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TR Dijital Kablosuz Telefon

 Uyarı
Sadece yeniden şarj edilebilir 
pilleri kullanın! 
El cihaz(lar)ını kullanmadan 
önce 24 saat şarj edin.
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1 Önemli

CD140’inizi kullanmadan önce bu 
kullanıcı elkitabını okumak için 
zaman ayırınız. Telefonunuz hakkında 
önemli bilgi ve notları içermektedir.

1.1 Güç gereksinimleri
• Bu ürün için 220-240 volt AC 

değerinde elektrik beslemesi 
gereklidir. Elektrik kesintisi 
durumunda iletişim kaybı 
yaşanabilir.

• Elektrik şebekesi tehlikeli 
sınıfındadır. Şarj aletinin 
gücünü kesmenin tek yolu güç 
beslemesini elektrik prizinden 
çekmektir. Elektrik prizine daima 
kolaylıkla erişilebilir olduğundan 
emin olun.

 Uyarı
• Şarj temas noktalarını veya 

pili metal nesneler ile temas 
etmesine izin vermeyin.

• Şarj aletini sıvılarla temas 
ettirmeyin.

• Ürün ile birlikte verilenden ya 
da Philips’in önerdiğinden başka 
bir pili asla kullanmayın: patlama 
tehlikesi.

• Daima ürün ile birlikte verilen 
kabloları kullanın.

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

• Bu cihaz elektrik kesintisi 
olduğunda acil arama yapacak 
şekilde tasarlanmıştır. Acil arama 
yapılmasına olanak sağlamak için 
alternatif sağlanmalıdır.

1.2 Uyum
Philips olarak bizler ürünün temel 
gereksinimler ve 1999/5/EC. 
Yönetmeliğinin diğer ilgili maddeleri 
ile uyumlu olduğunu beyan ederiz. 
Uyum Beyanını  
www.p4c.philips.com sitesinden 
görebilirsiniz.

1.3 Geri dönüşüm ve 
atıklar

Eski ürünlerin atılmasına 
yönelik bilgi: 
İnsan sağlığının ve çevrenin 
korunması amacıyla ürünlerin 
mevcut olan en iyi işlemlerden 
geçirilerek geri işlenmesini, 
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• Değiştirmek için ürün satın 
alırsanız, eski ürününüzü bayinize 
iade ediniz. WEEE yönetmeliği 
gereğince bunu geri kabul 
edecektir.

Piller için imha talimatları:
Piller genel ev atıkları ile 
birlikte atılmamalıdır.

Paketleme 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.

kurtarılmasını ve geri işleme 
tekniklerinin uygulanmasını 
sağlamak için WEEE yönetmeliği 
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz 
Yönetmeliği; 2000/96/EC) yürürlüğe 
koyulmuştur. 
Ürününüz, geri dönüşümü ve 
tekrar kullanımı mümkün yüksek 
kaliteli malzemeler ve bileşenler ile 
tasarlanmış ve üretilmiştir.
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.
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1.4 GAP standart 
uyumunun 
kullanılması

GAP standardı, tüm DECT™ GAP 
el cihazlarının ve baz istasyonlarının 
markalarından bağımsız olarak 
asgari çalıştırma standardı ile 
uyumlu olduğunu garanti eder. 
CD140/145 el cihazınız ve baz 
istasyonunuz GAP ile uyumludur, 
bu da garanti edilen asgari 
işlevlerin şunlar olduğu anlamına 
gelir: el cihazının kaydedilmesi, hat 
alınması, arama ve ton alınması. 
Baz istasyonunuzda CD140/145’in 
haricinde başka bir el cihazı 
kullanırsanız gelişmiş özellikler 
kullanılamayabilir.
CD140/145 el cihazlarını 
kaydetmek ve farklı marka GAP 
standart baz istasyonu ile birlikte 
kullanmak için, ilk olarak üretici 
talimatlarında açıklanan prosedürü 
yerine getirin, ardından Bölüm 
3.5’de açıklanan prosedürü izleyin.
Başka bir marka el cihazını 
CD140/145 baz istasyonuna 
kaydetmek için, baz istasyonunu 
kayıt moduna getirin (Bölüm 3.5), 
ardından üretici talimatlarında 
verilen prosedürü yerine getirin.

1.5 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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2 Telefonunuz

2.1 Kutuda neler var

 Not 
Hat adaptörü telefon kablosuna 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.

Telefon el cihazınız

telefon kablosu

Kullanıcı Elkitabı Garanti belgesi

Hızlı başlangıç 
kılavuzu

2 adet AAA yeniden  
şarj edilebilir pil

Baz istasyonu Güç besleme ünitesi

CD140
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A Arama Kaydı anahtarı 
Boş modda: Arama kayıt listesine 
erişim sağlamak için basın

B Telefon defteri anahtarı 
Boş modda: Telefon defterine 
erişim sağlamak için basın

C Konuşma anahtarı 
Boş modda: Gelen bir arama 
olduğunda cevaplamak için basın 
Boş modda: Arama yapmak için 
basın 
Arama sırasında: Aramayı 
sonlandırmak için basın

D Yeniden arama/Flaş düğmesi 
Boş modda: Yeniden arama 
listesine erişmek için basın 
Ön arama modunda: Flaş 
eklemek için basın 

 Not 
İlk hane ön arama sırasında yanıp 
sönmez.

E Temizle/Geri/Sessiz tuşu 
Düzenleme modunda/ön arama 
modunda: Bir karakter/hane 
silmek için kısa basın 
Düzenleme modunda/ön arama 
modunda: Tüm karakterleri/
haneleri silmek için uzun basın 
Telefon defteri inceleme/arama 
kaydı inceleme/yeniden arama 
listesi inceleme modu: Boş 
moddan çıkmak için basın 
Telefon ayarı modunda: Önceki 
seviyeye çıkmak için basın 
Arama bağlantısı sırasında: 
Mikrofonun sesini kapatmak için 
basın

2.2 Telefona genel bakış

2.2.1 El cihazı

A

B

C

D
E
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F Alfanümerik tuş takımı 
G Yıldız tuşu 

Boş modda: * eklemek için kısa 
basın 
Boş modda: Tuş takımı kilidini 
etkinleştirmek veya engellemek 
için uzun basın

H # tuşu 
Boş / Çevir modda: # eklemek 
için kısa basın 
Boş modda: Zil sesini kapatmak 
için uzun basın 
Çevir modda: Duraklatma 
girmek için uzun basın

I Arama Aktarma / İnterkom / 
Konferans 
Boş modda: Bir interkom 
araması başlatmak için kısa basın 
Harici arama bağlantısı sırasında: 
Dahili arama başlatmak için kısa 
basın veya dahili arama ile harici 
arama arasında geçiş yapın 
Harici arama ve diğer bir dahili 
arama ile konferans araması 
başlatmak için uzun basın

J Program tuşu 
Boş modda: Telefon ayar moduna 
girmek için basın 
Telefon ayarı modunda 
(düzenleme modu hariç):  
Ayarları onaylamak ve kaydetmek 
için basın

F

G

H

I

J



Telefonunuz8

 Pil seviyesini gösterir.  Pil seviyesi zayıf olduğunda pil boş 
  simgesini gösterir, aksi halde, pil dolu simgesini gösterir.

 Telefon kullanılırken gösterilir. Çalma sırasında yanıp söner.

 Yeni sesli posta mesajları alındığında ve henüz okunmadığında 
yanıp söner

 Arama kaydına göz atarken görünür. Cevapsız aramalar 
alındığında yanıp söner.

 Telefon defterine göz atarken görüntülenir

 Telefon, telefon ayarı modunda iken görüntülenir

 Tuş takımı kilitlendiğinde gösterilir

 Mikrofon kullanıldığında gösterilir

 Zil kapatıldığında gösterilir

 El cihazının baz istasyonuna kayıtlı ve kapsama alanı içerisinde 
olduğunda gösterilir. Telefon kapsama alanı dışında iken veya bir 
baz ararken yanıp söner.

2.2.2 El cihazındaki ekran 
simgeleri

A Sayfa tuşu 
El cihazını sayfalamak için basın 
Kayıt prosedürünü başlatmak için 
basın ve üç saniye basılı tutun

2.2.3 Baz istasyonu

A
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Güç adaptörü ve telefon hattı 
kablosu doğru takılmalıdır, yanlış 
bağlantı telefona zarar verebilir.
Her zaman telefon ile birlikte 
verilen telefon hattı kablosunu 
kullanın. Aksi halde, çevir sesi 
duymayabilirsiniz.
1  Güç kablosunun fişini baz 

istasyonunun altındaki sokete 
takın.

2  Telefon kablosunun fişini baz 
istasyonunun altındaki sokete 
takın.

3 Başlarken

3.1 Baz istasyonunu 
bağlama

 Dikkat 
Baz istasyonunu dosya dolapları, 
kalorifer veya elektrik aletleri gibi 
büyük metal cisimlere yakın yerlere 
koymayın. Bu kapsama alanına ve 
ses kalitesine etki edebilir. Geniş 
iç ve dış duvarları olan binalar 
baz istasyonun içeri-dışarı sinyal 
aktarımını etkileyebilir.

 Uyarı 
Güç adaptörü cihaza bağlandığında 
ve adaptör prize takıldığında güç 
uygulanır. Cereyanı kesmenin 
tek yolu güç adaptörünü 
elektrik prizinden çıkarmaktır. 
Bu yüzden, elektrik prizine kolay 
erişilebildiğinden emin olun.
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1  Pil kapağını kaydırarak çıkartın

2  Pilleri pil yuvasında gösterildiği 
gibi yerleştirin ve pil kapağını 
takın.

3.3 El cihazının 
şarj modülüne 
yerleştirilmesi

El cihazını ilk kullanımdan önce 
telefon en az 24 saat şarj edin.
Piller tamamen şarj olduğunda, 
CD140 telefonunuzun konuşma 
süresi yaklaşık 12 saat ve bekleme 
süresi de yaklaşık 120 saattir.
1  Telefonu baz istasyonundaki 

şarj kızağına yerleştirin. 
2  El cihazı tam şarj olduğunda, 

 görünür.

3  Telefon kablosunun öbür ucunu 
telefon hattı soketine ve güç 
kablosunun öbür ucunu elektrik 
prizine takın.

 Not 
Hat adaptörü telefon kablosuna 
takılmamış olabilir. Bu durumda, 
telefon kablosunu hat soketine 
takmadan önce hat adaptörünü 
takmanız gerekir.

3.2 Yeniden şarj edilebilir 
pillerin takılması

CD140’iniz iki adet yeniden şarj 
edilebilir pil ile birlikte verilmiştir. El 
cihazını kullanmadan önce, pilleri el 
cihazına takın ve pilleri tam şarj edin.



Başlarken 11

Ülke ayar tablosu
3.4 Telefonunuzu 

yapılandırma
CD140’inizi kullanmadan 
önce, kullanılan ülkeye göre 
yapılandırmanız gerekir. Ülke 
gurubunuza bağlı olarak ülke 
seçimi ekranı görüntülenmeyebilir. 
Bu durumda telefonunuzu 
yapılandırmak için ülke kodu 
seçmeniz gerekmemektedir. 
Birkaç dakika şarj ettikten sonra, 
ülke kodu seçimi ekranı belirir. 
Telefonunuzu yapılandırmak için bu 
adımları izleyin:
1  tuşuna basın

• Ekranda sadece Ürünün uygun 
ülke kodu görünecektir.

2  İstediğiniz ülke koduna gitmek 
için  tuşuna sürekli basın. 
(Referans olması için ülke ayar 
tablosuna bakınız).

3  Doğrulamak için  tuşuna 
basın

• Telefonunuz seçilen ülke 
koduna göre yapılandırılır ve 
boş ekrana döner.

Kod Ülke

01 Almanya

02 Avusturya

03 Türkiye

04 İngiltere

05 İrlanda

06 Fransa

07 İtalya

08 Portekiz

09 Yunanistan

10 İspanya

11-1 İsviçre

11-2 İsviçre

11-3 İsviçre

12 Fransa

13 Hollanda

14-1 Belçika

14-2 Belçika

15 İsveç

16 Norveç

17 Finlandiya

18 Danimarka

21 Romanya

22 Polonya

23 Çekçe

24 Macaristan

25 Slovakya
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 Not 
Ülke seçildiğinde, seçilen ülke için 
varsayılan hat ayarları otomatik 
olarak telefonunuza uygulanacaktır.

 İpucu 
Ülkeyi yanlış seçerseniz veya ilk 
kez yapılandırdıktan sonra ülkeyi 
değiştirmek isterseniz, ,  
tuşuna basabilir, 4 haneli PIN 
kodunu girebilir (varsayılan PIN: 
0000) ve varsayılan ayarlar için boş 
modda  tuşuna basabilirsiniz. 
El cihazı ülke kodu seçim ekranına 
dönecek ve ülke kodunu tekrar 
seçebileceksiniz. Ülke seçimi 
gerekli değilse, el cihazı sıfırladıktan 
sonra boş ekrana geri dönecektir.

Kod Ülke

26 Slovenya

27 Hırvatistan

28 Bulgaristan

29 Sırbistan

30 Singapur

31 Endonezya

32 Malezya

35 Avusturya

36 Yeni Zelenda

39 Brezilya

40 Meksika

3.5 El cihazınızın 
kaydedilmesi

Yeni el cihazınızı kaydetmeniz 
gerekecektir veya isterseniz el 
cihazınızı farklı bir baz ünitesine 
kaydedebilirsiniz. Tek bir baz 
istasyonunda dörte kadar el cihazı 
kaydedebilirsiniz.
4 haneli PIN’i girmek için baz 
istasyonu bekleme modunda iken 
baz ünitesindeki  tuşuna yaklaşık 
üç saniye basın.
1  ,  tuşuna basın

2  Varsayılan veya mevcut 4 haneli 
PIN kodunu girin. (Varsayılan 
PIN: 0000)

3  Kaydı başlatmak için  tuşuna 
basın

 Not 
PIN kodunu yanlış girerseniz, uzun 
bir bip sesi duyulur ve telefon 
bekleme moduna döner.
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3  Seöilen numarayı aramak için  
tuşuna basın

 Not 
Bellek dolduğunda en eski giriş 
silinecektir.

4.1.4 Telefon defterinden 
arama yapma

1   tuşuna basın ve telefon 
defterindeki ilk numara gösterilir

Bir numara bu yere daha önceden 
yüklenmişse, bellek yeri 0’da 
bulunan numara gösterilecektir, aksi 
halde, sadece bellek yeri numarası 
0- gösterilecektir.
2  İstediğiniz numara gösterilinceye 

kadar  tuşuna sürekli olarak 
basın

 İpucu 
0’dan 9’a kadar olan yerlere 
kaydedilen numaralar için istediğiniz 
telefon numarasına gitmek amacıyla 
doğrudan telefon defteri yerinin 
numarasını girebilirsiniz. 10’dan 
19’a kadar olan bellek yerlerine 
yüklenen numaralar için erişim 
sağlamak üzere  tuşuna sürekli 
olarak basın.
3  Seçilen numarayı aramak için 

 tuşuna basın
• Arama başlatılır.

4 Telefonunuzun 
kullanılması

4.1 Arama yapma

4.1.1 Ön Tuşlama
1  Telefon numarasını girin 

(maksimum 24 haneli).
2  Numarayı çevirmek için  

tuşuna basın
• Arama başlatılır.

4.1.2 Doğrudan arama
1  Hat almak için  tuşuna basın

2  Telefon numarasını girin
• Arama başlatılır.

4.1.3 Arama listesinden 
arama yapma

Bu özellik, ağ salayıcınızda Arayan 
Hattı Tanımlama (CLI) hizmetine 
abone olmuşsanız kullanılabilir. 
1  En son arama kayıdını 

göstermek için  tuşuna 
basın

2  İstediğiniz cevapsız aramayı 
seçmek için cevapsız aramalar 
listesinde dolaşmak üzere  
tuşuna sürekli olarak basın
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4.4  Hatırlatma
Bu özelliği kullanmak için, yerel 
servis sağlayıcınızdan bu servise 
abone olmanız gereklidir. İkinci 
bir arama yapmak veya almak için 
hatırlatma özelliğini kullanabilirsiniz. 
Bölüm 4.4.1 ve 4.4.2’de belirtilen 
çalışmalar ülkelere ve yerel servis 
sağlayıcılarına göre değişebilir. Yerel 
servis sağlayıcınızdan bu servisi 
almak için hatırlatma işleminin 
ayrıntılarını öğrenin.

4.4.1 İkinci bir arama nasıl 
yapılır

Bir arama sırasında:
1  Mevcut aramayı beklemeye 

almak için  tuşuna basın
• Arama tonunu duyacaksınız.
2  İkinci arama numarasını girin ve 

bu aranacaktır.
3  İkinci arama cevaplandığında, 

iki arama arasında geçiş 
yapmak için  ve  tuşuna 
basabilirsiniz.

4.1.5 Yeniden arama 
listesinden arama 
yapma

1   tuşuna basın

• Ekranda aranan son numara 
görünür.

 Not 
El cihazı aranan son beş numarayı 
yükler.
2  Aranan diğer numaraları 

göstermek için  tuşuna 
sürekli olarak basın

3  Seçilen numarayı aramak için 
 tuşuna basın

4.1.6 Arama zamanlayıcısı
Arama zamanlayıcısı telefonu 
kapattığınızda mevcut aramanın 
süresini gösterir. Dakika ve saniye 
biçiminde gösterilir (MM-SS).

4.2 Aramayı cevaplama
Telefon çaldığında,  tuşuna basın
• Arama başlatılır.

4.3 Aramayı sonlandırma
Arama bağlantısı kurulu iken  
tuşuna basın
• Arama sonlandırılır.
VEYA
El cihazını baz istasyonuna yerleştirin
• Arama sonlandırılır.
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4.5.1 Bir dahili arama nasıl 
yapılır

1   tuşuna basın 

2  Konuşmak istediğiniz el cihazı 
numarasına basın

3  Aranan el cihazında  tuşuna 
basın

• İnterkom kurulur.

 Not 
Aranan el cihazı meşgul ise, arayan 
el cihazından bir meşgul tonu 
duyulacaktır.

4.5.2 Harici arama başka bir 
telefona nasıl aktarılır

Harici arama sırasında:
1   tuşuna basın

2  Konuşmak istediğiniz el cihazı 
numarasına basın

• Aranan el cihazı 
kullanılabiliyorsa çalacaktır, 
interkomu başlatmak için 
aranan el cihazında  tuşuna 
basın ve harici arama otomatik 
olarak beklemeye alınacaktır.

 Not 
Dahili arama ile harici arama 
arasında geçiş yapmak için  
tuşuna basabilirsiniz.

4.4.2 İkinci bir aramaya 
nasıl cevap verilir

Bu özelliği kullanmak için yerel 
servis sağlayıcınızda bu hizmete 
abone olmanız gereklidir. Bir arama 
sırasında ikinci bir arama gelirse, ara 
ara kısa bir bip sesi duyacaksınız:
1  İkinci aramaya cevap vermek 

için  tuşuna basın
• İlk arama otomatik olarak 

beklemeye alınır.
2  İlk arayan ile ikinci arayan 

arasındaki arama bağlantısını 
değiştirmek için  ve  
tuşuna basın

 Not 
Arayan Numarası gösterme 
hizmetine abone olmuşsanız, 
arayanlar arasında arayanın 
numarası ekranda gösterilecektir.

4.5 İnterkom nasıl 
kullanılır

Bu özellik kayıtlı en az iki telefon 
varsa kullanılabilir. İki telefon 
arasında görüşme yapmanızı, gelen 
aramaları bir telefondan diğerine 
aktarmanızı ve konferans aramaları 
yapmanızı sağlar. 
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• Harici arama otomatik olarak 
beklemeye alınır.

2  Konferans aramasını tekrar 
kurmak için  tuşuna basın 
ve basılı tutun

 Not 
Konferans araması sırasında kapanan 
herhangi bir el cihazı diğer el cihazını 
harici aramada bağlı kalmasını 
engellemeyecektir.

4.6  Bir el cihazı nasıl 
bulunur

Baz istasyonundaki  düğmesine 
basarak el cihazını bulabilirsiniz.
Baza kayıtlı tüm el cihazları bir çağrı 
sesi çıkaracak ve el cihazındaki  
tuşuna veya bazdaki  tuşuna 
basarak çağrıyı durdurabileceksiniz.

3  Arayan el cihazındaki harici 
aramayı aktarmak için  
tuşuna basın

• Arayan el cihazı harici aramayı 
aranan el cihazına aktarır.

4.5.3 3 yönlü konferans 
araması nasıl yapılır

Konferans arama özelliği bir harici 
aramanın iki dahili telefon arasında 
paylaşılmasını sağlar (interkom ile).  
Üç kişi aynı konuşmada olabilir ve 
bunun için şebeke aboneliği gerekli 
değildir.

Harici arama sırasında:
1   tuşuna basın 

2  Konuşmak istediğiniz el cihazı 
numarasına basın ve aranan el 
cihazı kullanılıyorsa çalar

3  Arayan el cihazı ile arama 
bağlantısı kurmak için aranan el 
cihazındaki  tuşuna basın

4  Arayan el cihazında  tuşuna 
basın ve basılı tutun

• Konferans araması başlatılır.

Konferans araması sırasında:
1  Harici aramayı beklemeye 

almak ve dahili aramaya 
dönmek için  tuşuna basın
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5 Telefonunuzdan 
daha fazla 
faydalanma

5.1 Çağrı sürüyor

5.1.1 Mikrofonun sesini 
kapat/aç

Bir arama sırasında:
1   tuşuna basın

• Mikrofon kapanır ve ekranda 
 işareti belirir.

2  Mikrofonu açmak için  
tuşuna tekrar basın

5.1.2 Kulaklık sesi nasıl 
ayarlanır

Bir arama sırasında:
1   tuşuna basın

2  Mevcut kulaklık ses düzeyi 
gösterilir

3  İstediğiniz kulaklık ses 
seviyesini seçmek için ,  

 veya  tuşuna basın
• Telefon, arama bağlantı 

ekranına gidecektir.

5.2 Telefon Defteri
El cihazınızda 20 farklı bellek 
yerinde 20 telefon defteri girişi 
yükleyebilirsiniz. Her telefon 
numarası en fazla 24 haneye sahip 
olabilir. Birden fazla el cihazınız 
varsa, her el cihazının kendi telefon 
defteri vardır.

5.2.1 Telefon defterine bir 
numara nasıl yüklenir

Boş modda:
1   tuşuna basın

2   tuşuna basın

3  İstediğiniz bellek yeri 
numarasını seçmek için  
tuşuna sürekli olarak basın

4  Telefon numarasını girin

5  Numarayı kaydetmek için  
tuşuna basın

• Numara seçilen bellek yerine 
kaydedilir.

 Not 
Bellek yeri doluysa, bu yere 
yüklenen numara gösterilecektir. 
Telefon numarasını düzeltmek için 

 tuşuna basabilirsiniz.
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 İpucu

Numaranın tamamını silmek 
için  tuşuna basarak basılı 
tutubilirsiniz, ardından telefon 
defteri girişini silmek için  
tuşuna basın ve telefon boş  
ekrana dönecektir.
5  Numarayı düzenleme

6  Onaylamak için  tuşuna 
basın

• Seçilen bellek yerinin içeriği 
güncellenir.

5.2.4 Telefon defterinin 
tamamı nasıl silinir

1   tuşuna basın

2   tuşuna basın

3   tuşuna basın

4   tuşuna basın

• Tüm telefon defteri girişleri 
silinir.

5.3 Arama kaydı
Bu özellik, ağ salayıcınızda Arayan 
Hattı Tanımlama (CLI) hizmetine 
abone olmuşsanız kullanılabilir. 
Telefonunuz 10’a kadar cevapsız 
çağrıyı saklayabilir.  yanıp 
sönerek cevapsız aramalarınızın 
bulunduğunu hatırlatacaktır.  

5.2.2 Telefon defterine nasıl 
erişim sağlanır

Boş modda:
1  Telefon defterine gitmek için 

 tuşuna basın
• Eğer numara bu yere daha 

önceden yüklenmişse, bellek 
yeri 0’a yüklenen numara 
gösterilecektir.

2  Diğer telefon defteri girişlerini 
incelemek için  tuşuna 
sürekli olarak basın

 İpucu 
0’dan 9’a kadar olan bellek yerlerine 
yüklenen numaralara erişim 
sağlamak için, yüklenen telefon 
numaralarını görüntülemek için 
doğrudan bellek yeri numaralarına 
basabilirsiniz.

5.2.3 Telefon defteri girişi 
nasıl düzeltilir veya bir 
numara nasıl silinir

1   tuşuna basın

2   tuşuna basın

3  İstediğiniz numara gösterilinceye 
kadar  tuşuna sürekli olarak 
basın

4  Haneyi birer birer silmek için 
 tuşuna basın
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5.4 Tekrar arama listesi
Telefonunuz aradığınız en son 
beş numarayı yükleyebilir. Her 
numaranın sadece ilk 24 hanesi 
saklanır.

5.4.1 Yeniden arama 
listesine nasıl gidilir

1   tuşuna basın

• En son aranan numara 
gösterilir.

2  Diğer aranan numaraları 
görüntülemek için  tuşuna 
sürekli olarak basın

5.5 Ayarlar

5.5.1 Saat nasıl ayarlanır
1    tuşuna basın

2   tuşuna basın

3  Saati (SS-DD) 24 saatlik 
formatta girin

4  Ayarları kaydetmek için  
tuşuna basın

5.5.2 Zil melodisi nasıl 
ayarlanır

Telefonunuz 10 farklı zil melodisi ile 
birlikte sunulmaktadır.
1   tuşuna basın

Arayan Hat Numarasını Gösterme 
(CLI)’ye abone olmuşsanız ve 
arayanın kimliği saklı değilse 
arayanın numarası gösterilecektir. 
Cevapsız aramalar kronolojik sıra 
ile en son cevapsız arama listesinin 
başında olacak şekilde görüntülenir. 

5.3.1 Arama kaydına nasıl 
erişilir

1  Arama kaydına doğrudan erişim 
sağlamak için  basın

• En son cevpasız arama 
gösterilir.

 Not 
Arama kaydı boşsa, “---------” 
görünecektir.
2  Diğer cevapsız aramaları 

görmek için  tuşuna sürekli 
olarak basın

5.3.2 Arama kaydının 
tamamı nasıl silinir

1   tuşuna basın

2   tuşuna basın

3   tuşuna basın

4   tuşuna basın

• Arama kaydındaki tüm girişler 
silinir.
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2   tuşuna basın
• Mevcut kulaklık ses düzeyi 

gösterilir.
3  İstediğiniz kulaklık ses 

seviyesini seçmek için  
(düşük),  (orta) veya  
(yüksek)’e basın

4  Ayarları kaydetmek için  
tuşuna basın

5.5.5 Tuş takımı kilidi 
nasıl etkinleştirilir/
engellenir

1   tuşuna basın ve basılı tutun

• Tuş takımı etkinleştirilirse  
gösterilir.

2  Tuş takımı kilidini engellemek 
için  tuşuna tekrar basın ve 
basılı tutun

• Tuş takımı kilidi engellenirse 
 gösterilir.

 İpucu 
El cihazının pillerini çıkararak ve 
yerleştirerek tuş takımı kilidini 
engelleyebilirsiniz.

5.5.6 Arama zamanı nasıl 
seçilir

Flaş zamanı  tuşuna basılana 
kadar hattın bağlı olmayacağı süre 
gecikmesini gösterir. CD140’inizde 

2   tuşuna basın

• Mevcut zil melodisi dinlenir.
3  İstediğiniz zil melodisini seçmek 

için  ile  arasındaki 
istediğiniz bir hane tuşuna basın

4  Ayarları kaydetmek için  
tuşuna basın

5.5.3 Zil sesi nasıl ayarlanır
Seçebileceğiniz üç çalma ses 
seviyesi bulunmaktadır.
1    tuşuna basın

2    tuşuna basın

• Mevcut zil sesi seviyesi dinlenir 
ve gösterilir.

3  İstediğiniz zil sesi seviyesini 
seçmek için  ile  
arasındaki hane tuşlarından 
birine basın

4  Ayarları kaydetmek için  
tuşuna basın

 İpucu

Zili kapatmak için  tuşuna 
basabilir ve basılı tutabilirsiniz.  

 gösterilecektir.

5.5.4 Kulaklık sesi nasıl 
ayarlanır

Seçebileceğiniz üç kulaklık ses 
seviyesi bulunmaktadır.
1   tuşuna basın
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5.5.8 Tuş tonu nasıl açılır/
kapanır

1   tuşuna basın

2  Tuş bip sesi önceden açılmışsa, 
tuş tonunu kapatmak için  
tuşuna basın

3  Ayarları kaydetmek için  
tuşuna basın.

• Bunun ardından tuşa  
bastığınızda ses duyulmayacaktır.

5.5.9 Otomatik önek nasıl 
ayarlanır

Bir Otomatik ön ek numarasının 
uzunluğu maksimum 10 hanedir. 
Numara ayarlandıktan sonra, 
otomatik olarak her aramada 
çevrilen numaranın başına eklenir.
1  ,  tuşuna basın

2  Hane algılama uzunluğu beş 
haneden uzun olmadığında 
hane algılamayı girin

3   tuşuna basın

4  Otmatik önek numarasını girin

5  Ayarları kaydetmek için  
tuşuna basın

önceden ayarlanan flaş zamanının 
varsayılan değeri ülke ağınız için 
en uygun olanıdır. Değiştirmeniz 
gerekmez.
1   tuşuna basın

2   tuşuna basın

3  Flaş zamanını seçmek için  
ile  arasındaki tuşlardan 
birine basın

 Not 
Kullanılabilir flaş zamanı 
seçeneklerinin sayısı farklı ülkelere 
göre farklılık göstermektedir.
4  Ayarları kaydetmek için  

tuşuna basın. 

5.5.7 Arama modu nasıl 
seçilir

Bu arama modu ayarı ülkeye 
bağımlıdır.  Darbe modu bazı 
ülkelerde kullanılamayabilir.
1   tuşuna basın

2   tuşuna basın

• Güncel ayarlar gösterilir. 
3  Darbe modu için  tuşuna 

veya ton modu için  tuşuna 
basın

4  Ayarları kaydetmek için  
tuşuna basın.
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 Not 
Yanlış bir PIN girilmişse, uzun bip 
duyulur ve telefon boş moda döner.

5.5.11 Sesli posta kutusu 
numarası nasıl 
programlanır

Bazı ağ servisi sağlayıcıları sesli 
posta kutusu hizmeti sunmaktadır. 
Bu özellik ile ilgili daha fazla bilgi 
için lütfen şebeke sağlayıcınızla 
temasa geçin. Sesli posta kutusu 
numaranızı doğrudan ’de 
ayarlayabilirsiniz. 

1   tuşuna basın

2   tuşuna basın

3  Ağ sesli posta kutunuzun 
telefon numarasını girin

4  Ayarları kaydetmek için  
tuşuna basın

5.5.12 Sesli posta numarasına 
nasıl gidilir

1  Sesli posta kutusu numaranızı 
aramak için  tuşuna basın ve 
basılı tutun.

5.5.10 Ana PIN nasıl 
değiştirilir

Ana PIN, el cihazı kaydı ve 
telefonunuzun sıfırlanması için 
4 haneli bir PIN’dir. Varsayılan 
ana PIN: 0000. Bu PIN ayrıca el 
cihazınızın ayarlarını korumak 
için de kullanılmaktadır. PIN kodu 
her gerektiğinde telefon sizden 
girmenizi isteyecektir.

 Not 
Varsayılan ürün PIN kodu 0000’dır. 
Bu PIN kodunu değiştirirseniz, 
PIN ayrıntılarını kolaylıkla 
erişebileceğiniz güvenilir bir 
yere yerleştirin. PIN kodunu 
kaybetmeyin.

1   tuşuna basın

2   tuşuna basın

3  Varsayılan / güncel 4 haneli  
PIN kodu (0 ile 9 arası)

4   tuşuna basın

5  Yeni 4 haneli PIN’i girin

6   tuşuna basın

7  Onaylamak için yeni 4 haneli 
PIN’i tekrar girin

8  Ayarları kaydetmek için  
tuşuna basın.

• Yeni PIN kaydedilir.
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5.5.13 Varsayılan ayarlar nasıl 
yüklenir

Telefonunuzu varsayılan ayarlara 
istediğiniz zaman sıfırlayabilirsiniz 
(Bkz. Bölüm 5.6). Sıfırladıktan sonra, 
tüm kişisel ayarlarınız ve arama 
kaydı girişleriniz silinecektir, fakat 
telefon defteriniz değişmeden 
kalacaktır.
1   tuşuna basın

2   tuşuna basın

3  4 haneli PIN’i girin

4   tuşuna basın

• Telefon varsayılan ayarlara 
sıfırlanır. 
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5.6 Varsayılan ayarlar

Öğeler  Varsayılan değerler
Kulaklık sesi Düzey 2
Zil melodisi Melodi 1
Zil sesi Düzey 3
Tuş sesi AÇIK
Flaş zamanı Ülkeye bağımlı
Çevir modu Ülkeye bağımlı
Ana PIN kodu 0000
Tekrar arama listesi Boş

Arama kaydı Boş
Telefon defteri belleği Değişmeden kalır
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Arama sırasında iletişim koptu!
• VERİLEN YENİDEN ŞARJ 

EDİLEBİLİR PİLLERİ şarj edin
• Baz istasyonuna yaklaşın

Zayıf ses kalitesi  
• Baz istasyonuna yaklaşın
• Baz istasyonunu elektrikli 

cihazların en az bir metre 
uzağına taşıyın

Arama tonu duyulmuyor
• Bağlantıları kontrol edin. Telefonu 

sıfırlayın: ana bağlantıları fişten 
sökün ve tekrar takın

• Pilleri en az 24 saat şarj edin
• Baz istasyonuna yaklaşın
• Verilen hat kablosunu kullanın
• Hat adaptörünü (gerekli ise) hat 

kablosuna takın

 simgesi yanıp söner.
• Baz istasyonuna yaklaşın
• Pil düzeyini kontrol edin
• Telefonu baz istasyonuna 

kaydedin

6 Sıkça sorulan 
sorular

Bu bölümde telefonunuz hakkında 
en sık sorulan soruları ve cevapları 
bulacaksınız.

Bağlantı

El cihazı açılmıyor!
• Pili şarj edin: El cihazını şarj 

aletine yerleştirin. Birkaç dakika 
sonra telefon açılacaktır

• Şarj aletinin bağlantılarını kontrol 
edin

• Sadece VERİLEN YENİDEN ŞARJ 
EDİLEBİLİR PİLLERİ kullanın.

Telefon hiç çalışmaz.
• Adaptörün ve telefon kablosunun 

doğru bağlandığından emin olun
• Pillerin tam şarj edildiğini ve 

doğru takıldığını kontrol edin.
• Bu telefon elektrik kesintisi 

olduğunda çalışmaz.
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 görünür.
• Pilleri yenisi ile değiştirin (sadece 

yeniden şarj edilebilir pilleri 
kullanın)

Ayar

Arayanı Gösterme özelliği 
düzgün çalışmıyor.
• Ülkenizdeki telefon şirketinizden 

CID hizmetine abone olup 
olmadığını kontrol edin

• Cevaplamadan önce telefonun en 
az bir kez çalmasını sağlayın

Arama Beklemede çağrısına 
cevap verilemez.
• Ülkenizdeki telefon şirketi ile 

görüşün ve doğru yeniden arama 
süresini seçin

El cihazında hiçbir şey 
görünmüyor, ama sadece  
işareti yanıp sönüyor
• Baz istasyonun güç kaynağı 

çıkartıp tekrar taktıktan sonra 
tekrar deneyin ve el cihazını 
kaydetme adımlarını uygulayın 
(Bkz. Bölüm 3.5)

• El cihazının pillerini çıkarın ve 
tekrar takın

Ses

El cihazı çalmıyor!
• Sesi artırın 
• Adaptörün ve telefon kablosunun 

doğru bağlandığından emin olun
• El cihazını baz ünitesine 

yakınlaştırın
• El cihazı zilinin açık olduğundan 

emin olun (LCD’de  
görünmez).

Arayan beni duymuyor!
• Mikrofon sesi kapatılabilir: Bir 

arama sırasında  tuşuna basın

Radyo veya televizyondan 
rahatsız edici sesler duyuluyor
• Güç adaptörünü veya baz 

istasyonunu mümkün olduğunca 
uzaklaştırın

Ürün davranışı

Arayan Hattın Kimliği (CLI) 
servisi çalışmıyor 
• Şebeke operatörü sözleşmenizi 

kontol edin



Sıkça sorulan sorular 27

Telefon defteri kaydı 
kaydedilemiyor
• Bellekte yer açmak için 

kayıtlardan birini silin

El cihazı kaydedilemiyor
•   tuşuna üç saniye 

basıldığından emin olun.
• Her baz sadece dörde kadar el 

cihazını kaydedebilir. 
• Her el cihazı sadece bir baza 

kaydedilebilir.

PIN’imi unuttum
1   tuşuna basın

2   tuşuna basın

3  ##**793’e basın

• Telefonunuz varsayılan ayarlarına 
sıfırlanacaktır ve varsayılan PIN 
olan 0000’ı kullanabilirsiniz. Telefon 
defteri kayıtları silinmeyecektir.
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