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1  Çevre ve Güvenlik 
Güvenlik Bilgisi: Bu telefon elektrik kesilmesi halinde acil çağrı için kullanılamaz. Acil durumlarda örn. cep telefonu 
gibi alternatif cihaz kullanın.

Elektrik Kaynağı: EN 60-950 uyarınca IT enstalasyonları hariç olmak üzere bu ürünün işletimi için elektrik kaynağı 
olarak 220-240 Volt tek fazlı dalgalı akım gereklidir.

Piller/Bataryalar: El cihazı, iki adet şarj edilebilir NiMH AAA 1,2V 650mAh (HR10/44) model bataryayla 
beslenerek işletilir.

Dikkat! Elektrik şebekeleri, EN 60-950 normu uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak elektrik fişi 
çekilerek elektrik kaynağından ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunan ve ulaşımı kolay olan bir priz 
kullanın.

Telefon Bağlantısı: Telefon şebekelerindeki gerilim, EN 60-950 normundaki tanımlamaya göre TNV-3 
(Telecommunication Network Voltages) olarak sınıflandırılmıştır. Elektrik kesildiğinde bağlantı kopabilir.

Güvenlik Uyarıları: 
• El cihazını nem ve sıvılardan uzak tutun. 

• Ne el cihazını ne de baz ünitesini açarak parçalara ayırmayın. Aksi takdirde tehlikeli gerilimlere maruz 
kalabilirsiniz. 

• Şarj kontakları ile piller/bataryalar iletken cisimlerle temas etmemelidir. 

• Yıldırımlı- yağmurlu havalarda telefon hasar görebilir. Bu nedenle, kullanıcının sözkonusu hava durumu 
boyunca telefonun elektrik bağlantı fişini ve telefon hattı bağlantı kablosunun fişini çekmesi tavsiye önerilir. 

• El cihazı, örn. gaz sızıntısı olan yerler gibi patlama tehlikesinin söz konusu olduğu ortamlarda çalıştırılmamalıdır.

Çevreye Karşı Duyarlılık: Ambalâj malzemesi, eskiyen piller/bataryalar ve artık kullanılmaz durumda olan 
telefonları imha ederken mutlaka yerel yönetmelikleri ve geri dönüşüm olanaklarını dikkate alın.

Telefon ile baz istasyon arasında karşılıklı telsiz sinyalleri alınıp verilmesi nedeniyle, işitme cihazı kullanan kişilerde 
çınlama nedeniyle olumsuz etkilenme belirebilir.

Bu telefonun yoğun bakım ünitelerinde tıbbî cihazların veya kalp pili taşıyıcılarının yakınlarında kullanılmaması 
gerektiğini lütfen dikkate alın.

Telefon örneğin telesekreter, televizyon, radyolu çalar saat ve bilgisayar gibi elektrikli cihazların yakınlarında 
kurulduğunda karşılıklı olumsuz etkileşim meydana gelebilir. Bu nedenle, baz istasyonu kurarken diğer elektrikli 
cihazlara en az bir metre mesafe bırakılması tavsiye olunur.

 DİKKAT   
Sadece telefonla birlikte teslim edilen elektrik kablosunu kullanın. Yanlış polarite veya gerilime sahip 
başka bir kablo kullanıldığında cihaz donanımınız ciddî boyutta hasar görebilir. 

Baz istasyon elektrik kablosu    Şarj yuvası elektrik kablosu
Giriş: 230 V~ 50 Hz     Giriş: 230 V~ 50 Hz
Çıkış: 9 V= 500 mA (DECT 225xx)   Çıkış: 9 V= 150 mA
Çıkış: 9 V= 300 mA (DECT 221xx)

 DİKKAT 
YANLIŞ MODEL PİL TAKILDIĞINDA PATLAMA TEHLİKESİ VARDIR. Kesinlikle tekrar şarj edilemeyen piller 
kullanmayın. Sadece tavsiye olunan ve telefonla birlikte teslim edilen batarya modelini kullanın. NiMH 
bataryalar özel olarak ve özel atıklara ilişkin yerel düzenlemeler dikkate alınarak imha edilmelidir.

ÇEVRE VE GÜVENLIK

Bu ürün, sadece belirtilen ülkede analog telefon şebekesine bağlanmak üzere tasarlanmiştir. Baz ünitenin alt 

tarafindaki etikete bkz.
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2  Telefonun Çalıştırılması 
DECT 221 / 225 Cihazının Kurulması 

1. Elektrik kablosunun bir ucunu baz ünitenin arka tarafındaki 
öngörülen yuvaya, diğer ucunu da bir prize takın. Bir “Bip” 
sesi telefonun olması gerektiği şekilde  kurulmuş.

 Olduğunu gösterir (yalnızca DECT 225 için).

2. Telefon bağlantı kablosunun bir ucunu baz ünitenin arka 
tarafındaki öngörülen yuvaya, diğer ucunu da duvardaki 
telefon prizine takın.

3. Şayet bir Multi-Pack ürün satın aldıysanız, pakete dahil olan her el 
cihazı bir şarj yuvası ve elektrik kablosuyla donatılmıştır. Elektrik 
kablosunun bir ucunu şarj yuvasının alt tarafındaki yuvaya takın. 
Kablonun diğer ucunu da bir prize bağlayın.

4. Teslimat kapsamında olan 2 adet şarj edilebilir NiMH 
bataryaları doğru kutuplamayı dikkate alarak el cihazının pilleri        
yuvasına takın.

 Not: Piller kullanım süresi sýnýrlý olan diðer parçalar için garanti 
geçerli olmayacaktýr.

5. Batarya yuvası kapağını tekrar yerleştirin ve tam yerine  
oturana kadar itin.

6. El cihazını kullanmadan önce bataryaların yakl. 24 saat boyunca şarj edilmeleri için el cihazını baz üniteye 
veya şarj yuvasına yerleştirin. Duyulan bip sesi, el cihazının doğru şekilde baz istasyona veya şarj yuvasına 
yerleştirildiğini gösterir. Ýlk kez kullanýlýyorsa simgeler ekranda görünene kadar bir kaç dakika geçmesi 
gerekebilir. Piller ilk defa şarj edilirken el cihazı ısınabilir. Bu durum tamamen normaldir.

El Cihazı Pillerinin Şarjı 

Boş pil sembolü  pillerin şarj edilmeleri gerektiğini gösterir. Pilleri şarj etmek için el cihazını baz istasyona veya 
şarj yuvasına koyun. Bataryalar oldukça zayıfladığında el cihazı uyku moduna geçer ve ekranda BAT AZ mesajı 
belirir.

Her zaman için tam şarjlı kalması amacıyla, el cihazını kullanmadığınız zamanlarda hep baz ünitesinde tutunuz.

TELEFONUN ÇALIŞTIRILMASI
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El Cihazının Kaydı 

Ekranda KYTL DEG mesajı belirdiğinde veya kaydını orijinal baz istasyondan silerek el cihazını başka bir baz ista-
syonda çalıştırmak istediğinizde el cihazının kaydedilmesi gerekir. DECT 221 baz istasyonuna en fazla 4 el cihazı, 
DECT 225 baz istasyonuna en fazla 5 el cihazı kaydedilebilir.

El cihazının kaydı:

1. MENÜ tuşuna basın.

2. AYARLAR tercihini yapın ve OK tuşuna basın.

3. KAYIT tercihini yapın ve OK tuşuna basın. 

4. PİN kodunu girmeden önce, kayıt sesini duyana kadar baz istasyondaki PAGING (Çağrı) 
tuşunu yakl. 4 saniye boyunca basılı tutun (Yalnýzca DECT 225 için). Baz ünite şimdi kayıt 
moduna geçmiştir. (Baz ünite maksimum kapasitesine ulaşmış olması nedeniyle başka el cihazı 
kaydedemiyorsa kayıt sesi yerine uyarı sesi duyulur (Yalnýzca DECT 225 için) ve başka el cihazı 
kaydetmeniz mümkün değildir. Kayıtlı bir el cihazının kaydını silmek için bkz.  
Bölüm 9 � El Cihazının Kaydının Silinmesi). 

5. Baz istasyonun PİN kodunu girin ve OK tuşuna basın.

Kayıt işlemi boyunca el cihazının ekranında HAT ARYR mesajı belirir.

Kayıt işlemi başarıyla gerçekleştiğinde onay sesi duyulur. El cihazı tanımlaması ve el cihazı numarası ekranda 
gösterilir. Kayıt işlemi başarısız olduğunda, daha önce kaydı silinmiş olan el cihazının ekranında KYTL DEG mesajı 
belirir ve daha önce kaydedilmiş olan el cihazı tekrar eski baz istasyonuna bağlanır. Bu durumda tekrar deneyin ve 
yukarıda tarif olunan adımları tekrarlayın.
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Telefon Rehberi Tuşu
Telefon rehberine ulaşmanızı 
sağlar.
Arama listesinden bilgileri veya 
aranan numaraları telefon 
rehberine kaydeder.

OK ve Tekrar Arama Tuşu
Menü seçimine yarar. 
Arama listesinden ek bilgileri 
gösterir. 
Aranan numaralar listesine 
erişmenizi sağlar. 

Görüşme ve Hoparlör Tuşu
Numaraları çevirmeye ve gelen 
çağrıları kabul etmeye yarar. 
Hoparlörü açar ve kapatır.

Bitir ve Terk Tuşu
Görüşmeyi bitirmeye yarar. 
Menüyü terk etmek için kullanılır.

Menü ve Yukarı Gezinme Tuşu
Menüye erişmenizi sağlar. 
Seçenek listesinde yukarıya doğru 
gezinmenizi sağlar. 
Görüşme esnasında kulaklık sesini 
yükseltir.

Arama Listesi ve Aşağı Gezinme 
Tuşu
Arama listesini gösterir. 
Seçenek listesinde aşağıya doğru 
gezinmenizi sağlar. 
Görüşme esnasında kulaklık sesini 
kısar.

Yıldız ve Zil Sesini Kapat Tuşu
Zil sesini açar ve kapatır.

Dörtgen Tuşu, Tuş Kilidi ve 
Fasıla Tuşu
Arama fasılası girmeye yarar. 
Tuşları kilitler.

Dahilî Çağrı ve Üçlü Konferans 
Tuşu
Dahilî görüşmeler yapmaya yarar. 
Üçlü konferans kurmanızı sağlar.

R Tuşu
Flash sinyali verilmesini sağlar 
Bağlantı esnasında operatör 
servislerine ulaşmanızı sağlar.

Sessiz ve Sil Tuşu
Sessiz fonksiyonu açar ve kapatır. 
Karakter ve kayıtları siler.

3  Telefonunuzu Tanıyın 
El Cihazı 

Baz üniteler DECT 221/225

 DECT 221 DECT 225 
  DECT 225 baz ünite hakkında daha ayrıntılı bilgi için  
  bkz. Bölüm 12, Telesekreter DECT 225, Sayfa 25.

Paging (Çağrı) tuşu
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Menü Fonksiyonlarının Tanıtımı 

Telefonunuz, menülere ayrılmış olan çok sayıda fonksiyon ve özelliklerle donatılmıştır.

TELEFON REHBERİ MENÜSÜ ZİL SESİ MENÜSÜ MENÜ AYARLARI MENÜ DİLİ

EKLE
YAZ
SIL
HEP SIL

MELODI
SES

KEY TONE

ARK ISIK

RECALL *

ARM MODU *

EC ADI

DILLER *
(Yalnýzca DECT 225 için  

  olanaklýdýr)

KAYIT

KYT SIL

PIN CODE

RESET

Bataryanın aktüel şarj durumunu gösterir. 
Şarj işlemi boyunca sütunlar hareket eder.

Telefon hatta. Zil çaldığı sürece sembol yanıp 
söner.

Sesli mesaj kutunuzda yeni mesaj var.

Sessiz modu aktif.

Arama listesinde yeni kayıt var veya arama 
listesi kayıtları gösteriliyor.

Telefon rehberi kayıtları gösteriliyor.

Cihazı ele almadan konuşmak için hoparlör 
aktif.

Zil sesi kapalı.

El cihazı baz istasyona bağlı.

 Sağ tarafta başka karakterler var.

 Sol tarafta başka karakterler var.

 Yukarıda başka menü seçenekleri var.

 Aşağıda başka menü seçenekleri var.

El Cihazının Ekranındaki Semboller 

TELEFONUNUZU TANIYIN
* Ülkeye göre deðiþtir
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Numaranın Önceden Tuşlanması 
Numara önceden tuşlandığında, aranmadan önce tuşlanan numarayı ekranda görebilir ve değiştirebilirsiniz.

4  Görüşme 
Arama yapma 

12 rakamdan uzun numaralar
12 rakamdan fazla girdiğinizde ekranda  belirir. 

Görüşme süresi göstergesi
Görüşme süresi göstergesi, aktüel görüşmenin süresini ekranda gösterir. Süre, ilk bir saat zarfında dakika ve 
saniye olarak gösterilir (MM-SS). Bir saati aşan görüşmelerde süre saat ve dakika olarak gösterilir (HH-MM). 

“Kapsama alanı dışı” uyarısı

Görüşme esnasında baz istasyondan fazla uzaklaşırsanız telefonunuz bir ikaz sesi verir ve ekranda  
sembolü yanıp söner. Baz istasyona yaklaşın. Aksi takdirde bağlantı kopabilir.

Numaranın uzunluğu
En fazla 20 haneli bir numara girebilirsiniz. 12 rakamdan fazla girdiğinizde ekranda  belirir. 

Karakter silme
SİL tuşuyla yanlış girilen rakamları silebilirsiniz. 

Arama fasılasının girilmesi
FASILA tuşu   basılı tutularak arama fasılası girilir. Ekranda P belirir.

GÖRÜŞME

“Pil/Batarya zayıf” uyarısı
Görüşme esnasında pillerin/bataryaların şarjı zayıflarsa telefonunuz uyarı amacıyla bir ikaz sesi verir.  
Bu durumda el cihazını en kısa zamanda şarj etmeniz gerekir. Piller tamamen boşaldığında bağlantı kesilir.  
El cihazını baz üniteye veya şarj yuvasına koyduğunuzda aktüel görüşme sona erdirilir.

1. GÖRÜŞME tuşuna basın ve hat alma sesini bekleyin. 
2. Aramak istediğiniz numarayı tuşlayın. Numara ekranda gösterilir ve aranır.

2. GÖRÜŞME tuşuna basın.

1. Aramak istediğiniz numarayı tuşlayın. Numara ekranda gösterilir. 
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3. GÖRÜŞME tuşuna basın.

Uyarı: Numaranın uzunluğu 12 haneyi aştığıında ekranda  belirir. Diğer haneleri görmek için OK tuşuna 
basın.

Tekrar Arama 

Telefonunuz aranan son 5 numarayı belleğe kaydeder. Numaraların sadece ilk 20 rakamı kaydedilir.

Aranan son 5 numaradan birinin tekrar aranması:

GÖRÜŞME

Otomatik Tekrar Arama 

Otomatik tekrar arama fonksiyonuyla son aranan numarayı tekrar arayabilirsiniz.

Uyarı: OK tuşuyla kayıt içerisinde isim ile numara arasında ve tersine geçiş yapabilirsiniz.

Telefon Rehberinden Numaranın Aranması 

3. GÖRÜŞME tuşuna basın.

1. TEKRAR ARAMA tuşuna basın. Son aranan telefon numarası gösterilir.

2. YUKARI / AŞAĞI tuşlarıyla gezinerek istenen numarayı seçin.

1. GÖRÜŞME tuşuna basın.

2. TEKRAR ARAMA tuşuna basın.

1. TELEFON REHBERİ tuşuna basarak telefon rehberine ulaşın. 

2. YUKARI / AŞAĞI tuşlarıyla istediğiniz telefon rehberi kaydını seçebilirsiniz. Ayrıca, istediğiniz 
rehber kaydına direkt ulaşmak amacıyla ismin baş harfini girmek için rakam tuşlarını da 
kullanabilirsiniz.

Görüşmeyi Bitirme 

 BİTİR tuşuna basın veya el cihazını baz istasyona veya şarj yuvasına koyun.
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Numaranın gösterilmesi
Numaranın gösterilmesi fonksiyonundan faydalanmak için Türk Telekom’a başvurmanız gerekir.

Numaranın gösterilmesi fonksiyonu etkin ise ekranda  sembolü belirir ve arayana dair bilgiler gösterilir. 
Telefonunuz çaldığı sürece BİTİR tuşuna basarak gelen çağrının zilini kapatabilirsiniz. Gelen çağrı, telesekreterin 
AÇIK olması halinde telesekretere yönlendirilir (sadece DECT 225).

Uyarı: Ekranda beliren  sembolü hoparlörün açık olduğunu gösterir.

Çağrı Alma 

Birisi sizi aradığında telefonunuz çalar ve ekranda  sembolü yanıp söner.

Ahizesiz Görüsme - Handsfree 

Ahizesiz görüşme fonksiyonu, telefonu elinizde tutmadan rahat bir şekilde görüşmenizi yapmanızı sağlar. Odada 
bulunan diğer kişiler de görüşmeye katılabilirler. 

Görüşme esnasında hoparlörü açmak/kapatmak için:

  HOPARLÖR tuşuna basın.

 Gelen çağrıyı kabul etmek için GÖRÜŞME tuşuna basın.

Görüşme Sesinin Ayarı 

Görüşme esnasında arayan kişinin sesi yükseltilebilir veya kısılabilir. Ses seviyesi için üç farklı seçenek vardır.

Uyarı: Ekranda beliren  sembolü sessiz modun aktif olduğunu gösterir.

  YUKARI / AŞAĞI tuşlarına basarak kulaklık veya hoparlör sesini ayarlayın.

Sessiz Modu 

Görüşme esnasında telefonda görüştüğünüz kişi sizi duymadan bir başkasına gizli şekilde danışabilirsiniz.

Sessiz modunu aktive/deaktive etmek için:

 SESSİZ tuşuna basın.

Dikkat: El kullanmadan aktifleþtirme kulaklýktaki sesin gücünu birden bire çok yüksek bir seviyeye yükselte-
bilir. Kulaklýðý kulanığınızın çok yakýnýnda tutmamaya dikkat ediniz. 
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Art Arda Numara Arama 

Hat aldıktan sonra da telefon rehberinden numaralar seçebilir ve istediğiniz kadar art arda numara arayabilirsiniz. 

Uyarı: Art arda numara arama fonksiyonunu bitirmek için TELEFON REHBERİ tuşuna basmanız yeterlidir.

GÖRÜŞME

İkinci arayanın numarasının gösterilmesi
Numaranın gösterilmesi fonksiyonuna abone olduysanız arayan ikinci kişinin numarası ekranda gösterilir 
(aboneliğe bağlıdır).

1. TELEFON REHBERİ tuşuna basın. 

2. YUKARI / AŞAĞI tuşlarıyla telefon rehberi kayıtlarında gezinin. Ayrıca, istediğiniz 
rehber kaydına direkt ulaşmak amacıyla ismin baş harfini girmek için rakam tuşlarını da 
kullanabilirsiniz. 

R Fonksiyonu 

İkinci bir numarayı aramak veya gelen ikinci bir çağrıyı kabul etmek için R fonksiyonunu kullanabilirsiniz.  
Bu hizmetten faydalanabilmek için yerel servis sunucunuza başvurmanız ve abone olmanız gerekir.

İkinci Bir Numaranın Aranması 

3. OK tuşuna basın. 

1. Aktüel görüşmeyi beklemeye almak için R tuşuna basın. Hat alma sinyali duyulur. 
2. İkinci numarayı tuşlayın. Girdiğiniz bu numara aranır.
3. İkinci bağlantıyı da kurduktan sonra R tuşuyla bu iki görüşmeler arasında gidip gelebilirsiniz. 

İkinci Bir Çağrıyı Cevaplama 

Görüşme esnasında bir çağrı alırsanız, aktüel görüşmenize son vermeden gelen ikinci çağrıyı kabul edebilirsiniz. 
Gelen ikinci çağrı kulaklıktan verilen yoklama sesiyle duyurulur.

1. Aktüel görüşmeyi beklemeye almak için R tuşuna basın ve ikinci çağrıyı kabul ederek görüşün. 

2. R tuşuna basarak iki görüşme arasında gidip gelebilirsiniz. 
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Boşluk girme
Boşluk girmek için 1 tuşuna bir kez basın.

Silme
Yanlış girilen bir karakteri silmek için SİL tuşuna  basın. 

Çift isim
Telefon rehberinde mevcut bir isim tekrar kaydedilemez. İsmi değiştirin ve yeniden deneyin.

Başka kayıt ekleme
Başka bir kayıt daha eklemek için 3 ile 7 arası adımları tekrarlayın. 

Harf girme
İstediğiniz harfi veya rakamı içeren tuşa ilgili karakter ekranda belirene kadar basın.

5  Telefon Rehberinin Kullanımı 
Muhatap olduğunuz kişileri telefon rehberine kaydedebilirsiniz. Birden fazla el cihazı kullanıyorsanız, her el cihazı 
kendi telefon rehberine sahiptir.

Telefon Rehberi Kayıtlarının Gösterilmesi 

Telefon rehberine en fazla 30 kayıt kaydedilebilir. Her kayıt isim için en fazla 8 karakterden ve telefon numarası için 
en fazla 20 rakamdan oluşur.

TELEFON REHBERİNİN KULLANIMI

1. TELEFON REHBERİ tuşuna basın. 

2. YUKARI / AŞAĞI tuşlarıyla kayıtlarda gezinin.  
Ayrıca, istediğiniz rehber kaydına direkt ulaşmak amacıyla ismin baş harfini girmek için rakam 
tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Bir İsim ve Numaranın Kaydı 

1. MENÜ tuşuna basın.

2. TLF DFTR tercihini yapın ve OK tuşuna basın.
3. EKLE seçimini yapın ve OK tuşuna basın.
4. Tuş takımını kullanarak ismi girin. 

6. Telefon numarasını girin. 
7. Numarayı kaydetmek için OK tuşuna basın.

5. Girdiğiniz ismi OK tuşuyla onaylayın.
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Telefon Rehberi Kayıtlarının Değiştirilmesi 

Başka kayıt değiştirme
Başka bir kayıt daha değiştirmek için 3 ile 7 arası adımları tekrarlayın.

Telefon Rehberi Kayıtlarının Teker Teker Silinmesi 

Başka kayıt silme
Başka bir kayıt daha silmek için 3 ile 7 arası adımları tekrarlayın.

Telefon Rehberinin Tamamen Silinmesi

Bu opsiyonla, kayıtları teker teker silmek yerine komple telefon rehberini birden silebilirsiniz.

TELEFON REHBERİNİN KULLANIMI

DİKKAT: Onaylandıktan sonra silinen kayıtlara ulaşmak artık mümkün olmaz.

1. MENÜ tuşuna basın.

2. TLF DFTR tercihini yapın ve OK tuşuna basın.
3. YAZ seçimini yapın ve OK tuşuna basın.

4. Değiştirmek istediğiniz kaydı seçmek için YUKARI / AŞAĞI tuşlarıyla listede gezinin veya 
istediğiniz rehber kaydına direkt ulaşmak amacıyla ismin baş harfini girmek için rakam tuşlarını 
kullanın. 

5. Kaydı seçmek için OK tuşuna basın ve ismi değiştirin. 
6. Değiştirdiğiniz ismi OK tuşuyla onaylayın ve numarayı değiştirin.
7. Değiştirdiğiniz numarayı OK tuşuyla onaylayın.

1. MENÜ tuşuna basın.

2. TLF DFTR tercihini yapın ve OK tuşuna basın.
3. SIL seçimini yapın ve OK tuşuna basın.
4. Silmek istediğiniz kaydı seçin. 
5. Kaydı seçmek için OK tuşuna basın. 
6. Kaydın diğer bilgilerini de görmek için ve silme işlemini onaylamanız istenenen kadar OK 

tuşuna tekrar tekrar basın.
7. OK tuşuyla onaylayın.

1. MENÜ tuşuna basın.

2. TLF DFTR tercihini yapın ve OK tuşuna basın.
3. HEP SIL tercihini yapın ve OK tuşuna basın.
4. İşlemi onaylamak için OK tuşuna tekrar basın.
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6  Arama Listesi Kayıtları 
Kimin Aradığını Görme İşlemi (Arama Listesi) 

Numaranın gösterilmesi fonksiyonuna abone olduysanız telefonunuz sizi arayan son 20 kişiye ait bilgileri otomatik 
olarak kaydeder. Her kayıt isim için en fazla 8 karakterden ve telefon numarası için en fazla 20 rakamdan oluşur. 

Birden fazla el cihazı kullanıyorsanız her el cihazı kendi arama listesine sahiptir.

Ekran göstergesi
Arayanın isminin aktarıldığı hallerde (aboneliğe bağlıdır) ismin ilk 8 harfi ekranda gösterilir. İsim eğer  
mevcut değilse, arayan kişiye ait telefon numarasının ilk 12 rakamı gösterilir.

Telefon rehberi kayıtlarına uygunluk
Arayan kişinin telefon numarası telefon rehberinde kayıtlı ise telefonun ekranında aktarılan isim yerine 
rehberde kayıtlı olan isim gösterilir.

Arama Listesi Kayıtlarının Kontrolü 

Uyarı: Ekranda ister isim isterse numara veya arama tarihi/saati gösterilsin, YUKARI tuşuna basıldığında bir 
önceki eski kayıt ve AŞAĞI tuşuna basıldığında da bir sonraki yeni kayıt gösterilir. 

Uyarı: Arama listesi kaydı telefon rehberinize kaydedilir. İlgili kayıt arama listesinden silinmez, ancak listede 
girilen yeni isim gösterilir.  

ARAMA LİSTESİ KAYITLARI

1. ARAMA LİSTESİ tuşuna basın. Arama listesine en son kayıt edilen arayanın ismi ekranda 
gösterilir. 

2. Numarayı görmek için OK tuşuna basın. 
3. Arama tarihini ve saatini görmek için tekrar OK tuşuna basın. 

Arama Listesiyle Geri Arama 

1. TELEFON REHBERİ tuşuna basın. 
2. Gerekirse arayanın ismini değiştirebilir veya isim mevcut değilse arayanın ismini ekleyebilirsiniz. 
3. İsmi kaydetmek için OK tuşuna basın. 
4. Gerekirse numarayı da değiştirebilirsiniz.
5. OK tuşuna basın.

Arama Listesi Kaydının Telefon Rehberine Kaydı 

Örn. aile, arkadaş veya iş arkadaşlarınıza ait olup, telefon rehberine henüz kaydedilmemiş telefon numaralarını 
arama listesinden telefon rehberine kaydetmeniz mümkündür.

Kaydetmek istediğiniz arama listesi kaydı ekranda gösterildiğinde:

Arama listesinde gezinirken, gösterilen kaydın geçerli bir telefon numarası içeriyor olması 
şartıyla GÖRÜŞME tuşuna basarak arayan kişiyi geri arayabilirsiniz. 
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Telefon rehberi kayıtlarına uygunluk
Aranan numara telefon rehberinde kayıtlı ise, telefonun ekranında aranan numara yerine rehberde kayıtlı olan 
isim gösterilir. 

Kimi Aradığınızı Görme İşlemi (Aranan Numaralar Listesi) 

Telefonunuz aranan son 5 numarayı belleğe kaydeder. Her numara en fazla 20 rakam içerebilir. 

Birden fazla el cihazı kullanıyorsanız, her el cihazı kendi aranan numaralar listesine sahiptir.

Aranan Numaralar Listesi Kayıtlarının Kontrolü 

1. OK tuşuna basın. Son aranan telefon numarası gösterilir.

2. YUKARI / AŞAĞI tuşlarıyla aranann son 5 telefon numaraları arasında gezinebilirsiniz. 

3. Kaydın ayrıntılarını görmek için tekrar OK tuşuna basın. 

Arama Listesi Kayıtlarının Teker Teker Silinmesi 

Silmek istediğiniz arama listesi kaydı ekranda gösterildiğinde:

ARAMA LİSTESİ KAYITLARI

1. SİL tuşuna basın. 

2. OK tuşuyla onaylayın. 

Arama Listesinin Tamamen Silinmesi 

Kayıtları teker teker silmek yerine komple arama listesini birden silebilirsiniz. Ekranda herhangi bir arama listesi 
kaydı gösterildiğinde:

1. Ekranda işlemi onaylamanız istenene kadar SİL tuşunu basılı tutun. 

2. OK tuşuna basın. 

Aranan Numaraların Telefon Rehberine Kaydı 

Kaydetmek istediğiniz aranan numara listesi kaydı ekranda gösterildiğinde:

Uyarı: Aranan numaralar listesi kaydı telefon rehberinize kaydedilir. İlgili kayıt aranan numaralar listesinden 
silinmez, ancak listede girilen yeni isim gösterilir. 

1. TELEFON REHBERİ tuşuna basın.
2. Kayıt için bir isim girin. 
3. İsmi kaydetmek için OK tuşuna basın. 
4. Gerekirse numarayı değiştirebilirsiniz.
5. OK tuşuna basın.
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Aranan Numaralar Listesi Kayıtlarının Teker Teker Silinmesi 

Silmek istediğiniz aranan numaralar listesi kaydı ekranda gösterildiğinde:

1. SİL tuşuna basın. 
2. OK tuşuyla onaylayın. 

Aranan Numaralar Listesinin Tamamen Silinmesi 

Bu opsiyonla, her kaydı teker teker silmek yerine aranan numaralar listesini komple silebilirsiniz.

Ekranda herhangi bir aranan numaralar listesi kaydı gösterildiğinde:

1. Ekranda işlemi onaylamanız istenene kadar SİL tuşunu basılı tutun. 
2. OK tuşuna basın. 
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7  Telefonun Kişisel Ayarları 
Telefonunuzun ön ayarı fabrika çıkışı yapılmıştır. Bu ayarları değiştirebilir ve kişisel ihtiyaçlarınıza göre 
uyarlayabilirsiniz.

Telefonunuzu kişiselleştirmek için çeşitli menü fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Aktüel menüden çıkmak veya bir 
fonksiyon onayını iptal etmek için her zaman için TERK tuşuna basabilirsiniz. TERK tuşunu basılı tutarak telefonun 
programlama modunu komple terk edebilirsiniz. Bu durumda telefon hazır moduna geçer.

Telefon Ekranının Kişisel Ayarı 

Telefona Bir İsim Verilmesi 

Telefonunuza bir isim verebilirsiniz. Birden fazla el cihazı kullanıyorsanız, her el cihazına ayrı ayrı isim verebilirsiniz.

El cihazının ismi en fazla 8 karakterden oluşur. İsim için A-Z ve 0-9 arası harf ve rakamlar ile boşluk kullanılabilir.

TELEFONUN KİŞİSEL AYARLARI

1. MENÜ tuşuna basın.

2. AYARLAR tercihini yapın ve OK tuşuna basın.
3. EC ADI tercihini yapın ve OK tuşuna basın. El cihazının aktüel ismi gösterilir.
4. El cihazının ismini değiştirin. Aktüel ismi silmek istiyorsanız  SİL tuşuna basın ve rakam 

tuşlarıyla yeni bir isim girin.
5. OK tuşuyla onaylayın.

Ekran Dilinin Ayarı 

Telefonunuz standart olarak çeşitli dilleri destekler. Telefonunuzun ekran dilini değiştirirseniz, menüler ve ekran 
mesajları seçilen dilde gösterilir.

1. MENÜ tuşuna basın.

2. DIL tercihini yapın ve OK tuşuna basın. Aktüel ayarlı dil ekranda gösterilir.
3. İstenilen dili seçin.
4. OK tuşuyla onaylayın.

Ekran Işıklandırmasının Açılması/Kapatılması 

Ekran ışıklandırması telefon kullanıldığında otıomatik olarak açılır.

1. MENÜ tuşuna basın.

2. AYARLAR tercihini yapın ve OK tuşuna basın.
3. ARK ISIK seçimini yapın ve OK tuşuna basın. Aktüel ayar ekranda gösterilir. 
4. ON veya OFF seçimini yapın.
5. OK tuşuyla onaylayın.
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El Cihazı Zil Sesi Seviyesinin Seçimi 

El cihazı zil sesinin kapatılması

Ekranda beliren  sembolü zil sesinin kapalı olduğunu gösterir. Bu ayarda telefonunuz çağrı geldiğinde 

çalmaz.

Tuş Seslerinin Açılması/Kapatılması 

Telefonunuz bastığınız her tuşu tuş sesiyle onaylar.

TELEFONUN KİŞİSEL AYARLARI

El Cihazı Seslerinin Kişisel Ayarı 

Her el cihazı için farklı melodi veya zil sesi seviyesi ayarlayabilirsiniz. 

El Cihazı Zil Melodisinin Seçimi 

1. MENÜ tuşuna basın.

2. ZIL SESI seçimini yapın ve OK tuşuna basın.

3. MELODI seçimini yapın ve OK tuşuna basın. Aktüel melodi gösterilir ve dinletilir.

4. İstenilen melodiyi seçin.

5. OK tuşuyla onaylayın.

1. MENÜ tuşuna basın.

2. ZIL SESI seçimini yapın ve OK tuşuna basın.

3. SES seçimini yapın ve OK tuşuna basın. Aktüel zil sesi seviyesi gösterilir ve dinletilir.

4. İstenilen ses seviyesini seçin.

5. Seçiminizi OK tuşuyla onaylayın. 

1. MENÜ tuşuna basın.

2. AYARLAR tercihini yapın ve OK tuşuna basın.

3. KEY TONE seçimini yapın ve OK tuşuna basın. Aktüel ayar ekranda gösterilir.

4. ON veya OFF seçimini yapın. 

5. OK tuşuyla onaylayın.

Dikkat: Telefon çaldýðý sýrada el cihazýnýzý kulaðýnýzdan uzak bulundurmanýzý önemle tavsiye ederiz.
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Uyarı: Bu bölümde tarif olunan genişletilmiş fonksiyonları kullanabilmek için el cihazının baz istasyona kayıtlı 
olması gerekir.

Geçici olarak Ton moduyla arama (Pulse arama modunda)
Telefonunuzda Pulse arama modunu ayarladıysanız, hat aldıktan sonra YILDIZ tuşunu basılı tutarak geçici 
olarak Ton arama moduna geçebilirsiniz. Ekranda d gösterilir. Bitir tuşuna basana kadar bundan böyle 
gireceğiniz rakamlara Ton arama modu uygulanır. 

GENİŞLETİLMİŞ FONKSİYONLAR

1. MENÜ tuşuna basın.

2. AYARLAR tercihini yapın ve OK tuşuna basın.

3. ARM MODU seçimini yapın ve OK tuşuna basın. Aktüel ayar ekranda gösterilir.

4. TON veya PULSE seçimini yapın.

5. OK tuşuyla onaylayın.

Flash Sinyalinin Süresi * 

Telefonunuz fabrika çıkışı flash sinyali süresi için 2 ayar olanağıyla donatılmıştır. Hangi flash süresinin ayarlanması 
gerektiği konusunda tereddüt içindeyseniz servis sunucunuza başvurun. 

1. MENÜ tuşuna basın.

2. AYARLAR tercihini yapın ve OK tuşuna basın.

3. RECALL seçimini yapın ve OK tuşuna basın. Aktüel flash süresi ekranda gösterilir.

4. RECALL1 veya RECALL2 seçimini yapın. 

5. OK tuşuyla onaylayın.

8  Genişletilmiş Fonksiyonlar 

Arama Modu * 

Telefonunuz fabrika çıkışı Ton arama moduna ayarlıdır. Gerekirse Pulse arama modunu da ayarlayabilirsiniz. 

* Ülkeye göre deðiþtir

Not: Bu fonksiyon operatör servisi tarafýndan kullanýmda gereklidir. R +1, R +2 ve R +3 fonksiyonlarý  
üzerinden ulaþýlan bazý servislerin kullanýmý (örneðin aramayý bekletme, aramayý yönlendirme gibi) flaþ  
sinyalinin uzunluðuna (uzun / kýsa).



20

9  Sistem 

El Cihazının Kaydı 

DECT 221 baz istasyonuna en fazla 4 el cihazı, DECT 225 baz istasyonuna en fazla 5 el cihazı kaydedilebilir.  
Her el cihazı sadece tek bir baz istasyona kaydedilebilir.

Baz istasyonun kayıt kapasitesi
Baz istasyonun kapasitesi dolduysa başka el cihazı kaydetmek mümkün değildir. Bu durumda bir ikaz sinyali 
verilir (Yalnýzca DECT 225 için olanaklýdýr) ve başka el cihazı kaydetmeniz mümkün değildir. Kayıtlı bir el 
cihazının kaydını silmek için aşağıya bkz. El Cihazının Kaydının Silinmesi.

Başarılı kayıt
Kayıt işlemi başarıyla gerçekleştiğinde onay sesi duyulur. El cihazı tanımlaması ve el cihazı numarası ekranda 
gösterilir.

Başarısız kayıt
Kayıt işlemi başarısız kaldığında el cihazı tekrar eski baz istasyonuna bağlanır veya el cihazı orijinal baz 
istasyonuna bağlantıyı kaybettiğinde ekranda HAT ARYR mesajı veya el cihazı ilk defa kaydediliyorsa 
KYTL DEG mesajı verilir. Bu durumda tekrar deneyin ve yukarıda tarif olunan adımları tekrarlayın.

El Cihazının Kaydının Silinmesi 

El cihazıyla aynı baz istasyona kayıtlı bir başka el cihazının kaydını silebilirsiniz. El cihazının kendi kaydını silmesi 
mümkün değildir.

SİSTEM

1. MENÜ tuşuna basın.

2. AYARLAR tercihini yapın ve OK tuşuna basın.

3. KAYIT tercihini yapın ve OK tuşuna basın. 

4. PİN kodunu girmeden önce, baz istasyondaki PAGING (Çağrı) tuşunu yakl. 4 saniye boyunca 
basılı tutun. Kayıt sinyali duyulur (Yalnýzca DECT 225 için olanaklýdýr). 

1. MENÜ tuşuna basın.

2. AYARLAR tercihini yapın ve OK tuşuna basın.

3. KYT SIL tercihini yapın ve OK tuşuna basın.

4. Kaydını silmek istediğiniz el cihazını seçin ve OK tuşuna basın.

5. PİN kodunu girin.

6. OK tuşuyla onaylayın.

5. PİN kodunu girin.
6. OK tuşuyla onaylayın.
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PİN Kodunun Değiştirilmesi 

El cihazlarını kaydetmek ve kaydını silmek için PİN kodu (Personal Identification Number) gereklidir. 

PİN kodu fabrika çıkışı “0000” olarak ayarlanmıştır. Bu kodu değiştirebilir ve kendi kodunuzu girebilirsiniz. PİN kodu 
en fazla 8 rakamlı bir sayıdan oluşmalıdır.

Başarısız PİN kodu değiştirme işlemi
Yeni PİN kodu doğru olarak tekrarlanmadığında bir ikaz sesi duyulur. Bu durumda 3 ile 7 arası adımları 
tekrarlayarak bir daha deneyin.

Reset İşlemi 

El cihazının ekran, ses ve diğer ayarlarını tekrar fabrika çıkışı ayarlara almanız her zaman için mümkündür.  
Bkz. Bölüm Standart Ayarlar, sayfa 31.

SİSTEM

1. MENÜ tuşuna basın.

2. AYARLAR tercihini yapın ve OK tuşuna basın.

3. PIN CODE seçimini yapın ve OK tuşuna basın.

4. Eski PİN kodunu girin ve OK tuşuna basın.

5. Yeni PİN kodunu girin ve OK tuşuna basın.

6. Yeni PİN kodunu tekrar girin.

7. OK tuşuyla onaylayın. 

1. MENÜ tuşuna basın.

2. AYARLAR tercihini yapın ve OK tuşuna basın.

3. RESET seçimini yapın ve OK tuşuna basın. 

4. OK tuşuna tekrar basarak onaylayın.

PİN kodunuzu unuttuysanız telefonunuzu resetlemeniz gerekir (bir sonraki bölüme bkz.). Bu işlemin ardından tekrar 
standart PİN kodu „0000“ ayarlanır.
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10  Diğer Fonksiyonlar 
Tuş Kilidi 

Uyarı: Ekranda beliren  sembolü zil sesinin kapalı olduğunu gösterir. Bu ayarda telefonunuz çağrı 
geldiğinde çalmaz.

Yeni Mesaj Duyurusu 

Servis sunucunuzdan sesli mesajlar için Mailbox (Mesaj kutusu) kullanımına abone olduysanız, mesaj kutunuza yeni 

bir mesaj ulaştığında ekranda  sembolü belirir. Yeni sesli mesajların hepsini dinledikten sonra  sembolü 

otomatik olarak ekrandan silinir. 

Uyarı: Baz istasyona kayıtlı tüm el cihazları yakl. 30 saniye boyunca çağrı (Paging) sinyali verirler ve 
ekranlarında oooo yanıp söner. 

Arama/Paging fonksiyonunu bitirme
Herhangi bir el cihazının herhangi bir tuşuna veya baz istasyondaki PAGING tuşuna tekrar basarak Paging 
(Arama) fonksiyonunu bitirebilirsiniz.

DİĞER FONKSİYONLAR

Tuş Kilidinin Aktive Edilmesi 

Tuş Kilidinin Deaktive Edilmesi 

Zil Sesinin Hızlı Açılıp/Kapatılması 
El cihazının zil sesini hızlı bir şekilde açıp/kapatabilirsiniz. 

Tuşlara istenmeden basılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz. Tuş takımı kilitliyken 
de GÖRÜŞME tuşuyla gelen çağrıları kabul edebilirsiniz. Görüşme esnasında tuş takımının kilidi 
otomatik olarak açılır. Görüşme sona erer ermez tuş kilidi tekrar devreye girer.

 TUŞ KİLİDİ tuşunu basılı tutun. Ekranda KILITLI mesajı belirir.

 OK tuşunu basılı tutun.

 ZİL SESİNİ KAPAT tuşunu basılı tutun. 

El Cihazını Bulma 

Bu fonksiyonla nereye koyduğunuzu unuttuğunuz bir el cihazını bulabilirsiniz.

Hazır modunda TERK tuşunu yakl. 2 saniye boyunca basılı tutarak mesaj sembolünü manüel 
olarak da silebilirsiniz.

 Baz istasyondaki PAGING tuşuna basın. 
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Uyarı: Bu bölümde tarif olunan fonksiyonları kullanabilmek için en az 2 el cihazına sahip olmanız gerekir.

Uyarı: Aranan el cihazına ulaşılamadığında meşgul sesi duyulur.

Dahilî görüşme esnasında dışarıdan bir çağrı geldiğinde, bu özelliğe abone olduğunuz takdirde dışarıdan arayanın 
numarası gösterilir. 

Dışarıdan gelen çağrıyı kabul etmek için: 

Uyarı: Aranan el cihazı çağrıyı kabul ettikten sonra DAHİLÎ ÇAĞRI tuşuna tekrar basarak dahilî ve haricî 
görüşme arasında gidip gelebilirsiniz.

Uyarı: Aranan el cihazı cevap vermediğinde DAHİLÎ ÇAĞRI tuşuna basarak dahilî çağrıyı iptal edebilir ve 
haricî görüşmenize devam edebilirsiniz.

BİRDEN FAZLA EL CİHAZININ KULLANIMI

1. DAHİLÎ ÇAĞRI tuşuna basın ve dahilî hat alma sesini bekleyin. 
2. Aramak istediğiniz el cihazının numarasını girin. 

1. Dahilî görüşmeyi bitirmek için BİTİR tuşuna basın.

2. Dışarıdan gelen çağrıyı kabul etmek için GÖRÜŞME tuşuna basın.

Görüşme Esnasında Dahilî Çağrı Yapma 

Devam etmekte olan haricî bir görüşmeyi beklemeye alarak ev içi dahilî bir çağrı yapabilirsiniz. 

Haricî görüşme esnasında dahilî çağrı yapmak için:

1. DAHİLÎ ÇAĞRI tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz el cihazının numarasını tuşlayın.
3. Aranan el cihazının çağrıyı kabul etmesini bekleyin.

Dahilî görüşmeyi bitirmek için:

 BİTİR tuşuna basın veya el cihazını şarj yuvasına koyun.

11  Birden Fazla El Cihazının Kullanımı 

Dahilî Çağrı � Ev İçinde Başkasını Arama 

Ev içi görüşmeler yapmak için dahilî çağrı fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu dahilî çağrılar ücretsizdir.

Dahilî görüşme yapmak için:



24

Haricî Görüşmeyi Aktarma 
 
Haricî görüşme esnasında:

Uyarı: Konferans görüşmesi esnasında el cihazlarından birinde görüşmeye son verildiğinde, diğer el 
cihazında bulunan kişi haricî görüşmeye devam edebilir.

BİRDEN FAZLA EL CİHAZININ KULLANIMI

Uyarı: Diğer el cihazı çağrıyı kabul etmeden görüşmeyi bitirirseniz haricî görüşmeniz kesilir.

Üçlü Konferans Kurma 

Haricî görüşme esnasında bir diğer el cihazını da görüşmeye dahil edebilirsiniz.

Haricî görüşme esnasında:

1. DAHİLÎ ÇAĞRI tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz el cihazının numarasını tuşlayın.
3. Aranan el cihazının çağrıyı kabul etmesini bekleyin.
4. Diğer el cihazı görüşmeyi kabul ettikten sonra BİTİR tuşuna basın veya el cihazını şarj yuvasına 

koyun. Haricî görüşme aktarılmıştır. 

1. DAHİLÎ ÇAĞRI tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz el cihazının numarasını tuşlayın.
3. Aranan el cihazının çağrıyı kabul etmesini bekleyin.
4. Diğer el cihazı görüşmeyi kabul ettiğinde KONFERANS tuşunu basılı tutun. Üçlü konferansınız 

kurulmuştur.

Konferans görüşmesi esnasında: 

1. Haricî görüşmeyi beklemeye almak için KONFERANS tuşuna basın. Bu durumda diğer el 
cihazındaki kişiyle özel görüşebilirsiniz. Görüşmenizi beklemeye alınan diğer kişi duymaz. 

2. Tekrar üçlü konferansı kurmak için KONFERANS tuşunu basılı tutun.
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12  Telesekreter DECT 225 

Ekran 

Telesekreter bir ekranla donatılmıştır. Aşağıdaki tablo ekran göstergelerini ve anlamlarını içermektedir.

Ekran Anlamı Ekran Anlamı

FU Bellek dolu. Yeni mesajlarin kaydedilmesi 
mümkün degil.

-A Telesekreter şu an haricî bir telefondan 
uzaktan dinleniyor.

-- Telesekreter meşgul. Mevcut bağlantı var 
ve telesekreter AÇIK.

OG Anons (OGM)

r2 2 zil L1 Ses seviyesi 1, Dinleme KAPALI

r3 3 zil L2 Ses ve dinleme seviyesi 2

r4 4 zil L3 Ses ve dinleme seviyesi 3

r5 5 zil L4 Ses ve dinleme seviyesi 4

r6 6 zil L5 Ses ve dinleme seviyesi 5

r7 7 zil dL Sil

tS Ücret tasarrufu

TELESEKRETER DECT 225

Paging

Sesi kıs

Bir sonraki mesaj

Dinlet / Stop Bir önceki mesaj

Sil

Anons (OGM)

Zil sayısı

PİN  
(Uzaktan dinleme kodu)

Sesi yükselt

Telesekreter  
AÇIK/KAPALI

Ekran

Kulaklýk

Mikrofon
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Telesekreterin Açılması/Kapatılması 

Uyarı: Telesekreterin açılması veya kapatılması, örn. numara arama veya gelen çağrıları kabul etme gibi 
normal telefon fonksiyonlarını hiçbir şekilde etkilemez.

Telesekreter belleği dolduğunda yeni mesajların kaydedilmesi mümkün değildir. Bu durumda telesekreter aşağıda 
tanımlanan anonsu arayana dinletir, ardından bağlantı kesilir. 

 “Aradığız aboneye ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.”

Anonslar (OGM) 

Gelen çağrı telesekretere yönlendirildikten sonra arayan kişiye kaydedilen anonsunuz dinletilir: Telesekreter standart 
bir anons metniyle donatılmıştır. İsterseniz kendi anonsunuzu da kaydedebilirsiniz.

Standart anons şöyledir:

“Bu bir telesekreter kaydıdır. Lütfen sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakınız.”

Eğer kendi anonsunuzu kaydettiyseniz telesekreter sadece sizin anonsunuzu kullanır. Kendi anonsunuzu sildiğiniz 
takdirde telesekreter otomatik olarak standart anonsu kullanır.

Telesekreter Dilinin Ayarı *
[Bu bölüm sadece anonslar için çokdilli opsiyonla donatılmış modeller için geçerlidir.]

Telesekreter için standart anons dili el cihazından ayarlanır.

Telesekreterin açılması/kapatılması:

TELESEKRETER DECT 225

 Hazır modunda ON / OFF tuşuna basın. 

Telesekreter açıldığında, ayarlanmış olan zil sesi sayısına göre gelen çağrılar telesekretere yönlendirilir (bkz. Bölüm 
Zil sesi sayısı, Sayfa 29).. Gelen çağrı telesekretere yönlendirildikten sonra arayan kişiye anonsunuz dinletilir ve 
ardından arayan kişinin mesajı kaydedilir. 

1. MENÜ tuşuna basın.

2. AYARLAR tercihini yapın ve OK tuşuna basın.

3. DILLER seçimini yapın ve OK tuşuna basın.

4. İstenilen dili seçin.

5. OK tuşuyla onaylayın.

Telesekreter açıldığında ekran da etkinleşir.

* Ülkeye göre deðiþtir

Uyarı: Telesekreter ancak yeterince bellek kapasitesine sahip olduğunda yeni mesajları kaydedebilir. 
Yakl. 60 mesajdan sonra veya kaydedilen mesajlar belleğin toplam kapasitesini işgal ettiğinde bellek dolu 
sayılır. Bu durumda baz istasyonun ekranında FU (dolu) belirir.
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Anons Kaydı 

Maksimum kayıt süresi 40 saniyedir. Yeni anonsu kaydetmeden önce olası mevcut eski anonsun silinmesi 
gerekmez. Yeni anons otomatik olarak eski anonsun üzerine kaydedilir.

Anons kaydı:

Uyarı: Standart anons silinemez.

Anons Silme 

TELESEKRETER DECT 225

Uyarı: Kaydedilen anonsu beğenmediyseniz yukarıda tanımlanan 1 - 3. adımları tekrarlayın. Bu durumda 
otomatik olarak eski anonsun üzerine kayıt yapılır. Anonsu dinleyebilir veya silebilirsiniz. Sildiğiniz takdirde 
standart anons yeniden devreye girer. Eski anonsun üzerine kaydedilmek üzere yeni bir anons da  
kaydedebilirsiniz. Standart anonsu tekrar kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki Anons silme bölümüne bkz.

Aktüel Anonsu Dinleme 

1. ANONS (OGM) tuşunu yakl. 2 saniye basılı tutun ve sinyal sesini bekleyin. Kayıt esnasında OG 
ibaresi yanıp söner.

2. Bip sesinden sonra baz istasyonun mikrofonuna konuşun.

3. Kaydı bitirmek için STOP tuşuna basın veya 40 saniye sonra kaydın otomatik olarak durmasını 

bekleyin.

Kaydedilen anons kontrol amacıyla otomatik olarak dinletilir.

1. ANONS (OGM) tuşuna basın. 

2. Anonsu durdurmak için STOP tuşuna basın. Aksi takdirde anons sona erdiğinde dinleme modu 
otomatik olarak durur.

 Anonsu dinlerken SİL tuşuna basın. 

Telesekreter Mesajları (ICM) 

Telesekreter en fazla 60 mesaj kaydedebilir. Her bir mesaj için maksimum kayıt süresi yakl. 6 dakikadır. 

Gelen çağrı kayıtlı bir el cihazı veya ek telefondan kabul edildiğinde mesaj kaydı sona erdirilir. Henüz dinlenmemiş 
olan mesajların sayısı yanıp sönerek ekranda gösterilir. Mesajların hepsi dinlendikten sonra gösterge artık yanıp 
sönmez.

Bu işlemin ardından standart anons yeniden devreye girer.
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Mesajları Dinleme 

Telesekretere kaydedilen mesajlar kayıt sırasına göre peşpeşe dinletilir. Her yeni mesaj öncesi sinyal sesi duyulur.

Uyarı: Silinen mesajlara ulaşmak artık mümkün olmaz. SİL tuşuna bir defa basarsanız komple mesaj silinir.

Tüm Mesajların Silinmesi 

Uyarı: Silinen mesajlara ulaşmak artık mümkün olmaz.

Kayıt Esnasında Mesajı Dinleme 

Gelen çağrı telesekretere yönlendirildiğinde telesekreterin hoparlörü devreye girer. Böylelikle çağrıyı kabul etmeden 
önce arayan kişiyi duyma imkânına sahip olursunuz. 

Mesaj kaydı esnasında mesajı eşzamanlı olarak dinlemek istemiyorsanız, ses ayarını en düşük seviyeye alabilirsiniz 
(bir sonraki bölüme bkz.). 

Ses Seviyesi Ayarı 
Kayıt esnasında dinleme ve mesaj dinletme ses seviyesini ayarlamanız mümkündür. Bu ayarı mesajı dinlerken de 
yapabilirsiniz.

Uyarı: En düşük ses seviyesinin ayarlanması mesajı kayıt esnasında dinleme fonksiyonunu devredışı bırakır. 
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 DİNLET tuşuna basın. Yeni mesajların en eskisi dinletilir.

Mesajları dinlerken aşağıda belirtilen fonksiyonları kullanabilirsiniz:

1. Aktüel mesajı atlayıp bir sonraki mesajı dinlemek için SONRAKİ tuşuna basın.

2. Aktüel mesajı tekrar dinlemek için ÖNCEKİ tuşuna basın.

3. Bir önceki mesajı dinlemek için ÖNCEKİ tuşuna iki defa basın.

4. Mesaj dinleme modundan çıkmak için STOP tuşuna basın.

Mesajların Teker Teker Silinmesi 

 Mesajı dinlerken SİL tuşuna basın.

1. SİL tuşunu yakl. 2 saniye basılı tutun. Ekranda dL ibaresi yanıp söner. 

2. Eski ve yeni mesajların hepsini kesin suretle silmek için SİL tuşuna tekrar basın veya silme 

işlemini durdurmak için STOP tuşunu kullanın.

 Sesi yükseltmek için SESİ YÜKSELT tuşuna basın. 

 Sesi kısmak için SESİ KIS tuşuna basın.
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Telesekreter Zil Sesi Sayısı 
Gelen çağrı telesekretere yönlendirilene kadar çalacak zilin sayısını ayarlayabilirsiniz. Bu fonksiyon ancak 
telesekreter açıkken devrededir.

Telesekreterin zil kaç defa çaldıktan sonra çağrıyı kabul edeceğini ayarlamanız mümkündür. Zil sesi sayısı 2 ile 7 
arasında ayarlanabilir. „Ücret tasarrufu“ opsiyonunu seçmeniz de mümkündür.

„Ücret tasarrufu“ opsiyonu, telesekreterinizi uzaktan dinlemek istediğiniz hallerde (bkz. Sayfa 30) tavsiye olunur. 
Ücret tasarrufu ts ayarı seçildiğinde telesekreter, uzaktan dinleme modunda şayet yeni mesaj yoksa dört kere 
çaldıktan sonra, yeni mesaj varsa iki kere çaldıktan sonra açılır. Üç kere çaldıktan sonra telefonu kapatırsanız  
telesekreterde yeni mesaj olup olmadığını ücretsiz olarak tespit etmiş olursunuz.

Aktüel zil sayısının kontrolü:

Uyarı: Bu PİN kodu, el cihazlarını kaydetmek ve kayıtlarını silmek için gerekli kodun aynısıdır.

Uzaktan dinleme kodunun kontrolü:
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 Hazır modunda ZİL SAYISI tuşuna basın. Aktüel ayar ekranda gösterilir.

Uzaktan Dinleme Kodu 
Telesekreteri uzaktan dinlemek için üç rakamlı PİN kodu gereklidir (bkz. Sayfa 30). Teslim halinde „000“ kodu 
ayarlıdır. Bu ayarı değiştirebilir ve kişisel kodunuzu girebilirsiniz. PİN kodu en fazla 3 rakamdan oluşur.

 Hazır modunda PİN tuşuna basın. Ekran, bir sonraki rakam gösterilmeden önce kısaca yanıp 
söner.

Uzaktan dinleme kodunun değiştirilmesi:

1. Hazır modunda PİN tuşunu yakl. 2 saniye basılı tutun.

2. SESİ YÜKSELT ve SESİ KIS tuşlarına basarak kodun ilk rakamını değiştirin.

3. İlk rakamı PİN tuşuyla onaylayın.

4. SESİ YÜKSELT ve SESİ KIS tuşlarına basarak kodun ikinci rakamını değiştirin.

5. İkinci rakamı PİN tuşuyla onaylayın.

6. SESİ YÜKSELT ve SESİ KIS tuşlarına basarak kodun üçüncü rakamını değiştirin.

7. Üçüncü rakamı PİN tuşuyla onaylayın.

Zil sayısının değiştirilmesi:

1. ZİL SAYISI tuşunu yakl. 2 saniye basılı tutun. Aktüel ayar ekranda yanıp sönerek gösterilir.

2. SESİ YÜKSELT ve SESİ KIS tuşlarına basarak zil sayısını ayarlayın.

3. Onaylamak için tekrar ZİL SAYISI tuşuna basın. Aktüel ayar yakl. 2 saniye boyunca ekranda 
gösterilir.

Yapılan değişikliğin onaylandığı iki bip sesiyle duyurulur ve üç haneli yeni PİN kodunuz her rakamı teker teker olmak 
üzere sırasıyla ekranda gösterilir.



Uzaktan Dinleme 

Telesekreterinize bırakılan mesajları dışarıdan, Ton arama modunu destekleyen başka bir telefondan olmak üzere 
uzaktan dinleyebilrsiniz (bkz. Bölüm 8, Arama Modu, Sayfa 19).

Uyarı: Telesekreter mesajlarına erişmek için uzaktan dinleme kodunun girilmesi gerekir.

Doğru uzaktan dinleme kodu
Uzaktan dinleme kodu doğru olarak girildiğinde uzaktan dinleme modu etkinleşir.

Yanlış uzaktan dinleme kodu
Doğru uzaktan dinleme kodunu girmek için üç denemeniz vardır. Ardından bağlantı kesilir.

Uyarı: Uzaktan dinleme esnasında hangi fonksiyonu başlattığınızdan emin değilseniz, bir sefer 5 tuşuna 
basarak aktüel l fonksiyonu durdurabilir ve tekrar baştan başlayabilirsiniz.

Uyarı: 8 saniye içinde herhangi bir tuşa basılmazsa bağlantı kesilir.

Telesekreteri uzaktan dinlemek için:

3. Uzaktan dinleme kodunu girin.

Uzaktan Dinleme Fonksiyonları 
Uzaktan dinleme esnasında aşağıda belirtilen fonksiyonları kullanabilirsiniz:

Fonksiyon Uzaktan Dinleme Tuşları

Mesajları dinle

Anonsu dinle

Anons kaydet

Durdur

Telesekreteri aç / kapat

Eski ve yeni mesajların hepsini sil  iki defa

Mesajı dinlerken aşağıda belirtilen olanaklara sahipsiniz:

Önceki mesajı dinle

Aktüel mesajı tekrar dinle

Sonraki mesajı dinle

Mesaj dinletmeyi durdur

Aktüel mesajı sil
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Uyarı: Telesekreter kapalıysa, zil 10 defa çaldıktan sonra sinyal sesi duyulur. 3. adımdan itibaren işleme 
devam edin.

4. İstenen uzaktan dinleme fonksiyonunu çağırmak için haricî telefonun ilgili tuşuna basın 
(aşağıdaki tabloya bkz.).

1. Haricî bir hattan telesekreterinizi telefonla arayın.
2. Telesekreter devreye girer girmez ve anons dinletilmeye başlar başlamaz YILDIZ tuşuna basın.
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13  Ek 
Standart Ayarlar 

El cihazının ismi* PHILIPS Telesekreter (Yalnýzca DECT 225 için) Açık

Zil melodisi Melodi 1 Standart anons dili ** Türkçe
Zil sesi seviyesi Seviye 3 Telesekreter mesaj belleği Boş
Tuş sesi Açık Telesekreter zil sayısı Ücret tasarrufu
Ekran ışıklandırması Açık Uzaktan dinleme kodu 000
Flash süresi ** 270 ms Baz istasyon hoparlör ses seviyesi Seviye 3
Arama modu ** Ton
Ekran dili ** Türkçe
Kulaklık ses seviyesi Orta
Tuş kilidi Kapalı
Yeni mesaj gösterimi Kapalı
Kaydetme/Kayıt silme kodu 0000

* Reset fonksiyonu uygulandıktan sonra bu ayar değiştirilmez.

EK
* Ülkeye göre deðiþtir
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Hata Giderimi 

Sorun Giderilmesi

Telefon çalışmıyor. • Adaptörün ve telefon kablosunun doğru takılmış olduğundan 
emin olun. 

• Bataryaların şarjlı ve takılı olduklarından emin olun. 
• Elektrik kesildiğinde telefon kullanılamaz.

Telefon çalmıyor. • Adaptörün ve telefon kablosunun doğru takılmış olduğundan 
emin olun.

• El cihazıyla baz istasyona daha da yaklaşın.
• El cihazının zilinin açık olduğundan emin olun.

Hat alma sesi gelmiyor. • Telefon kablosunun doğru takılmış olduğundan emin olun.
• El cihazının şarjlı olduğundan emin olun.
• El cihazıyla baz istasyona daha da yaklaşın.

Arayanın numarası ekranda 
gösterilmiyor.

• Servis sunucunuzla aranızdaki sözleşmenin numaranın 
aktarılması özelliğini kapsadığından emin olun. 

• Gelen çağrıları telefon en az bir kez çaldıktan sonra kabul 
edin.

İkinci görüşmenin (yoklama sesi) kabul 
edilmesi mümkün olmuyor.

• Servis sağlayıcınıza başvurun ve doğru flash süresini ayarlayın.*

Piller şarj edildikten kısa bir süre sonra 
„BAT AZ“ mesajı beliriyor.

• Yeni Piller takın.

El cihazını kaydetmek mümkün değil. •  OK tuşuna basmadan önce  PAGING tuşunu 
yakl. 4 saniye boyunca basılı tutmaya dikkat edin.

• Her baz istasyonuna en fazla 4 el cihazı kaydedilebilir. Kayıtlı 
bir el cihazının kaydını silmek için bkz. Bölüm 9 � El Cihazının 
Kaydının Silinmesi).

Telesekreter mesaj kaydetmiyor. • Telesekreterin besleme blokuna ve besleme blokunun da 
prize takılı olduğundan emin olun. 

• Telesekreter belleğinin dolu olmadığından emin olun. Bellek 
dolu ise bazı mesajları veya tüm mesajları silin.

• Elektrik bağlantısını kesmeyi ve yakl. 15 dakika sonra tekrar 
kurmayı deneyin.

Uzaktan dinleme mümkün değil. • Uzaktan dinleme kodunu doğru girdiğinizden emin olun.
• Ton arama modunu destekleyen bir telefon kullanın.

Yukarıda tarif olunan çözümler başarı sağlamadığında hem baz istasyonun hem de el cihazının elektrik bağlantısını 
kesin. Yakl. 15 dakika kadar bekleyin ve tekrar deneyin.

EK
* Ülkeye göre deðiþtir
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 işareti, cihazın 1999/5/EG Avrupa Birliği Yönetmeliği‘nin kullanıcı güvenliği, elektromanyetik uygunluk 

ve frekans alanı bakımından temel esaslarına ve diğer önemli tespitlerine uygun olduğunu gösterir.

EK

Uyumluluk bildirimi 

We,

PHILIPS Consumer Electronics 
Route d’Angers 
72081 Le Mans Cedex 9 
France 

olarak DECT221xx ve DECT 225xx ürünlerinin R&TTE Direktifleri 1999/5/EC Ek 4 ‘te yer alan temel koşulları ile 
uyumlu olduğunu beyan ederiz:

Madde 3.1.a ( kullanıcının sağlık & güvenliğini koruma )  
 Güvenlik: EN 60950-1 (10/2001) 
 SAR: EN 50371 (2002) 
 
Madde 3.1.b (elektromanyetik uyumluluk için koruma gereklilikleri) 
 EMC: ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002) 
 
Madde 3.2 (radyo spektrumunun verimli kullanımı) 
 Radyo: EN 301 406 V1.5.1 (2003) 

Konsey Yönergeleri 1999/5/EC ile ilgili olarak temel koşullarla uyumluluk garanti edilmiştir.

Tarih: 04/02/2005 Le Mans

    
0681

Ürün kalite müdürü
Ev Haberleşmesi 
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Declaration of conformity

We,

PHILIPS Consumer Electronics 
Route d’Angers 
72081 Le Mans Cedex 9 
France 

Declare that the products DECT221xx and DECT225xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 
1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user) 
 Safety : EN 60950-1 (10/2001) 
 SAR : EN 50371 (2002) 
 
Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) 
 EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002) 
 
Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum) 
 Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003) 

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 04/02/2005 Le Mans

    
0681

Product Quality Manager
Home Communication

The  marking certifies the compliance with technical regulations in accordance with the Directive 

1999/5/EC for the safety of the user, electromagnetic perturbations and for radio spectrum.
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