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1 Önemli

Telefonunuzu kullanmadan önce bu 
kullanıcı el kitabını okumak için 
zaman ayırınız. Telefonunuz 
hakkında önemli bilgi ve notları 
içermektedir.

1.1 Güç gereksinimleri
• Bu ürün için 100-240 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 prizinin daima kolaylıkla 
erişilebilir olduğundan emin olun.

• Şebeke voltajı EN 60-950 
standartlarına göre, TNV-3 olarak 
sınıflandırılmıştır 
(Telekominikasyon Şebeke 
Voltajları).

Zarar ve arızaları önlemek için:
• Şarj temas noktalarının veya pilin, 

metal nesneler ile temas etmesine 
izin vermeyin.

• 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: telefonun 
kulağınıza çok yakın olmadığından 
emin olun.

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

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

• Telefonunuzu düşürmeyin veya 
nesnelerin telefonunuz üzerine 
düşmesine izin vermeyin.

• Cihaza zarar verebileceğinden 
alkol, amonyak, benzen veya 
aşındırıcı içeren temizlik 
malzemeleri kullanmayın.

• Ürünü patlayıcı tehlikesi bulunan 
yerlerde kullanmayın.

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

• Aktif mobil telefonlar parazite 
neden olabilir.

• Yüksek voltaja maruz kalmamak 
için cihazınızın içini açmayınız.

• Şarj aletini sıvılarla temas 
ettirmeyin.

• Sadece verilen pilleri kullanınız.
• Yeniden şarj edilebilen pil bilgileri 

Ni-MH battery, AAA x 2, 1.2V, 
600mAh

• Sadece verilen güç beslemesini 
kullanınız.

Uyarı
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• Baz istasyonu için güç beslemesi 
bilgileri
Giriş: AC100-240V/0.3A, 50Hz/
60Hz
Çıkış: DC6V/0.5A
JOD-SWR-07340 
JODEN

• Şarj aleti için güç beslemesi 
bilgileri
(sadece çok ahizeli paket)
Giriş: AC100-240V/0.3A, 50Hz/
60Hz
Çıkış: DC6V/0.21A
JOD-SWR-07341 
JODEN

• Pilin yanlış bir pil tipiyle 
değiştirilmesi halindepatlama 
tehlikesi.
Kullanılmış pillerin talimatlar 
doğrultusunda atılması.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları 
hakkında:
• Çalışma sıcaklığı her zaman 0 ila 

35º C (32 ila 95º F) olmalıdır.
• Çalışma sıcaklığı her zaman -20 ila 

70º C (-4 ila 158º F) olmalıdır.
• Pil ömrü düşük sıcaklıklarda 

kısalabilir.

1.2 Uyumluluk
Philips olarak bizler ürünün temel 
gereksinimler ve 1999/5/EC 
Yönetmeliğinin diğer ilgili maddeleri 
ile uyumlu olduğunu beyan ederiz. Bu 
ürün sadece ürün paketinde belirtilen 
ülkelerin analog telefon şebekelerine 
bağlanabilir.

Uyum Beyanını www.p4c.philips.com 
sitesinden görebilirsiniz.

1.3 GAP standart uyumluluğun 
kullanımı

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el 
cihazlarının ve baz istasyonlarının 
markalarından bağımsız olarak asgari 
işletim standardı ile uyumlu olduğunu 
garanti eder. El cihazınız ve baz 
istasyonunuz GAP ile uyumlu olup bu 
durum asgari garanti işlevlerinin: el 
cihazını kaydedeceği, hat alacağı, çağrı 
alacağı ve arama yapacağı anlamına 
gelmektedir. Baz istasyonunuzla, bu el 
kitabında bahsedilen tiptekilerden farklı 
bir el cihazı kullanırsanız, gelişmiş 
özellikler mevcut olmayabilir.
Telefonunuzun el cihazını farklı 
markadaki bir GAP standartlı baz 
istasyonu ile kaydetmek ve kullanmak 
isterseniz, ilk olarak üretici 
talimatlarında açıklanan, ardından da 
sayfa 33. sayfada belirtilen işlemleri 
yerine getirin. Başka bir markadaki el 
cihazını telefonunuzun baz istasyonuna 
kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt 
moduna (sayfa 33) getirin, ardından 
üreticinin talimatlarında verilen 
prosedürü izleyin.

1.4 Geri dönüşüm ve atma işlemi
Piller için atma talimatları:
Piller genel ev atıkları ile 
birlikte atılmamalıdır.
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Ambalajlama bilgileri:
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.

1.5 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 geliştirmeyi, 
üretmeyi 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 yansıtabilir.
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2 Telefonunuz

Philips satın aldığınız için tebrik ederiz; Philips'e hoş geldiniz!
Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için 
www.philips.com/welcome, ürününüzü şu adreste kaydettirin.

2.1 Kutuda neler var

* Kutunun içinde, telefon kablosundan ayrı olarak temin edilen telefon 
adaptörünü bulabilirsiniz. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine 
takmadan önce hat adaptörünü hat kablosuna takmanız gerekir.

Çoklu el cihazı paketlerinde, güç besleme birimleri ve ilave şarj edilebilir pillerle 
birlikte bir veya daha fazla ilave el cihazı, pil kapakları ve şarj cihazları 
bulacaksınız.

El cihazı Baz istasyonu Pil kapağı

2 AAA yeniden şarj 
edilebilir piller

Güç beslemesi Telefon kablosu*

Kullanıcı elkitabı Garanti Hızlı başlangıç 
kılavuzu

Not
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2.2 Telefonunuza genel bakış

 

A Kulaklık
B Ekran
Ekran simgelerini görmek için 
sayfa 10'e bakınız.
C Tamam tuşu o
Boş modda: El cihazının adını ve tarih/
saat görüntüleme arasında gidip 
gelmek için uzun basın.
Diğer modlarda: Ekranda 
görüntülenen fonksiyonu seçer. 

Ayrıca girişleri onaylamak için 
kullanılır (örneğin tarih ve saat ayarı).
D Geri/Sil tuşu c
Bir giriş yaparken bir karakter veya 
sayıyı silmek için basın. Hepsini 
silmek için uzun basın.
Menüler arasında hareket ederken, bir 
önceki menü seviyesine gitmek için 
kullanılır (BACK görüntülenir).

 görüntülendiğinde, görünenlerin 
solundaki karakter veya sayıları 
görmek için basın.
E Dolaşma tuşları n
Boş modda: Arama kaydına ulaşmak 
için yukarı, Telefon Defterine ulaşmak 
için Aşağıya kaydırın.
Bir arama sırasında: Kulaklık ve 
hoparlör sesini artırmak veya 
azaltmak için yukarı/aşağı kaydırın.
Düzeltme ve giriş: Bir önceki karaktere 
u veya bir sonraki karaktere d gidin.
Diğer modlarda: Bir menü listesinde 
yukarı/aşağı kaydırın veya Telefon 
defteri, Yeniden Arama listesi veya 
Arama kaydında bir önceki veya bir 
sonraki kayda gider.
F Konuşma/Tekrar Arama tuşu t
Dış hat araması yapmak ve dahili ya 
da dış hat çağrısını cevaplamak için 
kullanılır.
Bir arama sırasında: Tekrar arama 
özelliğini etkinleştirir.
Diğer modlarda: Telefon defteri, 
Yeniden Arama listesi veya Arama 
Kaydında seçtiğiniz numarayı çevirir.
G Telefonu kapatma ve Çıkış 

tuşu h
Boş modda: Telefonu kapalı konuma 
getirmek için uzun süre (5 saniye) 

A

B

D
C

F
G

E

8 Telefonunuz



basılı tutun.
Telefon kapalı olduğunda: Telefonu 
açık konuma getirmek için uzun süre 
(1 saniye) basılı tutun.
Bir arama sırasında: Aramayı bitirir.
Diğer modlarda: Boş moda dönmek 
için uzun basın. Önceki menü 
seviyesine dönmek için kısa basınız.
H Menü tuşu m
Boş modda: ana menüye gider.
I Tekrar arama r
Boş modda yeniden arama listesine 
erişim.
Bir arama yaparken, çevrilen en son 
numarayı yeniden aramak için basın.
J Hoparlör tuşu l
Boş modda: Hoparlörü açın ve 
numarayı çevirin. Ahizesiz mod 
kullanarak gelen aramayı cevaplar.
Bir arama sırasında: Hoparlörü açar 
ve kapar.
K Sayı tuşları
Numara çevirmek ya da karakter 
yazmak için kullanınız.
Bir direkt erişim bellek numarasını 
çevirmek için 1 veya 2 tuşuna 
uzun basın.
L */Tuş takımı kilitleme tuşu *
Boş modda: Tuş takımını kilitlemek/
kilidini açmak için uzun basın.
Tuşlama veya düzeltme: "*" girmek 
için basınız.
Açık bırakma: Puls kullanılıyorsa 
geçici çevir sesine DTMF geçmek için 
uzun basın.
M #/Zil AÇIK/KAPALI ve Boşluk 

tuşu #
Boş modda: Zili açmak/kapamak için 
uzun basın.

Tuşlama veya Düzeltme: Boşluk 
bırakmak için uzun basın. "#" girmek için 
kısa basın (Ekranda,  olarak # belirir).
N Sessiz tuşu s
Mikrofonu sessize alma/sesini açma.
O Arama aktarma ve Intercom 

tuşu i
Boş modda: Dahili aramayı başlatır.
Bir arama sırasında: Hattı tutmak ve 
diğer bir telefona anons yapmak için 
kısa basın. Dış hat ile iki telefon 
arasında konferans görüşmesi 
başlatmak için uzun süre basılı tutun.
P Mikrofon

Q Hoparlör

Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi 
kulaklık sesini aniden çok yüksek bir 
seviyeye arttırabilir. Telefonun 
kulağınıza çok yakın olmadığından 
emin olun.
R Pil kapağı

Uyarı

I

M

O

H

L

N

K

J

P

Q

R
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2.3 Ekran simgeleri

 

Pilin tam dolu olduğunu 
gösterir. Simge şarj sırasında 
ve pil zayıfladığında yanıp 
söner. 
Bu simge boş olduğunda pil 
tamamen boşalmış demektir.

Yanıp sönen bir pil simgesiyle 
birlikte UYARI yanıyorsa, 
telefona yanlış tipte pil takıldı 
demektir. Doğru tipte pille 
değiştirin.

 

Gelen çağrı olduğunda yanıp 
söner. Görüşme sırasında 
sürekli olarak yanar.

 

Arama kaydı kayıtlarında 
yeni arama ve cevapsız 
arama olduğunu gösterir. 
Cevapsız çağrı olduğunda 
yanıp söner.

 

Yeni sesli mesaj alındığında 
yanıp söner.

 

Telefon defterine 
erişildiğinde belirir.

 

Alarm saati 
etkinleştirildiğinde belirir.

 

Hoparlör etkinleştirildiğinde 
belirir.

 

Zil kapalı fonksiyonu 
etkinleştirildiğinde belirir.

Not

 

El cihazının baz istasyonuna 
kayıtlı ve kapsama alanı 
içerisinde olduğunu gösterir. 
Telefon kapsama alanı 
dışında iken veya bir baz 
ararken simge yanıp söner.
Bir işlemin onayını talep 
etmek için belirir. Onaylamak 
için hemen altındaki tuşa 
basın.

 
Kaydırmalı listede daha fazla 
seçenek olduğunu ve ses 
seviyesini ayarlayabileceğinizi 
gösterir.
Menü modunda belirir. Giriş 
yaparken bir karakteri ya da 
sayıyı silmek veya bir önceki 
menüye dönmek için 
altındaki tuşa basınız.
Görünenlerin sağ tarafından 
daha fazla rakam veya 
karakter olduğunu gösterir.
10 Telefonunuz



2.4 Baz istasyonuna genel bakış

A Çağrı tuşu a
El cihazı çağrısı.
Uzun basıldığında kayıt prosedürünü 
başlatır.

A
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3 Başlarken

3.1 Baz istasyonuna bağlama
1 Baz istasyonunu, telefon hattı 

soketi ve elektrik prizinin 
yakınında merkezi bir yere 
yerleştirin.

2 Telefon kablosunu ve güç 
kablosunu baz istasyonunun 
arkasındaki ilgili konektörlere 
bağlayın.

3 Telefon kablosunun ve güç 
kablosunun diğer ucunu ilgili 
soketlere takın. 

Telefon adaptörü telefon kablosuna 
takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon 
kablosunu hat soketine takmadan önce 
telefon adaptörünü takmanız gerekir.

Baz istasyonunu dosya dolapları, 
kalorifer veya elektrik aletleri gibi 
büyük metal cisimlere yakın yerlere 
koymayın. Bu kapsama alanını ve ses 
kalitesini kötü yönde etkileyebilir. 
Geniş iç ve dış duvarları olan binalar, 
baz istasyonun içeri-dışarı sinyal 
aktarımını etkileyebilir.

Baz istasyonunda AÇIK/KAPALI 
düğmesi bulunmamaktadır. Güç 
adaptörü cihaza bağlandığında ve 
adaptör prize takıldığında güç verilir. 
Gücü kesmenin tek yolu güç 
adaptörünü elektrik prizinden 
çıkarmaktır. Bu nedenle, elektrik 
prizinin kolay erişilebilir olduğundan 
emin olun. Yanlış bağlantı telefona 
zarar verebileceğinden, güç adaptörü 
ve telefon hattı kablosu doğru şekilde 
takılmalıdır. Her zaman telefon ile 
birlikte verilen telefon hattı kablosunu 
kullanın. Aksi halde, çevir sesi 
alamayabilirsiniz.

3.2 Baz ünitesinin duvara monte 
edilmesi (sadece SE250)

Baz ünitesi duvara montajı 
destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. 
Baz ünitesini duvara monte 
edebilmek için aşağıdaki talimatları 
izleyin.

Not

Uyarı

Uyarı
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1 Braketi; ➀ iç kısmındaki iki 
mandala bastırarak ve ➁ braketi 
dışa doğru çevirerek baz 
istasyonundan çıkartın. 

2 Braketi kendi etrafında çevirin.

3 Braketi, baz istasyonunun karşı 
tarafına takın.

4 Vidaları (dahil değildir) duvara 
çakınız.

5 Baz istasyonunun arkasındaki 
montaj deliklerini duvardaki 
vidalarla hizalayın.

6 Baz istasyonunu kaydırarak 
yerine takın.

3.3 Telefonunuzun kurulması
Telefonu kullanmaya başlamadan 
önce piller takılmalı ve tam olarak şarj 
edilmelidir.

Piller ilk kez takıldığında, şarjları zayıf 
olduğundan ünite normal şekilde 
çalışamayabilir. El cihazını 
kullanmaya başlamadan önce baz 
istasyonundaki pilleri şarj etmeniz 
gerekmektedir.

3.3.1 Pilin takılması

Her zaman cihazınız ile birlikte verilen 
AAA yeniden şarj edilebilir pilleri 
kullanın. Yeniden şarj edilebilir piller 
yerine alkalin piller kullanılıyorsa, 
ekranda "UYARI" görüntülenecek ve 
pil simgesi hızlı bir şekilde yanıp 
sönecektir.

Uyarı

Uyarı

5,20 mm

5,20 mm

17,00 mm

83,00 mm
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1 Pil kapağını kaydırarak çıkartın.

2 Pilleri belirtildiği gibi doğru polarite 
ile yerleştirin ve kapağı takın.

3.3.2 Pilin şarj edilmesi

İlk kullanımdan önce telefon en az 
24 saat şarj edilmelidir. Pil seviyesi 
düştüğünde, zayıf pil sensörü 
duyulabilir bir sinyal ve yanıp sönen 
pil simgesi ile sizi uyarır. Pil seviyesi 
aşırı düşerse, telefon uyarıdan kısa 
süre sonra otomatik olarak kapanır ve 
devam eden işlem kaydedilmez.
1 El cihazını baz istasyon 

üzerindeki şarj yuvasına 
yerleştirin. El cihazı doğru 
şekilde yerleştirilmişse bir bip 
sesi duyulur.

2 Ekran üzerindeki pil simgesi  
şarj süresince yanıp söner.

3 El cihazı tam dolduğunda, pil 
simgesi  sabit duruma geçer.

3 kez tam şarj (15 saatin üstü) ve 
deşarj yapıldıktan sonra, yaklaşık 
12 saatlik konuşma zamanı ve 
150 saatlik bekleme zamanına izin 
veren optimum pil ömrüne ulaşılır.
Telefonun iç ve dış kapsama alanı 
sırasıyla 50 metreye ve 300 metreye 
kadardır. Telefon kapsama alanının 
dışına çıkarsa,  anten simgesi 
yanıp sönecektir.

Kapsama alanı sınırına ulaşıldığında 
görüşme bozulmaya başlayabilir. Baz 
istasyonuna yaklaşın.

3.4 Merhaba modu
Telefonu ilk kez kullanmadan önce, 
telefonu kullandığınız ülkeye göre 
yapılandırmanız gerekir. Birkaç 
dakika şarj ettikten sonra, MERHABA 
sözcüğü çeşitli dillerde belirir. 
Telefonunuzu yapılandırmak için 
aşağıdaki adımları takip edin:

Ülkenize bağlı olarak MERHABA 
ekranı görüntülenmeyebilir. Bu 
durumda ülke/operatör/dil ayarlarınızı 
seçmeniz gerekmez. Önce ülke 
seçimini tanımlamadan, arama 
yapabilir veya gelen aramaları 
cevaplayabilirsiniz.
1 Ülkelerin listesini göstermek için 

o tuşuna basın.

Uyarı

Not

İpucu

Not
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2 n tuşunu aşağı ve yukarı 
kaydırarak ülkenizi bulun.

3 Seçiminizi onaylamak için o'e 
basın.
(Seçilen ülke için varsayılan hat 
ayarları ve menü dili otomatik 
olarak yapılandırılırken 
BEKLİYOR görüntülenir.)

4 Ürün TARİH SAAT  seçme 
menüsüne gider. Güncel tarihi 
(GG/AA) girin ve onaylamak için 
o'e basın.

5 Saati (SS-DD) girin ve 
onaylamak için o'e basın.
(12 saatlik veya 24 saatlik saat 
formatı, seçtiğiniz ülkeye göre 
değişir. 12 saatlik format 
seçilmişse, n tuşunu kaydırarak 
AM ve PM arasında gezinin.)
• Bir onay sesi duyulur. 

Telefonunuz doğrudan boş 
moda geçer ve kullanıma 
hazır hale gelir. Birden fazla el 
cihazınızın olması 
durumunda, ayar tüm 
telefonlar için otomatik olarak 
yapılır.

İlk yapılandırmanın ardından ülke 
ayarlarınızı (bkz. sayfa 34) ve saat 
formatınızı (bkz. sayfa 29) istediğiniz 
zaman değiştirebilirsiniz.

3.5 Çoklu paketler
Bir çoklu paket satın aldıysanız ilave 
telefonlar, şarj cihazları, güç 
adaptörleri ve AAA şarj edilebilir 
pillere sahip olursunuz.

1 Şarj cihazlarını bir güç soketine 
takın.

2 Verilen pilleri telefonların içine 
yerleştirin.

3 Pilleri şarj etmek için telefonları 
şarj cihazlarının üzerine 
yerleştirin.

İpucu
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3.6 Menü yapısı
Aşağıdaki tablo telefonunuzun menü ağacını göstermektedir.
Her seçeneğe girmek için m menü tuşuna basın. Önceki menü seviyesine 
gitmek için c tuşuna basınız.
Menülerde dolaşmak için n navigasyon tuşlarını kullanın.

Menüler
TELF.DEFTERİ YENI GIRIŞ İSIM GIRIN NUMARA GIRIN 
 ARAMA LIST. Kayıt listesi görüntülenir    
 GIR. DÜZENLE     
 SIL     
 TÜMÜNÜ SIL     
 DIREKT HAF. TUŞ 1 DÜZENLE 
      SIL
  TUŞ 2 DÜZENLE 
      SIL
KISISEL AYR EL CHZ. ADI Ad girin:      
 EL CIH. TONU ZIL SESI ZIL KAPALI
   SEVIYE 1   
   SEVIYE 2     
   SEVIYE 3    
   SEVIYE 4     
   SEVIYE 5    
  ZIL SAYISI MELODI 1    
   …     
   MELODI 10    
  TUŞ SESI AÇIK     
   KAPALI  
 DIL Dil listesi       
 OTO. KAPAT AÇIK (varsayılan)       
  KAPALI       
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SAAT & ALARM TARIH SAAT  Tarih girin Saat girin 
 FORM. AYARLA SAAT FORMATI 12SA    
   24SA     
  TARİH FORM. GG/AA
   AA/GG
 ALARM KAPALI  
  AÇIK BIR KEZ  
  AÇIK GÜNLÜK  
 ALARM TONU MELODI 1  
  MELODI 2
  MELODI 3  
GELİŞMİŞ AYR PIN DEĞ.    
 FİHRİST    
 KAYDI SIL    
 ÜLKE Ülke listesi  
 SIFIRLA
 OTO. ÖN EK HANE ALGILA ÖN EK
 TEK. A. SÜR. KISA  
  UZUN  
 ARAMA MODU TON  
  PULS  
 TEK ÇALIŞ AÇIK
  KAPALI
17Başlarken



4 Telefonunuzun 
kullanımı

4.1 Arama yapma

4.1.1 Ön tuşlama
1 Numarayı çevirin (en fazla 24 

rakam).
2 t tuşuna basın.

• Arama başlatılır.

Ön tuşlama numarasının başına bir 
önek numarası ekleyebilirsiniz, daha 
fazla bilgi için bkz "Önek Ayarı" 
sayfa 35.

4.1.2 Direkt tuşlama
1 El cihazını kaldırın ve t tuşuna 

basın.
(Veya hoparlör modunda arama 
başlatmak için l tuşuna basın.)

2 Numarayı tuşlayın.
• Arama başlatılır.

4.1.3 Tekrar arama listesinden 
arama yapma

1 Boş modda r tuşuna basın.
2 n tuşunu kaydırarak yeniden 

arama listesindeki bir kayda 
gidin.

3 t tuşuna basın.
• Arama başlatılır.

4.1.4 Arama kaydından arama 
yapma

Arama kaydında arayanın numarasını 
ve ismini görebilmek için Arayan Hat 
Numarasını Gösterme servisine 
abone olmanız gerekir. (Bkz "Arama 
Kaydına Erişim" sayfa 26.)
1 Boş modda u tuşuna basın.
2 n tuşunu kaydırarak arama 

listesindeki bir kayda gidin.
3 t tuşuna basın.

• Arama başlatılır.

4.1.5 Telefon defterinden arama 
yapma

1 Boş modda d tuşuna basın.
2 n tuşunu kaydırarak bir telefon 

defteri kaydına gidin.
3 t tuşuna basın.

• Arama başlatılır.

Telefon kayıtlarına göz atmak için n 
tuşunu kaydırmak yerine, bulmak 
istediğiniz kaydın ilk harfine karşılık 
gelen sayısal tuşa basabilirsiniz. 
Örneğin, 2 tuşuna bastığınızda A ile 
başlayan kayıtlar gösterilecektir. 2 
tuşuna tekrar bastığınızda ise, B ile 
başlayan kayıtlar gösterilecektir, vs...

4.1.6 Telefondayken telefon 
defterinden numara tuşlama

Telefondayken telefon defterinden 
arama yapabilirsiniz. Bunu, örneğin 
bir dahili numara göndermek için 
kullanabilirsiniz.

İpucu

Not

İpucu
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1 Telefondayken, telefon defteri 
listesini girmek için o'e basın.

2 n tuşu ile telefon defterinde 
gezinin.

3 Numarayı çevirmek için t 
tuşuna basın.

4.1.7 Direkt Erişim Belleğini 
Kullanarak Arama Yapma

Boş modda, kayıtlı bir direkt erişim 
bellek numarasını tuşlamak için 1 
veya 2 tuşuna uzun basın.

Doğrudan erişim bellek numaralarının 
saklanması, düzenlenmesi ve 
silinmesine yönelik bilgi için bölüm 
5.5.6’ya bakınız.

4.1.8 Tuşlama Boşluğu Girilmesi
Çevirme sıralamasında bir ya da bir 
kaç rakam girdikten sonra rakam 
arası boşluk vermek için # tuşuna 
uzun basınız.

4.2 Aramayı cevaplama

Gelen çağrı ile görüşürken telefon 
çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna 
sebep olabileceği için telefonu 
kulağınıza çok yakın tutmayın.
Telefon çaldığında, t tuşuna basın.
• Arama başlatılır.

Gelen aramanın diğer fonksiyonlar 
karşısında önceliği vardır. Bir çağrı 
geldiği sırada, telefon ayarları, 
menülerde dolaşma, vs. gibi diğer 
özellikler kullanılmakta ise durdurulur.

4.2.1 Ahizesiz cavaplama

Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi 
kulaklık sesini aniden çok yüksek bir 
seviyeye arttırabilir. Telefonun 
kulağınıza çok yakın olmadığından 
emin olun.
Telefon çaldığında, l tuşuna basın.
• El cihazının hoparlörü etkinleşir.

4.2.2 Çağrı bekletme
Çağrı Bekletme servislerine 
aboneyseniz, ikinci bir gelen arama 
olduğuna dair sizi bilgilendirmek için 
kulaklık bir bip sesi verecektir. 
Arayanın Numarasını Tanımlama 
servisine (CLI) aboneyseniz ikinci 
arayanın numarası veya adı da 
görüntülenecektir. Bu hizmetle ilgili 
daha fazla bilgi için servis 
sağlayıcınızla görüşünüz.
İkinci çağrıyı cevaplamak için, önce 
t sonra da 2 tuşuna basın.
• İlk çağrı beklemeye alınır ve ikinci 

çağrıya bağlanırsınız.

YA DA
Mevcut çağrıyı sona erdirmek için 
önce t sonra da 1 tuşuna basın 
ve ikinci çağrıyı cevaplayın.

Not

Tehlike

Not

Tehlike
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4.3 Aramayı sonlandırma
Bir görüşmeyi sonlandırmak için h 
tuşuna basın.
• Arama sona erer.

Otomatik kapatma devrede 
olduğunda, görüşmeyi sonlandırmak 
için telefonu baz istasyonuna veya 
şarj aletine geri koymanız yeterli 
olacaktır. Bu özellik varsayılan olarak 
etkindir.

Arama süresi (DD-SS) telefonun 
ekranında yaklaşık 5 saniye kadar 
gösterilecektir.

İpucu

Not
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5 Telefonunuzdan 
daha fazla 
faydalanma

5.1 El cihazını açma ve kapama
Ahizeyi açmak için h tuşuna en az 
bir saniye basın. Kapatmak için, h 
tuşuna boş modda basın ve en az 
5 saniye basılı tutun.

5.2 Tuş takımını kilitleme/kilidini 
açma

Boş modda el tuş takımını kilitlemek/
kilidini açmak için * tuşuna basın ve 
3 saniye basılı tutun.

5.3 Metin veya sayı girme
Metin girebileceğiniz bir alan 
seçtiğinizde, ilgili tuşa bir kez veya 
birkaç kez basarak tuşlara basılı olan 
harfleri girebilirsiniz. Örneğin "PAUL" 
adını girmek için:
1 Bir kere 7'ye basın: P
2 Bir kere 2'ye basın: PA
3 İki kere 8'e basın: PAU
4 Üç kere 5'e basın: PAUL
Aşağıdaki tablo, metin veya sayı girişi 
sırasındaki karakter yerlerini gösterir:

Ekranda,  olarak # belirir.

Girilen son rakamı ya da karakteri 
silmek için c tuşuna kısa, hepsini 
silmek için uzun basın.

5.4 Çağrı sürüyor
Bir arama sırasında bazı seçenekler 
kullanılabilir. Mevcut seçenekler:

5.4.1 Kulaklık veya hoparlör 
sesini ayarlama

Bir arama sırasında, n tuşuna 
basarak SEVİYE 1'den SEVİYE 5'e 
geçin.

5.4.2 Mikrofonun sesini açma/
kapama

Mikrofonun sesi kapatıldığında, 
arayan kişi sizi duyamaz.
1 Bir arama sırasında, mikrofonu 

kapatmak için s tuşuna basın.
2 Mikrofonu açmak için s tuşuna 

tekrar basın.
Tuşlar Atanan karakterler
0 0 / + - * \
1 boşluk 1 # < >
2 A B C 2 Æ
3 D E F 3

4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N O 6 Ñ
7 P Q R S 7
8 T U V 8
9 W X Y Z 9 Ø

Not

İpucu

Tuşlar Atanan karakterler
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5.4.3 Hoparlör modunu devreye 
al/devreden çıkar

Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi 
kulaklık sesini aniden çok yüksek bir 
seviyeye arttırabilir. Telefonun 
kulağınıza çok yakın olmadığından 
emin olun.
1 Bir arama sırasında, hoparlör 

modunu devreye almak için l 
tuşuna basın.

2 Hoparlör modunu devreden 
çikartmak için l tusuna 
yeniden basin.

5.5 Telefon Defterinizin 
Kullanılması

Telefonunuz 100'e kadar telefon 
defteri belleği saklayabilir. Her bir 
telefon kaydında, telefon numarası 
maksimum 24 haneden ve isim 
12 karakterden oluşabilir.

Birden fazla el cihazı varsa, telefon 
rehberine bir seferde sadece tek bir 
kullanıcı girebilir.

5.5.1 Telefon defterine yeni bir 
kişi ekleme

1 Boş modda iken m tuşuna 
basın, n tuşunu kaydırarak 
TELF.DEFTERİ'ne gidin ve o 
tuşuna basın, YENI GİRİŞ'e 
gitmek için o tuşuna basın.

2 Ekranda İSİM GİRİN gösterilir.
3 Kişinin adını girip (maksimum 

12 karakter) o tuşuna basın.

4 Ekranda NUMARA GİRİN 
görüntülenir.

5 Numarayı girin (maksimum 
24 rakam) ve o tuşuna basın.
• Bir onay sesi duyulur.

Girilen son rakamı veya karakteri 
girmek için c tuşuna basın. Veya 
uzun süre basılı tutulduğunda tümü 
silinir.
Boş moda dönmek için h tuşuna 
5 saniyeden fazla basın.

Bellek dolu olduğunda yeni bir telefon 
rehberi kaydı giremezsiniz. Bu 
durumda, yeni kayıtlara yer açmak 
için varolan kayıtlarınızdan silmeniz 
gerekir.

5.5.2 Telefon defterine erişim
1 Boş modda iken d tuşuna basın 

ve telefon defterine gözatmak 
için n tuşuyla gezinin.
• Telefon defteri kayıtları 

alfabetik sıraya göre listelenir.
2 Ayrıntıları görüntülemek için o 

tuşuna basın. Kayıt 12 rakamdan 
daha fazlaysa, kalan rakamları 
görüntülemek için c tuşuna 
basın.

Telefon kayıtlarına göz atmak için n 
tuşunu kaydırmak yerine, bulmak 
istediğiniz kaydın ilk harfine karşılık 
gelen sayısal tuşa basabilirsiniz. 
Örneğin, 2 tuşuna bastığınızda A ile 
başlayan kayıtlar gösterilecektir. 2 

Tehlike

Not

Not

İpucu

İpucu
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tuşuna tekrar bastığınızda ise, B ile 
başlayan kayıtlar gösterilecektir, vs...

5.5.3 Telefon defteri girişini 
değiştirme

1 Boş modda iken m tuşuna 
basın, n tuşunu kaydırarak 
TELF.DEFTERİ'ne gidin ve o'e 
basın, n tuşunu kaydırarak GİR. 
DÜZENLE'e gidin ve o'e basın.

2 Değiştirilecek olan kaydı seçmek 
için n tuşunu kaydırın.

3 İsmi görüntülemek için o 
tuşuna basınız. İsmi düzeltin ve 
onaylamak için o tuşuna basın.

4 Numarayı düzeltin ve onaylamak 
için o tuşuna basın.
• Bir onay sesi duyulur.

5.5.4 Telefon defteri kaydının 
silinmesi

1 Boş modda iken m tuşuna 
basın, n tuşunu kaydırarak 
TELF.DEFTERİ'ne gidin ve o'e 
basın, n tuşunu kaydırarak 
SİL'e gidin ve o'e basın.

2 Silinecek olan kaydı seçmek için 
n tuşunu kaydırın ve o'e 
basın.

3 Ekranda SIL? gösterilir. Silme 
işlemini onaylamak için o'e 
tekrar basın.
• Bir onay sesi duyulur.

Silineni atmak için c tuşuna basın. 
Ekran bir önceki daha yüksek menü 
seviyesine geri döner.

5.5.5 Tüm rehber kayıtlarının 
silinmesi

1 Boş modda iken m tuşuna 
basın, n tuşunu kaydırarak 
TELF.DEFTERİ'ne gidin ve o 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak TÜMÜNÜ 
SİL'e gidin ve o'e basın.

3 Ekranda SIL? gösterilir. Silme 
işlemini onaylamak için o'e 
tekrar basın.
• Bir onay sesi duyulur.

Silineni atmak için c tuşuna basın. 
Ekran bir önceki daha yüksek menü 
seviyesine geri döner.

5.5.6 Direkt Erişim Belleği
Telefon defteri belleğinde 2 direkt 
erişim numarası vardır (1 ve 2 
tuşları). Boş modda iken tuşlara uzun 
bastığınızda saklanan telefon 
numarası otomatik olarak aranacaktır.

Ülkenize bağlı olarak, ahizenizde 
SESLİ POSTA ve/veya BİLGİ 1 adlı 
önceden ayarlanmış telefon defteri 
kayıtları olabilir. 
Mevcut olduklarında, bu kayıtlar 
direkt erişim belleğine 1 (SESLİ 
POSTA için) ve/veya 2 (BİLGİ 1 
için) tuşu olarak atanmış 
durumdadırlar. Bu servislere abone 
olursanız, bu sizin 1 ve/veya 2 
tuşunu kullanarak sesli posta erişim 
numaranızı ve/veya bilgi servisi 
erişim numarasını çevirmenizi sağlar.

Not

Not

Not
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5.5.6.1 Direkt Erişim Belleği 
Ekle/Düzenle

1 Boş modda iken m tuşuna 
basın, n tuşunu kaydırarak 
TELF.DEFTERİ'ne gidin ve o'e 
basın, n tuşunu kaydırarak 
DİREKT HAF.'ya gidin ve o'e 
basın.

2 n tuşunu kaydırarak TUŞ 1 
veya TUŞ 2'ye gidin ve o'e 
basın.
• Saklanan numara gösterilir 

(varsa).
3 Direkt bellek menüsüne girmek 

için m tuşuna basın.
4 o tuşuna basarak 

DÜZENLE’ye girin.
5 n tuşunu kaydırarak adı girin ve 

onaylamak için o'e basın.
• Doğrulandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

5.5.6.2 Direkt Erişim Belleğinin 
Silinmesi

1 Boş modda iken m tuşuna 
basın, n tuşunu kaydırarak 
TELF.DEFTERİ'ne gidin ve o'e 
basın, n tuşunu kaydırarak 
DİREKT HAF.'ya gidin ve o'e 
basın.

2 n tuşunu kaydırarak TUŞ 1 
veya TUŞ 2'ye gidin ve o'e 
basın.
• Saklanan numara gösterilir 

(varsa).

3 Direkt bellek menüsüne girmek 
için m tuşuna basın.

4 n tuşunu kaydırarak SİL'e gidin 
ve o'e basın.

5 Ekranda ONAYLA? gösterilir.
6 Silme işlemini onaylamak için 

o'e basın.
• Doğrulandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

5.6 Tekrar arama listesinin 
kullanılması

Tekrar arama listesi aranan son 
10 numarayı saklar. Her kayıt için en 
fazla 24 hane gösterilebilir.

5.6.1 Tekrar Arama Listesine 
Erişim

1 Tekrar arama listesine gitmek 
için r tuşuna basın ve tekrar 
arama listesini taramak için n ile 
kaydırın.
• Aranan son numara tekrar 

arama listesinde ilk 
görünecektir. Yeniden 
aranacak numara telefon 
rehberi kayıtlarından biriyle 
eşleşirşe, o zaman numara 
yerine isim görüntülenecektir.

Boş moda dönmek için c tuşuna 
basın.
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5.6.2 Tekrar aranan numarayı 
telefon defterine kaydetme

1 Boş modda iken r tuşuna 
basın, n tuşunu kaydırarak bir 
kayıt seçin ve o tuşuna basın, 
NUM. KAYDET'e girmek için o 
tuşuna basın.

2 Ekranda İSİM GİRİN gösterilir.
3 Kişinin adını girip (maksimum 

12 karakter) ve o tuşuna basın.
4 NUMARA GİRİN görüntülenir ve 

tekrar arama listesinden seçilen 
numara ekranda gösterilir. Bu 
kez isterseniz numarayı 
düzenleyebilirsiniz.

5 o'e basın.
• Bir onay sesi işitilir ve ekran 

yeniden arama listesine geri 
döner.

Girilen son rakamı veya karakteri 
girmek için c tuşuna basın. Veya 
tümünü silmek için uzun basın.

5.6.3 Tekrar aranan numarayı 
silme

1 Boş modda iken r tuşuna 
basın ve n tuşuyla bir kayda 
gelin.

2 Tekrar arama listesi 
seçeneklerini girmek için o'e 
basın.

3 n tuşunu kaydırarak SİL'e gidin 
ve o'e basın.

4 Ekranda SIL? gösterilir. Silme 
işlemini onaylamak için o'e 
tekrar basın.
• Bir onay sesi duyulur.

Silineni atmak için c tuşuna basın. 
Ekran bir önceki yüksek menü 
seviyesine geri döner.

5.6.4 Tüm yeniden arama 
numaralarının silinmesi

1 Boş modda iken r tuşuna ve 
sonra o tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak TÜMÜNÜ 
SİL'e gidin ve o'e basın.

3 Ekranda ONAYLA? gösterilir. 
Silme işlemini onaylamak için 
o'e tekrar basın.

• Bir onay sesi duyulur.

Silineni atmak için c tuşuna basın. 
Ekran bir önceki yüksek menü 
seviyesine geri döner.

5.7 Arama kaydının kullanılması
Arama kaydı son 20 harici aramayı ve 
gelen yeni telesekreter mesajlarını 
saklar. Arama listesinde gezinirken, 

 yeni ve cevaplanmamış çağrılar 
için yanıp söner ve cevaplanmış 
çağrılar için sürekli yanar. Arayan Hat 
Numarasını Gösterme (CLI)'ye abone 
olmuşsanız ve arayanın kimliği saklı 
değilse arayanın adı (veya numarası) 
gösterilecektir.

Arayanın kimliği tutulursa veya şebek 
tarih ve saat bilgilerini vermezse, bu 
durumda bilgi arayan kaydında 
gösterilmeyecektir. Arayan Hattı 
Tanımlama servisine abone 

Not

Not

Not
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değilseniz, arayan kaydında herhangi 
bir bilgi gösterilmez.

5.7.1 Arama Kaydına Erişim
1 Boş modda iken u tuşuna basın 

ve arama kaydına gözatmak için 
n tuşuyla gezinin.
• Aramalar (cevapsız ve gelen) 

kronolojik sıra ile en son 
arama listenin başında olacak 
şekilde görüntülenir.

2 Ayrıntıları görüntülemek için o 
tuşuna basın.

3 GÖRÜN. görüntülenir. o'e 
basın.

4 Aramanın geldiği saat (tarih ve 
saat), arayan numara ve 
arayanın adı arasında sırasıyla 
dolaşmak için o tuşuna 
devamlı olarak basın. Arama 
listesine geri dönmek için 
herhangi bir anda c tuşuna 
basabilirsiniz.

5.7.2 Arama listesi kaydını telefon 
defterinize kaydetme

1 Boş modda u tuşuna basın, n 
tuşunu kaydırarak bir kayıt seçin 
ve o'e basın, n tuşunu 
kaydırarak NUM. KAYDET'i 
seçin ve o'e basın.

2 Ekranda İSİM GİRİN gösterilir.
3 Kişinin adını girip (maksimum 

12 karakter) ve o tuşuna 
basın.

4 NUMARA GİRİN görüntülenir ve 
arama listesinden seçilen 

numara ekranda gösterilir. Bu 
kez isterseniz numarayı 
düzenleyebilirsiniz.

5 o'e basın.
• Bir onay sesi işitilir ve ekran 

arama listesine geri döner.

Girilen son rakamı veya karakteri 
girmek için c tuşuna basın.

5.7.3 Arama listesi kaydının 
silinmesi

1 Boş modda u tuşuna basın, n 
tuşunu kaydırarak bir kayıt seçin 
ve o'e basın, n tuşunu 
kaydırarak SİL'i seçin ve o'e 
basın.

2 Ekranda SIL? gösterilir. Silme 
işlemini onaylamak için o'e 
tekrar basın.
• Bir onay sesi duyulur.

Silineni atmak için c tuşuna basın. 
Ekran bir önceki yüksek menü 
seviyesine geri döner.

5.7.4 Tüm arama listesi 
kayıtlarının silinmesi

1 Boş modda u tuşuna ve sonra 
o tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak TÜMÜNÜ 
SİL'e gidin ve o'e basın.

3 Ekranda ONAYLA? görüntülenir. 
Silme işlemini onaylamak için 
o'e tekrar basın.
• Bir onay sesi duyulur.

Not
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Silineni atmak için c tuşuna basın. 
Ekran bir önceki yüksek menü 
seviyesine geri döner.

5.8 Interkom'un kullanımı

İnterkom ve çağrı aktarma yalnızca 
aynı baz istasyonuna kayıtlı olan 2 el 
cihazı arasında gerçekleştirilebilir.
İki telefon arasında görüşme 
yapmanızı, gelen aramaları bir 
telefondan diğerine aktarmanızı ve 
konferans özelliğini kullanabilmenizi 
sağlar.

5.8.1 Bir başka telefon ile 
interkom

Eğer telefon CD250/255 veya SE250/
255 serisine ait değilse, bu fonksiyon 
kullanılamayabilir.
1 Boş modda i tuşuna basın.

• İki el cihazınız varsa, diğer el 
cihazı otomatik olarak çağrılır.

• İntercom için mevcut el cihazı 
numaralarını gösteren INT 
2345 * görüntülenir (* tüm el 
cihazlarını temsil eder).

2 İkiden fazla kayıtlı el cihazı 
varsa, el cihazı numarasını girin 
(tuş 1 - 5). Tüm el cihazlarını 
aynı anda çağırmak için, * 
tuşuna basın.

3 Aranan el cihazının üzerindeki  
t tuşuna basın.
• İntercom kurulur.

5.8.2 Harici aramayı başka bir 
telefona aktarma

1 Arama sırasında harici aramayı 
beklemeye almak için, i 
tuşuna basın (arayan sizi artık 
duyamaz).

2 Harici aramanızı aktarmak 
istediğiniz el cihazı numarasını 
girin (tuş 1 - 5). Tüm el 
cihazlarını aynı anda çağırmak 
için, tuşuna basın.

3 Her iki dahili arayanın da 
konuşabileceği dahili aramaya 
cevap vermek için, aranan el 
cihazındaki t tuşuna basın.
• İntercom kurulur.

4 Harici aramayı aranan telefona 
aktarmak için birinci el cihazında 
h tuşuna basın.
• Harici arama aktarılır.

Aranan el cihazı cevap vermezse, 
harici aramayı geri almak için i 
tuşuna basın.

5.8.3 İnterkom sırasında dış 
hattan gelen bir çağrının 
yanıtlanması

1 İnterkom sırasında dış hattan 
gelen bir çağrı olduğu takdirde 
farklı bir çağrı sesi işitilir.

2 Dışarıdan gelen aramaya cevap 
vermek ve interkomu 
sonlandırmak için t tuşuna 
basın.
• Arama cevaplanır.

Not
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5.8.4 Dahili ve harici aramalar 
arasında geçiş yapma

Arama sırasında, dahili ve harici 
arama arasında geçiş yapmak için 
i tuşuna basın.

5.8.5 Üç taraflı konferans araması 
yapma

Konferans arama özelliği, bir harici 
aramanın iki dahili el cihazı arasında 
paylaşılmasını sağlar (interkom ile). 
Üç kişi aynı konuşmada olabilir ve 
bunun için şebeke aboneliği gerekli 
değildir.
1 Arama sırasında harici aramayı 

beklemeye almak için, i 
tuşuna basın (arayan sizi artık 
duyamaz).

2 Konferans çağrısı yapmak 
istediğiniz telefon numarasını 
giriniz (tuş 1 - 5).

3 Her iki dahili arayanın da 
konuşabileceği dahili aramaya 
cevap vermek için, aranan el 
cihazındaki t tuşuna basın.
• İntercom kurulur.

4 Üç kişilik konferans görüşmesini 
başlatmak için, ilk el cihazındaki 
i tuşuna basın ve 2 saniye 
basılı tutun.
• Konferans görüşmesi 

kurulduğunda ekranda 
KONFERANS 
görüntülenecektir.

5.9 Çağrılama
Eğer telefon kapsama alanı içindeyse 
ve pilleri şarjlıysa, çağrı özelliği 
nerede olduğunu bilmediğiniz 
telefonu bulmanıza yardımcı olur.
1 Baz istasyonunda a tuşuna 

basın.
• Kayıtlı tüm el cihazları 

çalmaya başlar.
2 Alındığında, çağrıyı 

sonlandırmak için el cihazındaki 
herhangi bir tuşa basın.

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

Çağrıyı durdurmak için bas 
istasyonundaki a tuşuna tekrar basın.

5.10 Zincir Arama
Bu özellik, arama sırasında telefon 
defterine daha önceden kaydedilen 
bir numaraya dahili numara 
eklemenize olanak sağlar.
1 Hattı almak için t tuşuna ve 

telefon defterini açmak için o'e 
basın.
• Telefon defteri kayıtları 

alfabetik sıraya göre listelenir.
2 n tuşunu kullanarak bir kayıt 

seçin, ardından t tuşuna 
basın.
• İlk kısım çevrilir.

3 Dahili numarayı girin.
• Çevrildiğini göstermek için her 

hane yanıp söner.

Not
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5.11 Saat ve Alarm ayarları
Bu özellik telefonunuzun tarih, saat ve 
alarm ayarlarını ayarlamanıza olanak 
sağlar. Varsayılan tarih ve saat 
sırasıyla 01/ 01 ve 00:00'dır.

5.11.1 Tarih ve Saatin Ayarlanması
1 Boş modda iken m tuşuna 

basın, n tuşunu kaydırarak 
SAAT & ALARM'a gidin ve o 
tuşuna basın, TARİH SAAT 'e 
gitmek için o tuşuna basın.

2 Son kaydedilen tarih 
gösterilecektir. Güncel tarihi 
(GG/AA) girin ve o'e basın.

3 Son kaydedilen saat 
gösterilecektir. Güncel saati 
(SS-DD) girin ve o'e basın.
• Doğrulandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

Fabrika ayarı 24 saatlik formattadır. 
12 saatlik format seçilmişse, n 
tuşunu kaydırarak AM ve PM 
arasında gezinin. Tarih/saat 
alanlarına yanlış bir hane girilirse bir 
hata sesi duyulacaktır.
Saat: 00 ila 23; Dakika: 00 ila 59
Tarih: 01 ila 31; Ay: 01 ila 12

Eğer telefonunuz adaptör ile bir ISDN 
hattına bağlıysa, tarih ve saat her 
aramadan sonra güncellenebilir. Tarih 
ve saat güncellemesi şebekenize 
bağlıdır. Lütfen ISDN sisteminizdeki 
tarih ve saat ayarlarını kontrol edin 
veya şebeke sağlayıcınıza danışın.

5.11.2 Tarih ve Saat Formatının 
Ayarlanması

5.11.2.1 Saat Formatının 
Ayarlanması

1 Boş modda iken m tuşuna 
basın, n tuşunu kaydırarak 
SAAT & ALARM'a gidin ve o 
tuşuna basın.

2 TARİH SAAT  görüntülenir. n 
tuşunu kaydırarak FORM. 
AYARLA'ya gidin ve o'e basın.

3 SAAT FORMATI görüntülenir.  
o tuşuna basın ve 12SA veya 
24SA’i seçmek için n tuşuna 
basın.

4 Seçeneği seçmek için o'e 
basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran FORM. 
AYARLA menüsüne geri 
döner.

5.11.2.2 Tarih Formatının 
Ayarlanması

1 Boş modda iken m tuşuna 
basın, n tuşunu kaydırarak 
SAAT & ALARM'a gidin ve o 
tuşuna basın.

2 TARİH SAAT  görüntülenir. n 
tuşunu kaydırarak FORM. 
AYARLA'ya gidin ve o'e basın.

3 SAAT FORMATI görüntülenir. 
n tuşunu kaydırarak TARİH 
FORM.'na gidin ve o'e basın.

Not
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4 n tuşunu kaydırarak GG/AA 
veya AA/GG'yi seçin ve 
seçeneği girmek için o'e basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran FORM. 
AYARLA menüsüne geri 
döner.

5.11.3 Alarm Ayarı
1 Boş modda iken m tuşuna 

basın, n tuşunu kaydırarak 
SAAT & ALARM'a gidin ve o'e 
basın, n tuşunu kaydırarak 
ALARM'a gidin ve o'e basın.

2 n tuşunu kaydırarak KAPALI, 
AÇIK BİR KEZ veya AÇIK 
GÜNLÜK'e gidin ve o'e basın.

3 AÇIK BİR KEZ veya AÇIK 
GÜNLÜK'ü seçerseniz, alarm 
için saati (SS-DD) girin ve 
onaylamak için o'e basın.
• Doğrulandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

Alarm saati geldiğinde 1 dakika 
boyunca alarm sesi işitilir. Alarm 
sesini kapatmak için, telefonun 
üstünde herhangi bir tuşa basın.

5.11.4 Alarm Sesi Ayarı
1 Boş modda iken m tuşuna 

basın, n tuşunu kaydırarak 
SAAT & ALARM'a gidin ve o'e 
basın, n tuşunu kaydırarak 
ALARM TONU'na gidin ve o'e 
basın.

2 n tuşunu kaydırarak MELODİ 1, 
MELODİ 2 veya MELODİ 3'e 
gidin ve onaylamak için o'e 
basın.
• Doğrulandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

6 Kişisel ayarlar

6.1 El Cihazının Adını değiştirin
Telefona isim verebilir ve boş modda 
iken telefon ismini görütüleyebilirsiniz. 
Varsayılan olarak telefonunuzun adı 
PHILIPS'dir.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
KISISEL AYR’a gidip o tuşuna 
basın ve sonra EL CHZ. ADI’nı 
girmek için o tuşuna tekrar 
basın.

2 Telefon adı görüntülenir. 
Karakterleri bir bir silmek için c 
tuşuna basın. Veya tümünü 
silmek için uzun basın.

3 Yeni adı girin (en fazla 
10 karakter) ve onaylamak için 
o'e basın.
• Doğrulandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.
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6.2 El Cihazı Sesleri

6.2.1 Zil Seviyesini Ayarlama

Gelen çağrı ile görüşürken telefon 
çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna 
sebep olabileceği için telefonu 
kulağınıza çok yakın tutmayın.
6 zil seviyesi seçeneği vardır (Seviye 
1'den Seviye 5'e ve ZIL KAPALI). 
Varsayılan seviye 3'tür.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
KISISEL AYR’a gidin ve o 
tuşuna basın. n tuşunu 
kullanarak EL CİH. TONU’ne 
giderek o tuşuna basın ve 
sonra ZİL SESİ’ni girmek için o 
tuşuna tekrar basın.

2 n tuşunu kaydırarak istediğiniz 
ses seviyesine gidin ve 
onaylamak için o'e basın.
• Doğrulandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

ZIL KAPALI etkinken ekranda  
simgesi görüntülenir.

6.2.2 Zil Melodisini Ayarlama
El cihazınızda 10 zil melodisi vardır.
1 Boş modda iken m tuşuna 

basın, n tuşunu kaydırarak 
KISISEL AYR'e gidin ve o 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak EL CİH. 
TONU'na gidin ve o'e basın, 

sonra n tuşunu kaydırarak ZİL 
SAYISI'na gidip o'e basın.

3 Melodiyi çalmak için n tuşunu 
istediğiniz melodiye kaydırın.

4 Zil melodisini seçmek için o'e 
basın.
• Doğrulandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

6.2.3 Tuş Sesini Açma/Kapama
Bir tuşa basıldığında tek bir 'bip' sesi 
işitilir. Tuş sesini etkinleştirebilir ya da 
devre dışı bırakabilirsiniz. Tuş sesi 
varsayılan olarak AÇIK’tır.
1 Boş modda iken m tuşuna 

basın, n tuşunu kaydırarak 
KISISEL AYR'e gidin ve o 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak EL CİH. 
TONU'na gidin ve o'e basın, 
sonra n tuşunu kaydırarak TUŞ 
SESİ'ne gidip o'e basın.

3 n tuşunu kaydırarak AÇIK veya 
KAPALI'ya gidin ve onaylamak 
için o'e basın.
• Doğrulandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

6.3 Ekran Dilini Değiştirin
El cihazınız MERHABA modu 
sırasında, ülke seçiminize bağlı 
olarak farklı ekran dillerini 
destekleyebilir.
1 Boş modda iken m tuşuna 

basın, n tuşunu kaydırarak 

Tehlike
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KISISEL AYR'e gidin ve o'e 
basın, n tuşunu kaydırarak 
DİL'e gidin ve o'e basın.

2 n tuşunu kaydırarak istediğiniz 
dile gidin ve onaylamak için o'e 
basın.
• Doğrulandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

Ekran dili ayarlandığında, el 
cihazındaki seçenek menüleri derhal 
seçilen dilde ekrana dönecektir.

6.4 Otomatik Cevaplama 
Fonksiyonunu Etkinleştir/İptal 
Et

Otomatik cevaplama fonksiyonu AÇIK 
olarak ayarlanmışsa, telefon yerinde 
olduğu zamanlarda otomatik olarak 
hattı açar.
Otomatik Cevaplama fonksiyonu 
KAPALI olarak ayarlanmışsa, 
konuşma modundayken el cihazını 
yuvasına koymak telefonu el cihazsız 
konuşma moduna geçirir. Bu size 
arama esnasında telefonu şarj 
edebilme olanağı sağlar.
Otomatik cevaplama için varsayılan 
ayar AÇIK'tır.
1 Boş modda iken m tuşuna 

basın, n tuşunu kaydırarak 
KISISEL AYR'e gidin ve o 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak OTO. 
KAPAT'a gidin ve o'e basın. 
Mevcut ayar gösterilir.

3 n tuşunu kaydırarak AÇIK veya 
KAPALI'ya gidin ve onaylamak 
için o'e basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran OTO. 
KAPAT menüsüne geri döner.

7 Gelişmiş ayarlar

7.1 PIN Kodunu Değiştirme
PIN kodu, el cihazlarını kaydetmek 
veya kaydını silmek için kullanılır. 
Varsayılan PIN Kodu 0000'dır. PIN’in 
maksimum uzunluğu 4 rakamdır. PIN 
kodu aynı zamanda telefonunuzun 
ayarlarını korumak için kullanılır. PIN 
kodu her gerektiğinde el cihazınız 
sizden girmenizi isteyecektir.

Varsayılan pin kodu 0000'a 
ayarlanmıştır. Bu PIN kodunu 
değiştirirseniz, PIN ayrıntılarını 
kolayca ulaşabileceğiniz güvenli bir 
yerde saklayın. PIN kodunu 
kaybetmeyin.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
GELİŞMİŞ AYR’a giderek o 
tuşuna basın ve sonra PIN 
DEG.’e girmek için o tuşuna 
tekrar basın.

2 Uyarıldığında PIN'i girin ve o'e 
basarak onaylayın.
• Girilen PIN kodu ekranda 

yıldız işareti (*) şeklinde 
gösterilecektir.

İpucu

Not
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3 Yeni PIN kodunu girin ve PIN 
değişikliğini onaylamak için o'e 
basın. Bir onay sesi işitilir,  
KAYDEDİLDİ görüntülenir ve 
ekran boş konuma geri döner.

PIN kodunuzu unutursanız, 
telefonunuzu varsayılan ayarlara 
sıfırlamanız gerekecektir. Daha 
ayrıntılı bilgi için, 7.5 "Ünitenin 
Sıfırlanması"ya bakınız.

7.2 Kayıt Olun
İlave bir el cihazı kaydetmek 
istiyorsanız veya telefonunuzun el 
cihazının kaydını yanlışlıkla iptal 
ettiyseniz ve tekrar kaydetmek 
istiyorsanız, aşağıda anlatılan işlemi 
takip edin. Bu işlem, bu el kitabında 
bahsedilen el cihazı modellerinden 
birini kaydetmek için uygulanan 
işlemdir. Başka tipte el cihazlarının 
işlemleri daha faklı olabilir. Bu 
durumda, lütfen el cihazının 
üreticisine başvurun. İlave el cihazları 
kullanmadan önce baz istasyonlarına 
kaydedilmeleri şarttır. Bir baz 
istasyonuna maksimum 5 adet telefon 
kaydedebilirsiniz.
Telefonları kaydedebilmek veya 
kaydını silmek için önce PIN kodu 
gereklidir.

PIN varsayılan olarak 0000'dır.
1 Baz istasyonunda, a tuşuna 

basın ve yaklaşık 3 saniye basılı 
tutun.

El cihazında 90 saniye içinde 
herhangi bir işlem yapılmazsa, kayıt 
prosedürü durdurulacaktır. Bu olursa, 
1. Adımı tekrarlayınız.
2 Boş modda iken m tuşuna 

basın, n tuşunu kaydırarak 
GELİŞMİŞ AYR'a gidin ve o'e 
basın, n tuşunu kaydırarak 
FİHRİST'e gidin ve o'e basın.

3 Uyarıldığında PIN'i girin ve o'e 
basarak onaylayın.

PIN varsayılan olarak 0000'dır.
4 Ekranda ARIYOR gösterilir.

• Başarılı bir şekilde kayıt 
yaptıktan sonra, onay sesi 
duyulur ve el cihazı 
numaraları (1'den 5'ya kadar) 
baz tarafından otomatik olarak 
atanır.

7.3 Kayıt Silme
1 Boş modda iken m tuşuna 

basın, n tuşunu kaydırarak 
GELİŞMİŞ AYR'a gidin ve o'e 
basın, n tuşunu kaydırarak 
KAYDI SİL'e gidin ve o'e 
basın.

2 İstendiğinde PIN kodunu girin ve 
o tuşuna basarak onaylayın.

Varsayılan PIN kodu 0000'dır.
3 n tuşunu kaydırarak el cihazı 

numarasını seçin ve o'e basın.

İpucu

Not

Not

Not

Not
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• Kayıt silme işlemi başarı ile 
gerçekleştiğinde 
onaylandığını belirten 
doğrulama sesi çıkar ve 
ekranda KAYT SİLİNDİ 
görüntülenir.

El cihazında 15 saniye içinde 
herhangi bir işlem yapılmazsa, kayıt 
prosedürü durdurulacak ve telefon 
boş moda geçecektir.
Bu el kitabında bahsedilenlerden 
farklı modelde olan kayıtlı bir el 
cihazı, sadece bu el kitabında 
bahsedilen bir el cihazı kullanılarak 
iptal edilebilir.

7.4 Ülke Seçin
Bu menünün geçerliliği ülkenize 
bağlıdır.
MERHABA modunda iken seçilen 
ülkeden farklı başka bir ülke 
seçebilirsiniz.

Ülke seçimi yapıldığında, seçilen ülke 
için varsayılan hat ayarları otomatik 
olarak telefona uygulanacaktır (örn. 
Tekrar Arama süresi, Çevir modu, 
Dil vs).
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
GELİŞMİŞ AYR’a gidin ve o 
tuşuna basın, n tuşunu ÜLKE 
SEÇ’e getirin ve o tuşuna 
basın.

2 n tuşunu kaydırarak istediğiniz 
ülkeye gidin ve o'e basın.

3 Ekranda ONAYLA? gösterilir. 
Onaylamak için o'e tekrar 
basın.
• Bir onay sesi işitilir ve ekran 

boş konuma geri döner.

7.5 Ünitenin Sıfırlanması
Telefonunuzu bu özelliğe sahip olan 
varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz.

Sıfırladığınızda tüm kişisel 
ayarlarınız, çağrı kayıtları ve yeniden 
arama listesi girişleri silinecek ve 
telefon varsayılan ayarlara geri 
dönecektir. Ancak, sıfırlandıktan 
sonra telefonunuzda değişiklik 
olmayacaktır.

Telefonunuzu tekrar yapılandırmanız 
gerekebilir. Bu durumda sıfırlama 
sonrasında MERHABA modu tekrar 
belirecektir. (Bölüm 3.3'e gidiniz)
1 Boş modda iken m tuşuna 

basın, n tuşunu kaydırarak 
GELİŞMİŞ AYR'a gidin ve o'e 
basın, n tuşunu kaydırarak 
SIFIRLA'ya gidin ve o'e basın.

2 Ekranda ONAYLA? gösterilir.
3 Onaylamak için o'e tekrar 

basın.
• Bir onay sesi duyulur.
• Ünite varsayılan ayarlara 

sıfırlanır. (Bkz. "Varsayılan 
ayarlar" sayfa 36)

Not

Not

Uyarı

Not
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7.6 Önek Ayarı
Bu özellik ön arama sırasında, 
numaranın başına eklenecek olan 
önek numarası tanımlamanıza olanak 
sağlar (bkz "Ön tuşlama" sayfa 18). 
Öntuşlama sırasında numaranın ilk 
birkaç rakamını değiştirmek veya 
eşleştirmek için bir tespit dizisi 
kullanmak amacıyla da bu özelliği 
kullanabilirsiniz.
Tespit dizisi için en fazla 5 rakam ve 
otomatik önek numarası için 
10 rakam girebilirsiniz.
1 Boş modda iken m tuşuna 

basın, n tuşunu kaydırarak 
GELİŞMİŞ AYR'a gidin ve o'e 
basın, n tuşunu kaydırarak 
OTO. ÖN EK'e gidin ve o'e 
basın.

2 Ekranda HANE ALGILA 
gösterilir. o'e basarak girin.
• Kayıtlı son belirli dizin 

görüntülenir (eğer varsa).
3 Belirli dizin numarasını girin (en 

fazla 5 rakam) ve onaylamak için 
o'e basın.

4 Ekranda ÖN EK gösterilir. o'e 
basarak girin.
• Kayıtlı son önek numarası 

görüntülenir (eğer varsa).
5 Önek numarasını girin (en fazla 

10 rakam) ve onaylamak için 
o'e basın.
• KAYDEDİLDİ görüntülenir ve 

ekran boş konuma geri döner.

Eğer herhangi bir belirli dizin 
girilmemişse (boş), t tuşuna 
basıldıktan sonra önek numarası 

otomatik olarak ön arama 
numarasına eklenecektir.
*, # veya P ile başlayan numaralar 
için, t tuşuna basıldıktan sonra 
önek numarası önarama numarasına 
eklenmeyecektir.

7.7 Yeniden arama süresini 
değiştirme

Yeniden arama süresi (veya tuşlama 
mühleti), t tuşuna bastıktan sonra 
hattın düşeceği süredir. Kısa ya da 
uzun olarak ayarlanabilir.
El cihazınız içinde tanımlanmış 
varsayılan tekrar arama değeri, 
ülkenizdeki şebeke için en uygun 
olanıdır ve bu nedenle de 
değiştirilmesi gerekmez.
1 Boş modda iken m tuşuna 

basın, n tuşunu kaydırarak 
GELİŞMİŞ AYR'a gidin ve o 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak TEK. A. 
SUR.'ni girin ve o'e basın.

3 n tuşunu kullanarak KISA ya da 
UZUN’a gelin ve onaylamak için 
o tuşuna basın.
• Doğrulandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

Telefonunuzun tüm PABX’larda 
kullanılabileceği garanti edilemez.

Not

Not
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7.8 Çevir Modunu değiştirme
El cihazınız içinde tanımlanmış 
varsayılan çevir modu değeri, 
ülkenizdeki şebeke için en uygun 
olanıdır ve bu nedenle de 
değiştirilmesi gerekmez.
1 Boş modda iken m tuşuna 

basın, n tuşunu kaydırarak 
GELİŞMİŞ AYR'a gidin ve o'e 
basın, n tuşunu kaydırarak 
ARAMA MODU'na gidin ve o'e 
basın.

2 n tuşunu kaydırarak TON veya 
PULS'e gidin ve onaylamak için 
o'e basın.
• Doğrulandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir önceki 
menüye geri döner.

7.9 İlk Çalma Tespitinin 
ayarlanması

İlk zil çalma tespiti telefonun ilk zil 
sinyalinin alınmasından itibaren 
çalmasını sağlar. Arayanın 
numarasını tanımlama servisine 
abone iseniz, ilk zil çalma tespitini 
KAPALI olarak ayarlamanız önerilir. 
Arayanın numarasını tanımlama 
servisine abone değilseniz, ilk zil 
çalma tespitini AÇIK olarak 
ayarlamanız önerilir. (Bkz. Bölüm 
6.2.2.)
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
GELİŞMİŞ AYR’a gidin ve o 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kullanarak TEK 
ÇALIŞ’e gelin ve o tuşuna 
basın.

3 n tuşunu kullanarak AÇIK veya 
KAPALI’ya gelin ve onaylamak 
için o tuşuna basın.
• Bir onay sesi işitilir ve ekran 

bir önceki daha yüksek menü 
seviyesine geri döner.

7.10 Varsayılan ayarlar
Parametre Varsayılan Değer
Zil Seviyesi SEVİYE 3
Zil Melodisi MELODİ 1
Kulaklık/
Hoparlör 
Seviyesi

Orta (SEVİYE 3)

Tuş Sesi AÇIK
Ekran Dili ÜLKEYE BAĞLIDIR
Otomatik 
cevaplama 

AÇIK

El Cihazının 
Adı

PHILIPS

Saat/Tarih 00:00; 01-01
Alarm KAPALI
Alarm Sesi MELODİ 2
Tuşlama 
Modu

ÜLKEYE BAĞLIDIR

Yeniden Hat 
Alma Süresi

ÜLKEYE BAĞLIDIR

PIN kodu 0000
Otomatik 
Önek

SİLİNDİ

İlk Zil AÇIK
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8 Teknik veriler
Ekran
• Artan LCD ışığı
• Ekran ışığı gelen çağrı, tuşa 

basma, telefonu yuvasından 
çıkarma, vs. gibi her 
etkinleştirmenin ardından 8 saniye 
açık kalır.

• LCD ışığı amber rengindedir.

Genel telefon özellikleri
• Arayan adı ve numara tanımlama
• 5 standard + 5 polifonik zil melodisi

Telefon defteri listesi, Yeniden 
Arama Listesi ve Arama kaydı
• 100 girişli telefon defteri listesi
• 10 girişli yeniden arama listesi
• 20 girişli arama kaydı

Pil
• 2 × HR AAA NiMh 600mAh pil

Ağırlık ve boyutlar
CD250

Baz:
• 144 gram
• 82mm × 112.5mm × 118mm 

(Y × D × G)
El cihazı:
• 135,5 gram
• 162mm × 30,5mm × 48,5mm 

(Y × D × G)

SE250
Baz:
• 145,5 gram
• 77mm × 115mm × 116,5mm 

(Y × D × G)
El cihazı:
• 135,5 gram
• 162mm × 31,5mm × 48mm 

(Y × D × G)

Sıcaklık aralığı
• Çalışma: 0 ila 35º C 

(32 ila 95º F) arası.
• Saklama: -20 ila 70º C 

(-4 ila 158º F) arası.

Bağıl nem
• Çalışma: 40° C'de %95'e kadar
• Saklama: 40° C'de %95'e kadar

Telefon 
defteri 
belleği

BİR SIDIRLAMA 
SONRASINDA, 
TELEFON DEFTERİ 
SIFIRLAMA 
ÖNCESİNDEKİ 
HALİNE GERİ 
DÖNER

Tekrar 
arama 
belleği

SİLİNDİ

Arama Kaydı SİLİNDİ

Parametre Varsayılan Değer
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9 Sıkça sorulan 
sorular

www.philips.com/support

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

9.1 Bağlantı

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

etmek için baz istasyonuna 
yerleştirin. Birkaç dakika sonra, 
telefon açılacaktır.

El cihazı şarj olmuyor!
• Şarj aletinin bağlantılarını kontrol 

edin.

 simgesi şarj sırasında yanıp 
sönmüyor!
• Pil dolu: Pili şarj etmenize gerek 

yoktur.
• Pil iyi temas etmiyor: El cihazını 

hafifçe ayarlayın.
• Temas yerleri kirli: Alkollü bir bezle 

pillerin temas yerlerini silin.

Arama sırasında iletişim koptu!
• Pili şarj edin
• Baz istasyonuna yaklaşın.

Telefon "kapsama alanı dışında"!
• Baz istasyonuna yaklaşın.

9.2 Ayar

El cihazında ARIYOR gösteriliyor 
ve  simgesi yanıp sönüyor!
• Baz istasyonuna yaklaşın.
• Baz istasyonunuzun açık 

olduğundan emin olun.
• Cihazınızı sıfırlayın ve el cihazı 

kaydını yeniden başlatın.

9.3 Ses

El cihazı çalmıyor!
ZİL SESİ'nin ZIL KAPALI'ya 
ayarlanmış olmadığını kontrol edin ve 

 simgesinin ekranda 
gösterilmediğinden emin olun (bkz 
"Zil Seviyesini Ayarlama" sayfa 31).

Arayan beni duymuyor!
Mikrofon kapalı olabilir: Arama 
sırasında s tuşuna basın.

Çevir sesi yok!
• Güç gelmiyor: Bağlantıları kontrol 

edin.
• Piller boşalmış: Pilleri şarj edin.
• Baz istasyonuna yaklaşın.
• Yanlış hat kablosu kullanılmış: 

Verilen hat kablosunu kullanın.
• Hat adaptörü gerekebilir: Varsa, 

hat adaptörünü hat kablosuna 
takın.
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Arayan beni net duymuyor!
• Baz istasyonuna yaklaşın.
• Baz istasyonunu elektrikli 

cihazların en az bir metre uzağına 
taşıyın.

Radyo veya televizyonumda sık sık 
gürültülü parazit oluşuyor!
• Baz istasyonunu elektrikli 

cihazlardan mümkün olduğunca 
uzağa taşıyın.

9.4 Ürün davranışı

Tuş takımı çalışmıyor!
• Tuş takımınızın kilidini açın: Boş 

modda * tuşuna basın.

Uzun süreli aramalarda el cihazı 
ısınıyor!
• Bu normal bir şeydir. El cihazı 

arama sırasında enerji harcar.

El cihazı baz istasyonuna 
kaydedilemiyor!
• Maksimum (5) el cihazı sayısına 

ulaşıldı. Yeni bir el cihazı 
kaydetmek için mevcut el cihazının 
kaydını silin.

• El cihazının pillerini çıkarın ve 
tekrar takın.

• Baz istasyonun güç kaynağını 
çıkartıp tekrar taktıktan sonra 
tekrar deneyin ve telefon kaydetme 
adımlarını uygulayın (bkz "Kayıt 
Olun" sayfa 33).

Arayan numara görüntülenmiyor!
• Servis etkin değil: Şebeke 

operatörünüzle aboneliğinizi kontol 
edin.

Sesli postamın ayarlarını 
değiştiremiyorum.
• Operatör sesli postası, telefonunuz 

tarafından değil operatörünüz 
tarafından yönetilir. Ayarları 
değiştirmek isterseniz lütfen 
operatörünüzle temasa geçiniz.

El cihazım boş modda çalışmaya 
devam ediyor!
• 15 saniye içinde herhangi bir tuşa 

basılmazsa, el cihazı otomatik 
olarak boş moda geçecektir. 
Ayrıca el cihazını baz istasyonuna 
geri koyduğunuzda da otomatik 
olarak boş moda dönecektir 
(otomatik kapatma özelliği açıksa).

Telefon defterine giriş kaydı 
yapılamıyor ve BELLEK DOLU  
görüntüleniyor!
• Tekrar kaydetmeden önce belleği 

boşaltmak için bir girişi silin.

PIN kodu yanlış!
• Varsayılan PIN kodu 0000'dır.
• Daha önce değiştirilmişse, 

varsayılan PIN koduna geri 
dönmek için el cihazını sıfırlayın 
(bkz "Ünitenin Sıfırlanması" 
sayfa 34).
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