 
basın. 
• Tüm kayıtlar silinir.
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10 Özel Seçenekler
Bunu kendi telefonunuz yapın - el 
cihazının görünüşünü ve sesini 
zevklerinize ve tercihlerinize göre 
değiştirin.

10.1 Telefonunuzun ekranını 
kişiselleştirme

10.1.1 Ekran dilini ayarlama
Bu özellik sadece birden fazla dil 
desteğine sahip modellerde vardır.

Not
Seçilebilecek diller ülkelere göre farklılık 
gösterebilir.

MENÜ tuşuna basın.
DIL seçin. TAMAM'a basın.
Yeni ayar seçin. TAMAM'a basın.
• Ayar kaydedilir.

10.2 Telefonunuzun sesini 
kişiselleştirme

10.2.1 El cihazınızın zil melodisini 
ayarlama

10 polifonik zil melodisi ve 5 standart zil 
melodisi arasından seçebilirsiniz. 

MENÜ tuşuna basın.
ZIL SAYISI > TERCIH seçin. 
TAMAM'a basın.
Yeni ayar seçin. TAMAM'a basın.
• Ayar kaydedilir.

10.2.2 El cihazınızın zil sesi 
yüksekliğini ayarlama

6 ses düzeyi bulunur (zil kapalı dahil). 
MENÜ tuşuna basın.
ZIL SAYISI > ZIL SESI seçin. 
TAMAM'a basın.
Yeni ayar seçin. TAMAM'a basın.
• Ayar kaydedilir.

10.2.3 Tuş sesi ayarlama
Tuş sesi el cihazında bir tuşa bastığınızda 
duyduğunuz sestir.

MENÜ tuşuna basın.
TUŞ SESI seçin. TAMAM'a basın.
Yeni ayar seçin. TAMAM'a basın.
• Ayar kaydedilir.

10.3 Otomatik Konferans.
Otomatik konferans, başka bir el cihazı ile 
sürmekte olan bir dış görüşmeye : 
tuşuna basarak katılmanızı sağlar.

10.3.1 Otomatik konferans 
Aktifleştirme/Devre dışı 
bırakma

MENÜ tuşuna basın.
KONFERANS seçin. TAMAM'a basın.
Yeni ayar seçin. TAMAM'a basın.
• Ayar kaydedilir.
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11 Gelişmiş Ayarlar
Telefonunuzun sunduğu ilave ayarları 
bulun ve keşfedin! Bu özelliklerin işinize 
nasıl yarayacağını ve telefonunuzdan en iyi 
şekilde faydalanma konusunda size nasıl 
yardımcı olacağını öğrenin.

11.1 EKO mod
EKO mod el cihazı ve ana ünitenin iletişim 
gücünü azaltır.

MENÜ tuşuna basın.
GELİŞMİŞ AYR > ECO seçin, sonra 
onaylamak için TAMAM tuşuna basın.
Yeni ayarı seçin, sonra onaylamak 
için TAMAM tuşuna basın.
• Ayar kaydedilir. 
• Bekleme modundayken  yerine 

 görüntülenir.

Not
ECO mod aktif olduğunda, el cihazı ile ana 
ünite arasındaki bağlantı mesafesi kısalabilir.

11.2 El cihazlarını kaydetme
Aşağıda açıklanan işlemler el cihazınızda 
bulacağınız işlemlerdir. İşlemler 
kaydetmek istediğiniz el cihazına göre 
farklılık gösterebilir. Bu durumda, lütfen 
ilave el cihazının üreticisine başvurun.
Ek el cihazlarının kullanımdan önce ana 
birime kaydedilmeleri şarttır. Ana ünite 
en fazla 5 el cihazı kaydedebilir. El 
cihazlarının kaydedilmesi veya kayıtlarının 
silinmesi için sistem PIN kodu gerekebilir.

11.2.1 Oto. kayıt
El cihazını ana üniteye yerleştirin. El 
cihazı ana üniteyi algılar ve otomatik 
kaydetmeye başlar.

• Kayıt 2 dakikadan kısa sürede 
tamamlanacaktır. Ana üniteye el 
cihazına otomatik olarak bir 
numara atar. 

11.2.2 Manuel kayıt
Eğer ana ünite XL665'den başka bir bir 
markanınsa, el cihazı ve ana ünite 
bağlantısı otomatik kayıt modu sırasında 
gerçekleşmeyebilir. El cihazınızı ana 
üniteye manüel olarak kaydetmek için 
aşağıdaki talimatları takip edin.

MENÜ tuşuna basın.
GELİŞMİŞ AYR > KAYDETME seçin. 
TAMAM'a basın.
• Ekranda PAGE TUŞUNA 5 SAN. 

BASIN görüntülenir.
Devam etmek için TAMAM tuşuna 
basın. 
Ana ünitede, _ tuşuna basın ve 
yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
Sistem PIN kodunu girin (Varsayılan: 
0000). Düzeltme yapmak için 
TEMIZ. tuşunu kullanın.
PIN'i onaylamak için TAMAM tuşuna 
basın.
• Kayıt 2 dakikadan kısa sürede 

tamamlanacaktır. Ana üniteye el 
cihazına otomatik olarak bir 
numara atar. 

Not
Eğer PIN yanlışsa veya belirli bir süre 
içerisinde ana ünite bulunamazsa, el 
cihazınız bir uyarı mesajı verir. Kayıt 
başarısız olursa yukarıdaki işlemi 
tekrarlayın.

Not
Varsayılarn sistem PIN kodu 0000'dır ve 
değiştirilemez.
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11.3 Flaş seçimi
Flaş ikinci aramayı yaparken veya 
cevaplarken şebekeye gönderilmesi 
gereken bir sinyaldir. Telefonunuz 
ülkenizde kullanım için ayarlanmış 
olmalıdır. Detaylar için, servis 
sağlayıcınızla görüşün.

11.3.1 Flaş süresini ayarlama
3 flaş süresi seçeneği vardır: Kısa, Orta ve 
Uzun. Mevcut seçenekler ülkelere göre 
farklılık gösterebilir.

MENÜ tuşuna basın.
GELİŞMİŞ AYR > TEK. ARA. SÜR.  
seçin. TAMAM'a basın.
Yeni ayar seçin. TAMAM'a basın.
• Bu ayar kaydedilir.

11.4 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.

11.4.1 Arama modunu ayarlama
MENÜ tuşuna basın.
GELİŞMİŞ AYR > ARAMA MODU 
seçin. TAMAM'a basın.
Yeni ayar seçin. TAMAM'a basın.
• Ayar kaydedilir. 

İpucu
Geçici Ton. Telefonunuz puls aramada ise, 
arama sırasında geçici olarak ton moduna 
geçmek için * tuşunu basılı tutun. 'd' 
görüntülenir. 'd' sonrasında girilen sayılar 
ton sinyalleri olarak gönderilir (sadece bu 
arama için). 

11.5 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.

11.5.1 Alan kodu kaldırmayı aktive 
etmek

MENÜ tuşuna basın.
GELİŞMİŞ AYR > ALAN KODU 
seçin. TAMAM'a basın. 
Alan kodunu girin. TAMAM'a basın. 
• Ayar kaydedilir.

11.5.2 Alan kodu kaldırmayı devre 
dışı bırakmak

MENÜ tuşuna basın.
GELİŞMİŞ AYR > ALAN KODU 
seçin. TAMAM'a basın. 
Tüm basamakları silmek için TEMIZ. 
tuşunu kullanın. TAMAM'a basın. 
• Bu ayar kaydedilir.
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11.6 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 özelliklik 
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.

11.6.1 Taşıyıcı kodunu aktive 
etmek

MENÜ tuşuna basın.
GELİŞMİŞ AYR > ŞEBEKE KODU 
seçin. TAMAM'a basın. 
Taşıyıcı kodunu girin. TAMAM'a 
basın.
• Ayar kaydedilir. 

11.6.2 Taşıyıcı kodunu devre dışı 
bırakmak

MENÜ tuşuna basın.
GELİŞMİŞ AYR > ŞEBEKE KODU 
seçin. TAMAM'a basın. 
Tüm basamakları silmek için TEMIZ. 
tuşunu kullanın. TAMAM'a basın. 
• Ayar kaydedilir.

11.7 Varsayılan ayarları geri 
yükleme

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika 
ayarlarına döndürebilirsiniz.

MENÜ tuşuna basın.
GELİŞMİŞ AYR > SIFIRLA seçin. 
TAMAM'a basın. 
• El cihazı onay isteği görüntüler 
Onaylamak için TAMAM tuşuna 
basın. 
• Tüm ayarlar sıfırlanır. 

Not
Sıfırladıktan sonra el cihazının gücü 
kapanır. Tüm ayarları güncelledikten 
sonra bir kaç saniye içinde geri açılacaktır. 
Sıfırlama sonrasında tüm el cihazları 
Hoşgeldiniz ekranına döner.

Varsayılan ayarların listesini görmek için, 
bkz. “Varsayılan (önceden 
programlanmış) ayarlar” sayfa 34. 
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12 Telesekreter
Telefonunuz aktifleştirildiğinde 
cevaplanmayan çağrıları kaydeden bir 
telesekreter özelliğine sahiptir. Açık hale 
getirildiğinde, telesekreter kullanılmaya 
hazırdır. 

Ana ünite üzerindeki LED mesaj sayacı (iki 
hane 7 bölümlü ekran) telesekreter açık 
olduğunda yeni mesajların sayısını 
gösterir. 

El cihazı üzerindeki telesekreter 
menüsünü telesekreter ayarlarını 
değiştirmek için kullanabilirsiniz.

12.1 Telesekreteri açma veya 
kapatma

Ana ünitede,
Telesekreteri açmak veya kapatmak 
için o tuşuna basın.

Not
Açıldığında, telesekreter gelen aramaları 
zil gecikme ayarına bağlı olarak belirli 
sayıda çalıştan sonra cevaplar. Bkz “Zil 
gecikmesini ayarlama” sayfa 33.

12.2 Karşılama mesajı
Karşılama mesajı telesekreter aramayı 
cevapladığında arayanın duyduğu mesajdır. 
Telesekreterinizde önceden kayıtlı bir 
karşılama mesajı bulunur. 
Telesekreterinizdeki karşılama mesajı ile 
değiştirmek için kişisel karşılama mesajınızı 
kaydedebilirsiniz. 

12.2.1 Karşılama mesajını 
kaydetme

Karşılama mesajının maksimum uzunluğu 
3 dakikadır. Kayıttan sonra, yeni karşılama 
mesajınız otomatik olarak eskisinin yerini 
alır.

MENÜ tuşuna basın.
TELESEKRETER > SELAMLAMA 
MESAJI > KAYDET seçin. TAMAM'a 
basın.
Bip sesinden sonra kayda başlayın.
Kaydı durdurmak için KAYDET'a 
basın ya da 3 dakika sonra kayıt 
durur.
• Kaydedilen giden mesaj dinlemeniz 

için otomatik olarak çalınır.

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

--. Hafıza dolu
AA. Telesekretere uzaktan 

erişiliyor (el cihazı veya tuşlu 
telefondan)

   . Kayıt
00. 2 haneli numaranın gösterdiği:

- Ayarlama sırasında ses 
seviyesi, 
veya
- Alınan yeni mesaj sayısı

   . Yeni mesaj yok.

1

1

2

3

4

Telesekreter 31



12.2.2 Geçerli karşılama mesajını 
dinleme

MENÜ tuşuna basın.
TELESEKRETER > SELAMLAMA 
MESAJI > DINLE seçin. TAMAM'a 
basın.
• El cihazı geçerli giden mesajı dinletir. 

12.2.3 Karşılama mesajını silme
MENÜ tuşuna basın.
TELESEKRETER > SELAMLAMA 
MESAJI > SIL seçin. TAMAM'a basın.
• El cihazı onay isteği görüntüler.
Onaylamak için TAMAM tuşuna 
basın. 
• Önceden kaydedilmiş karşılama 

mesajı geri yüklenir.

Not
Önceden kaydedilmiş giden mesaj 
silinemez.

12.3 Gelen mesajlar (ICM)
Her mesaj en fazla 3 dakika uzunluğunda 
olabilir. Telesekreterinize yeni mesaj 
geldiğinde, ana ünitedeki LED mesaj sayacı 
sayıyı gösterir ve el cihazı bir uyarı mesajı 
gösterir. Arayan mesaj bırakırken 
telefonu açarsanız, kayıt durur ve arayanla 
konuşabilirsiniz.

Not
Hafıza Dolu. Telesekreter yeni mesajları 
kaydedemeyecek. Yeni mesajlara yer 
açmak için eski mesajları silin.

12.3.1 Gelen mesajları dinleme
Gelen mesajlar kaydedildikleri sıra ile 
dinletilirler.

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

artırmak için + veya azaltmak 
için - tuşuna basın.

• Geri Gitme.
- Mesaj dinleme sırasında, mesajı 
baştan dinlemek için [ tuşuna 
basın.
- Geçerli mesajın ilk saniyesi 
sırasında, önceki mesajı dinlemek 
için [ tuşuna basın.

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

• Çalmayı durdurur. p tuşuna 
basın.

• Geçerli mesajı siler. f tuşuna 
basın.

Not
Silinen mesajlar geri alınamaz.

12.3.2 Gelen bir mesajın silinmesi

Ana üniteden,
Mesaj dinleme sırasında f tuşuna 
basın.
• Geçerli mesaj silinir. 

12.3.3 Tüm eski gelen mesajları 
silme

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

Not
Okunmamış mesajlar silinemez, silinen 
mesajlar geri alınamaz.
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12.4 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. 

12.5 Zil gecikmesini ayarlama
Zil gecikmesi telesekreter aramayı 
cevaplamadan önce telefon kaç kez 
çalacağını belirler. Bu ayar sadece 
telesekreter açıkken kullanılabilir. Bu 
ayarı 3 - 8 veya ekonomi olarak 
ayarlayabilirsiniz.

MENÜ tuşuna basın.
TELESEKRETER > ZIL GECIKME 
seçin. TAMAM'a basın.
Yeni ayar seçin. TAMAM'a basın.
• Ayar kaydedilir.

İpucu
Ekonomi. 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.

12.6 Telesekreter dilini ayarlama
Bu özellik sadece birden fazla dil 
desteğine sahip modellerde vardır.
Telesekreter dili telesekreterin önceden 
kaydedilmiş OGM anonsu için kullandığı 
dildir.

MENÜ tuşuna basın.
TELESEKRETER > DIL seçin. 
TAMAM'a basın. 
Yeni ayar seçin. TAMAM'a basın.
• Ayar kaydedilir.
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13 Varsayılan (önceden programlanmış) ayarlar

* Ülkeye bağlı özellikler

Telesekreter
Dil Ülkeye bağlı

El Ünitesi Adı PHILIPS

Tarih 01/01/09

Tarih Biçimi AA/GG

Saat 00:00

Zaman Biçimi 24 saat

Telefon Rehberi 
Listesi

Değiştirilmemiş

Otomatik Kapatma Açık

Flaş zamanı Ülkeye bağlı

Alan Kodu [Boş]

Taşıyıcı Kodu [Boş]

El Cihazı Hoparlör 
Sesi

Seviye 3

Konferans Ülkeye bağlı

Alıcı Ses Seviys Ses 3

El Cihazı Zil Sesi 
Seviyesi

Seviye 3

El Cihazı Zil 
Melodisi

1. Melodi

Tuş Tonu Sesi Açık

Gelen Arama Kaydı [Boş]

Tekrar arama 
listesi

[Boş]

Arama Modu* Ülkeye bağlı

Telesekreter 
Durumu

Açık

Ana Ünite Arama 
Görüntüleme

Açık

Karşılama mesajı 
hafızası

Önceden 
kaydedilmiş 
karşılama mesajı

Gelen mesaj 
hafızası

[Boş]

Ses Dili Ülkeye bağlı

Zil Sesi Gecikms Ekonomi

Ana Ünite 
Hoparlör Sesi

Seviye 3



Teknik Veri 35
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Ekran
• Beyaz LCD aydınlatma

Genel telefon özellikleri
• Çift mod arayanın adını ve 

numarasını gösterme
• 10 polifonik zil melodisi ve 5 standart 

zil melodisi
• Konferans arama ve sesli mesaj
• İnterkom

Telefon defteri listesi, Tekrar arama 
listesi ve Arama kaydı
• 100 kişilik telefon defteri
• 10 girişlik tekrar arama listesi
• 20 girişlik arama kaydı

Pil
• 2 x AAA NiMH Şarj edilebilir 

600mAh pil

Güç tüketimi
• Boş moddayken güç tüketimi: 

yaklaşık 600mW

Ağırlık ve boyutlar
• El cihazı: 138.4 gram

174.0 x 56.3 x 30.0 mm (YxDxG)
• Ana ünite: 170.7 gram

129.5 x 101.0 x 69.0 mm (YxDxG)

Sıcaklık aralığı
• Çalışma: 0°C ile +35°C arası (32°F 

ile 95°F arası).
• Saklama: -20°C ile +45°C arası (-4°F 

ile 113°F arası). 

Nispi Nem
• Çalışma: 40°C’de %95'e kadar 
• Saklama: 40°C’de %95'e kadar
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sorular
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Bu bölümde, telefonunuz hakkında en sık 
sorulan soruları ve bunların cevaplarını 
bulacaksınız.

Bağlantı

Sinyal simgesi yanıp sönüyor
• El cihazı kapsama alanı dışında olabilir. 

Daha yakınlaşın.
• El cihazı ekranında EL CIHAZINI 

KAYDET gözükürse, el cihazını 
kaydedin. Bkz sayfa 28.

Kurulum

Kaydetme sürekli başarısız oluyor
• Ana birim hafızası dolu olabilir. 

Kullanılmayan bir el cihazını silin ve 
tekrar deneyin. Bkz sayfa 28.

Ses

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.

El cihazı çalmıyor
• El cihazı zilinin açık olduğundan emin 

olun. Bkz sayfa 27.

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 29.

El cihazı ana ünite ile bağlantısını 
kaybediyor veya arama sırasında ses 
cızırdıyor
• ECO modun aktif olup olmadığını 

kontrol edin. Açık ise, el cihazı 
kapsama alanını genişletmek için 
kapatın ve en iyi konuşma şartlarının 
keyfini çıkartın.

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