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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 100-240 volts AC elektrik 

kaynağı kullanmaktadır. 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.

• Yüksek voltaja maruz kalmamak 
için cihazınızın içini açmayın.

• Şarj aletini sıvılarla temas 
ettirmeyin.

• Ürün ile birlikte verilenden ya da 
Philips'in önerdiğinden başka bir 

pili asla kullanmayın:  patlama 
tehlikesi.

• Daima ürün ile birlikte verilen 
kabloları kullanın.

• Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi 
kulaklık sesini aniden çok yüksek 
bir seviyeye arttırabilir: 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.

• 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 

35° C (32 ila 95° F) olmalıdır.
• Sıcaklığın sürekli olarak -20 ila 

70° C (-4 ila 158° F) olduğu 
yerlerde depolayın.

• 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.

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

1.3 GAP standart uyumluluğun 
kullanımı

GAP standardı , tüm DECT™ GAP 
telefonlarının ve baz istasyonlarının, 
üreticisi dikkate alınmaksızın asgari 
işletim standardına uygun olmasını 
temin etmektedir. 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 SE650/655 haricinde 
bir telefon kullanıyorsanız ileri düzey 
özelliklerden yararlanamayabilirsiniz.
SE650/655 telefonunuzla başka 
marka bir GAP standardı baz 
istasyonuyla bağlantı kurmak ve 
kullanmak için, öncelikle üreticinin 
talimatında belirtilen prosedürü, 
daha sonra bölüm 7.6'da açıklanan 
prosedürü uygulayın. Başka marka 
bir telefon ve SE650/655 baz 
istasyonuyla bağlantı kurmak için baz 
istasyonunu bağlantı moduna geçirin, 
daha sonra üretici talimatındaki 
prosedürü uygulayın.

1.4 Geri dönüşüm ve atma işlemi
Eski ürünlerin atılmasına yönelik bilgi:
İnsan sağlığının ve çevrenin 
korunması amacıyla ürünlerin mevcut 
olan en iyi işlemlerden geçirilerek geri 
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işlenmesini, kurtarılmasını ve geri 
işleme tekniklerinin uygulanmasını 
sağlamak için WEEE yönetmeliği 
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz 
Yönetmeliği; 2002/96/EC) yürürlüğe 
koyulmuştur. Ürününüz, geri 
dönüşümü ve tekrar kullanımı 
mümkün yüksek kaliteli malzemeler 
ve bileşenler ile tasarlanmış ve 
üretilmiştir.
Eski ürününüzü genel ev atıkları ile 
birlikte atmayın. Elektrikli ve 
elektronik ürünlerin toplanması için 
aşağıdaki işaret ile belirtilmiş yerel 
toplama noktalarını öğrenin.

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

aksesuarlar dahil olarak) belirtilmiş 
WEEE toplama tesisine teslim 
edilmesi.

• Değiştirmek için ürün satın 
alırsanız, eski ürününüzü bayinize 
iade ediniz.  WEEE yönetmeliği 
gereğince bunu geri kabul 
edecektir.

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

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 Elektrikli, 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 İş Prensiplerinin en 
önde gelenlerinden birisi, 
yürürlükteki tüm yasal 
gerekliliklere ve ürünlerin 
üretiminin yapıldığı zamanda 
yürürlükte olan EMF 
standartlarına uyum sağlanması 
amacıyla ürünlerimize ilişkin tüm 
gerekli sağlık ve güvenlik 
önlemlerini almaktır.

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 
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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
Yaptığınız alışveriş için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz!
Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanabilmek için, ürününüzü 
www.philips.com/welcome adresinden kaydediniz.

2.1 Kutunun içindekiler

* Kutu içerisinde hat kablosunun yanısıra hat adaptörü de bulunabilir. 
Bu durumda, hat kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü 
hat kablosuna takmanız gerekmektedir.

Çoklu telefon paketlerinde, bir ya da daha çok ilave telefon, güç kaynağı birimli şarj 
aletleri ve ilave şarj edilebilir piller bulunmaktadır.

Telefon Braketli baz istasyonu Pil kapağı

2 adet AAA şarj 
edilebilir pil

Güç kaynağı Hat kablosu*

Kullanıcı el 
kitabı

Garanti Hızlı Başlangıç 
Kılavuzu

Not
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2.2 Telefonunuza genel bakış

 

A Durum LED ışığı
Telefonunuzun telesekreterinde yeni 
bir mesaj kayıtlı olduğunda, 
telefonunuzdaki durum LED ışığı 
yanıp söner. Arayanın Numarasını 
Tanımlama servisine abone iseniz, 
yeni bir arama, yeni bir SMS veya 
yeni bir sesli mesaj olduğunda da 
durum LED ışığı yanıp sönecektir.
B Kulaklık

C Ekran
Ekran simgeleri hakkında daha fazla 
bilgi için 2.3 bölümüne bakın.
D Seçme tuşu o
Ekran üzerinde görüntülenen 
fonksiyonu seçer ya da menü 
düzenindeki bir alt seviyeye iner. 
Ayrıca girişleri onaylamak için 
kullanılır (örneğin tarih ve saat ayarı).
E 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 (Geri görüntülenir).
F Dolaşma tuşları n
Boş modda: Çağrı kaydını 
görüntülemek için yukarı u ve Telefon 
defterini görüntülemek için aşağı d 
tuşu kullanılır.
Bir arama sırasında: Kulaklık ve 
hoparlör sesini arttırmak ya da 
azaltmak için n tuşunu kullanın.
Düzeltme ve giriş: Bir önceki karaktere 
u veya bir sonraki karaktere d gidin. 
Diğer modlarda: u tuşunu ve aşağı d 
tuşunu kullanarak menü listesini 
dolaşın ya da Telefon defterindeki, 
Yeniden arama listesi ya da Arama 
kaydındaki bir önceki ya da bir 
sonraki kaydı görüntüleyin.
G Konuşma tuşu t
Boş modda: Dış hat araması yapmak 
ve dahili ya da dış hat çağrısını 
yanıtlamak için kullanılır.
Bir arama sırasında: Tekrar arama 
özelliğini etkinleştirir.

B

C

E
D

G

H

A

F
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Diğer modlarda: Telefon defteri, 
Yeniden Arama listesi veya Arama 
Kaydında seçtiğiniz numarayı çevirir.
H İptal tuşu h
Boş modda: El cihazını kapatmak için 
uzun basın (5 saniye).
El cihazı kapalı olduğunda: Açmak 
için uzun basın (1 saniye).
Bir arama sırasında: Aramayı bitirir.
Diğer modlarda: Boş moda geri 
dönmek için basın.
I Menü tuşu m
Boş modda: ana menüye gider.
J Tekrar arama r
Boş modda T.Çevr listesine erişim.
K Hoparlör tuşu l
Boş modda: Hoparlörü açın ve numarayı 
çevirin. Ahizesiz mod kullanarak gelen 
aramayı cevaplar. Bir arama sırasında: 
Hoparlörü açar ve kapar.
L Sayı tuşları
Numara çevirmek ya da karakter 
yazmak için kullanın.
3’ten 9’a kadar olan tuşlara uzun 
basarak, direkt bellek erişimi 
numaralarından birini çevirebilirsiniz.
M */Tuş takımı kilitleme tuşu *
Boş modda: Tuş takımını kilitlemek/
kilidini açmak için uzun basın. 
Ön arama veya düzeltme: "*" girmek 
için basın.
Açık bırakma: Puls kullanılıyorsa geçici 
çevir sesine geçmek için uzun basın.
N #/Zil sesi açık/kapalı ve Rakam 

arası boşluk tuşu #
Boş modda: Zili açmak/kapamak için 
uzun basın.
Tuşlama veya düzeltme: Boşluk girmek 
için (ön tuşlama sırasında) uzun ve "#" 
simgesi girmek için kısa basın.

Düzeltme: Büyük/küçük harfe geçmek 
için kısa basın.
O Sessiz tuşu s
Ahize açıkken: Mikrofonu etkinleştirir/
devre dışı bırakır.
P Çağrı aktarma tuşu ve 

İnterkom 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.
Q Mikrofon
R Hoparlör

Ahizesiz cevaplama modunun 
etkinleştirilmesi, kulaklıktaki sesin 
aniden çok yükselmesine neden 
olabilir. Telefonun kulağınıza çok 
yakın olmadığından emin olun.
S Pil kapağı

Uyarı

R

S

N

P

I

M

O

L

K

Q

J
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2.3 Ekran simgeleri ve Mesajlar

 

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 pil takıldı 
demektir. Doğru tipte pille 
değiştirin.

 

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

 

Yeni bir sesli posta ya da 
SMS kutusuna yeni SMS 
mesajı geldiğinde yanıp 
söner. SMS kutusundaki 
eskiden alınmış SMS 
mesajları olduğunda sürekli 
olarak yanar.

 

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

 

Alarm saati 
etkinleştirildiğinde belirir. 
Alarm zamanı geldiğinde 
yanıp söner.

Not

 

Hoparlör etkinleştirildiğinde 
belirir.

 

Zil kapalı olduğunda 
görüntülenir.

 

Telesekreter açık 
konumdayken sabit olarak 
yanar. Mesajlar telesekreter 
tarafından alındığında yanıp 
söner; telesekreterin belleği 
dolu olduğunda hızlı yanıp 
söner.

 

El cihazının baz istasyonuna 
kayıtlı ve kapsama alanı 
içerisinde olduğunu gösterir. 
Telefon kapsama alanı 
dışında iken veya bir baz 
ararken simge yanıp söner.

Seç/
Tamam

Seç, Menü modundayken 
belirir. Bir sonraki menü 
seviyesine gitmek ya da bir 
seçimi olaylamak için 
altındaki tuşa basın.
Bir işlemin onayını talep 
etmek için Tamam belirir. 
Onaylamak için altındaki tuşa 
basın.

 

Kaydırmalı listede daha fazla 
seçenek olduğunu ve ses 
seviyesini 
ayarlayabileceğinizi gösterir.
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Geri/
Temiz.

Geri, Menü modundayken 
belirir. Önceki menüye geri 
dönmek için hemen altındaki 
tuşa basın.
Temiz., bir giriş yaparken 
belirir. Giriş yaparken bir 
karakteri ya da sayıyı silmek 
için altındaki tuşa basın. 
Hepsini silmek için uzun 
basın.
14 Telefonunuz



2.4 Baz istasyonu hakkında genel bilgi

A Çağrı tuşu a
El cihazı çağrısı.
Uzun basıldığında kayıt prosedürünü 
başlatır.
B Hoparlör
C Mesaj sayacı
Sürekli olarak AÇIK: eski mesajların 
sayısını gösterir.
Yanıp sönüyor: Yalnızca yeni 
mesajların sayısını gösterir.
Yanıp sönen iki yatay çubuk "--": 
Telesekreter hafızasının dolu 
olduğunu gösterir.
Ses seviyesini ayarlarken baz ses 
seviyesini de gösterir.
D Açık/Kapalı tuşu e
Telesekreteri açmak ve kapatmak için 
kısa basın.
E Ses seviye tuşları -+
Hoparlörün sesini azaltır ya da arttırır.
Çalma sırasında 5 ses seviyesi vardır. 
Boş mod ve arama görüntüleme 
sırasında 5 ses seviyesi ve ayrıca 
KAPALI fonksiyon mevcuttur.

F Silme tuşu x
Mesaj dinlenirken silmek için kısa 
basın.
Tüm eski mesajları silmek için boş 
modda uzun basın (2 saniye). 
(Yeni mesajlar silinmez.)
G Önceki tuşu b
Dinlenen mesaj sırasında 1 saniye 
içinde basılırsa bir önceki mesaja 
gider.
Dinlenen mesajın ardından 1 saniye 
içinde basılırsa mesaj tekrar dinlenir.
H Sonraki tuşu f
Mesaj dinleme sırasında bir sonraki 
mesaja atlar.
I Oynat/Durdur tuşu p
Telefon mesajlarını dinletir (ilk 
kaydedilen ilk dinletilir). Mesajların 
arasında kısa bir bip sesi vardır ve 
tüm mesajlar dinletildikten sonra iki 
bip sesi duyulur.
Mesaj dinletmeyi durdurur.

B

F

H

D

G

E

I

A

C
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3 Başlarken

3.1 Baz istasyonuna bağlama
1 Baz ünitesini telefon hattı soketi 

ve elektrik prizinin yakınında olan 
merkezi bir noktaya yerleştirin.

2 Hat kablosunu ve elektrik 
kablosunu baz ünitesinin arka 
kısmındaki konektörlere takın.

3 Hat kablosunun ve elektrik 
kablosunun diğer uçlarını soket 
ve prize takın .

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

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.

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

Baz ünitesi duvar montajını 
destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. 
Baz ünitesini duvara monte etmek 
için, aşağıdaki talimatları izleyin.
1 Braketi; ➀ iç kısmındaki iki 

mandala bastırarak ve ➁ braketi 

Not

Uyarı

Uyarı
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dışa doğru çevirerek baz 
istasyonundan çıkartın.

2 Braketi kendi etrafında çevirin.

3 Braketi, baz istasyonunun karşı 
tarafına takın.

4 Vidaları (verilmemiştir) duvara 
takın.

5 Baz ünitesinin arkasındaki 
montaj deliğini duvardaki 
vidalarla hizalayın.

6 Baz ünitesini aşağı kaydırarak 
yerine oturtun.

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

Mutlaka ünite ile birlikte gelen AAA 
şarj edilebilir  pilleri kullanın. Şarj 
edilebilir piller yerine alkalin piller 
kullanıldığı takdirde ekran üzerinde 
"Uyari" görüntülenecek ve pil 
simgesi hızlı bir şekilde yanıp 
sönmeye başlayacaktır.

Uyarı

Uyarı

5,20

5,20

17,00

83,00
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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 düşük 
seviyede olduğunda, düşük pil düzeyi 
sensörü ekran üzerindeki pil simgesini 
yakıp söndürerek uyarı verir. Bu bir 
konuşma sırasında meydana gelirse, 
pilin zayıf olduğunu size bildirmek için, 
bir alarm sesi duyulur. Pil seviyesi aşırı 
düşük olduğunda, simge yanıp 
sönmeye başladıktan kısa bir süre 
sonra telefon otomatik olarak kapanır ve 
devam eden işlem varsa 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. Bir kaç 
dakika şarj ettikten sonra, çeşitli 
dillerde Merhaba görüntülenecektir. 
Telefonunuzu yapılandırmak için 
aşağıdaki adımları takip edin:
1 Ülke listesini görüntülemek için 

o Tamam'a basın.
2 Ülkeyi bulmak için n tuşunu 

kullanın.
3 Seçiminizi onaylamak için o 

Tamam'a basın.
(Seçilen ülkeye ilişkin varsayılan 
hat ayarları ve menü dili otomatik 
olarak konfigüre edilirken 
Bekliyor... görüntülenecektir.)

Uyarı

Not

İpucu
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4 Sayı tuşlarını kullanarak tarih ve 
saat için rakam girişi yapın. 
Bkz. bölüm 5.12.1-"Tarih ve 
Saatin ayarlanması".

Tarih ve saat formatı ülke seçimiyle 
beraber başlangıçta belirlenir.
5 Onaylamak için o Tamam'a 

basın.
• Onay sesi işitilir. Aynı 

zamanda el cihazı boş moda 
geçer. Birden fazla el 
cihazınızın olması 
durumunda, ayar tüm 
telefonlar için otomatik olarak 
yapılır.

Ülke ayarlarını(bkz. bölüm 7.8) ve 
saat formatını (bkz. bölüm 5.12.2) ilk 
konfigürasyondan sonra 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.

Not

İpucu
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3.6 Menü yapısı
SE655 aşağıdaki tabloda gösterilen yedi menüye sahiptir.

Menü moduna girmek için menü tuşuna m basın. Navigasyon tuşlarını n 
kullanarak menüler ve alt menüler arasında ilerleyin.
Bir sonraki alt menü seviyesine girmek için o Seç basın. Önceki menüye 
gitmek için c Geri tuşuna basın.
Aşağıdaki çizelgede telefonunuzun menü ağaçları gösterilmektedir.
Telefon Defteri 

Menü Adı Simge
1 Telefon Defteri
2 Kişisel Ayarlar
3 Saat ve Alarm
4 İleri Düzey Ayarlar
5 Şebeke servisleri
6 SMS
7 Telesekreter

Telf.Defteri Yeni Giriş İsim Girin: Numara Girin:
 Arama List. Kayıt listesi görüntülenir 
 Gir. Düzenle
 Melodi Seç Kayıt listesi görüntülenir  Seçilen giriş için  Melodi listesi
   melodi ayrıntıları   
 Sil Kayıt listesi görüntülenir Sil?
 Tümünü Sil Hepsini Sil?
 Direkt Haf.  Tuş listesi ve durumu Düzenle
   Sil
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Kişisel Ayarlar 
Kişisel Set El Chz. Adi Ad girin 
 El Cih. Tonu Zil Sesi Çubuk yok (kapalı)
   Tek bar
   …
   Beş bar
   Artan
  Zil Sayisi Zil sesi 1 adı
   …
   Zil sesi 15 adı
  Tuş Sesi Açik
   Kapali
 Dil Dil listesi 
 Duvar Kağidi Fon 1  
  Fon 2  
  Fon 3  
  Fon kapalı
 Renk Temasi Renk 1
  …  
  Renk 4 
 Kontrast Seviye 1  
  …  
  Seviye 5  
 Aydinlatma 20Sn 
  40Sn 
  60Sn 
 Otomatik Kapat Açik  
  Kapali
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Saat ve Alarm  
Saat & Alarm Tarih/Saat Ayr Tarih ve saati gir  
 Format Ayarla Saat Formati 12Sa
   24Sa
   Tarih Formati GG/AA
   AA/GG
 Alarm Kapali  
  Açik Bir Kez
  Açik Günlük
 Alarm Tonu Melodi 1  
  Melodi 2  
  Melodi 3
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İleri Düzey Ayarlar  
Gelişmiş Ayr Kolay Arama Mod Açik Numara Girin:   
   Kapali (varsayılan)   
  Numara Numarayı gir   
 Konferans Açik     
  Kapali (varsayılan)    
 Arama Engeli PIN’I gir Mod Açik 
    Kapali (varsayılan) 
   Numara Numara 1 
    … 
    Numara 4 
 Xhd Sesi Açik (varsayılan)     
  Kapali     
 Pin Değ.       
 Fihrist      
 Kaydi Sil     
 Ülke Ülke listesi 
 Sifirla Sifirla?   
 Otomatik Ön Ek Hane Algila: Ön Ek 
 Tek. Ara. Sür. Kisa     
  Uzun    
 Arama Modu Ton    
  Puls    
 Tek Çaliş Açik    
  Kapali 
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Şebeke Servisleri  
Şeb.Servis Arama Yönl. Aktifleştir Numara Girin:  
  Devre Diş.    
  Kodu Değiştir Kodu Aktflştir Ön Ek (kodu gir)
    Son Ek (kodu gir)
   Kod İnaktif Kodu Değiştir
 Ara.Yön. Meşg.  Aktifleştir Numara Girin:  
  Devre Diş.    
  Kodu Değiştir Kodu Aktflştir Ön Ek (kodu gir)
    Son Ek (kodu gir)
   Kod İnaktif Kodu Değiştir
 Ara.Yön.Cvpsiz Aktifleştir Numara Girin:  
  Devre Diş.   
  Kodu Değiştir Kodu Aktflştir Ön Ek (kodu gir)
    Son Ek (kodu gir)
   Kod İnaktif Kodu Değiştir
 Sesli Posta Ara   
  Ayarlar Numara Girin  
 Sesli Posta 2 Ara    
  Ayarlar Numara Girin  
 Bilgi Ara   
  Ayarlar Numara Girin  
 Bilgi 2 Ara   
  Ayarlar Numara Girin
 Geri Ara Ara   
  Ayarlar Numara Girin 
 Geri Ar. İptal Ara    
  Ayarlar Numara Girin  
 Kimlik Gizle Aktifleştir 
  Ayarlar Numara Girin
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SMS  
SMS SMS  Yaz      
 Gelen Kutusu Oku Cevapla  
   İlet  
   Numara Kaydet 
   Sil 
   Tümünü Sil
 Taslak Oku Gönder
   Düzenle 
   Sil
   Tümünü Sil
 Ayarlar SMS Alma Açik (varsayılan)  
   Kapali  
   Kutu No Dğştir
  SMS Merkezi SMS Merkezi 1 Gelen ve giden  
   SMS Merkezi 2 numaraları gir
   SMS Merkezi 3
  Varsay. Merkezi SMS Merkezi 1  
   SMS Merkezi 2  
   SMS Merkezi 3  
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Telesekreter  
Telesekreter Dinle Tekrarla 
  Sonrki
  Önceki  
  Sil 
 Tümünü Sil   
 Tlsek.Aç/Kap Açik
  Kapali 
 Anons Kaydet Cevap Ve Kyt Dinle
   Mesaj Kay.
   Sil
  Sadece Cevap Dinle
   Mesaj Kay.
   Sil
 Cevap Modu Cevap Ve Kyt
  Sadece Cevap 
 Ayarlar Zil Gecikme 3 Zil
   4 Zil
   5 Zil
   6 Zil
   7 Zil
   8 Zil
   Ekonomi
  Uzak. Erş. Active
   Deactive (varsayılan)
  Hs Görüntüleme Açik
   Kapali (varsayılan)
  Ses Dil Dil listesi
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4 Telefonunuzun 
kullanımı

4.1 Arama yapma

4.1.1 Ön tuşlama
1 Numarayı girin. (* ve # dahil 

olmak üzere azami 24 rakam 
girilebilir. Son rakamı silmek için 
c Temiz. basın.) Veya uzun 
süre basılı tutulduğunda tümü 
silinir.

2 t tuşuna basın.
• Arama başlatılır.

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.

• Çoklu el cihazı setlerinde, her el 
cihazının kendi yeniden çevirme 
listesi vardır.

• Ayrıca önce t tuşuna bastıktan 
sonra yeniden arama listesine 
girmek için c T.Çevr’e 
basabilirsiniz. Sonra n tuşunu 
kullanarak listeden bir numara 
seçin ve o Seç tuşuna basın. 
Numara otomatik olarak 
aranacaktır.

4.1.4 Arama kaydından arama 
yapma

• Çoklu el cihazı setlerinde, arama 
kaydı tüm el cihazları arasında 
paylaşılır.

• Arayanın numarasını ya da adını 
görebilmek için, Arayanın 
Numarasını Tanımlama servisine 
abone olmanız gerekmektedir. 
Bkz. bölüm 5.9.1-"Arama Kaydına 
Erişim".

1 Boş moddayken u’ya basın, 
sonra n tuşunu kullanarak 
arama listesindeki bir girişe gidin.

Liste boş olduğu takdirde, "Liste Boş" 
görüntülenir.
2 t tuşuna basın.

• Arama başlatılır.

4.1.5 Telefon defterinden arama 
yapma

1 Boş modda d tuşuna basın.

Not

Not

Not
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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. 
Örnek: 2 tuşuna basıldığında A ile 
başlayan kayıtlar görüntülenir. 2 
tuşuna bir kere daha basıldığında 
B ile başlayan kayıtlar görüntülenir vb.

4.1.6 Telefondayken telefon 
defterinden numara tuşlama

1 Telefondayken, telefon defteri 
listesine girmek için o Tercih 
ve sonra da o Seç'e basın.

2 n tuşunu kullanarak bir telefon 
rehberi kaydı seçin.

3 o Seç’e basın.
• Arama başlar.

4.1.7 Direkt Erişim Belleğini 
Kullanarak Arama Yapma

Kaydedilmiş olan bir doğrudan erişim 
bellek numarasını çevirmek için sayı 
tuşlarından birini 3 ila 9 en az 2 
saniye süresince basılı tutun.

• Çoklu el cihazı setlerinde, her el 
cihazının kendi direkt erişim 
hafızası vardır.

• Doğrudan erişim bellek 
numaralarının saklanması, 
düzenlenmesi ve silinmesine 

yönelik bilgi için bölüm 5.6.7'e 
bakınız.

4.1.8 Rakam arası boşluk 
girilmesi

Çevirme sırasında duraklatmak için 
# tuşuna uzun basın. Boşluk P ile 
gösterilir.

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.

Gelen çağrı sırasında zil sesini c 
Sessiz tuşuna basarak 
kapatabilirsiniz.

4.2.1 Ahizesiz cevaplama

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

İpucu

Not
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Telefon çaldığında, l tuşuna basın.
• El cihazının hoparlörü etkinleşir.

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

Otomatik kapatma etkin olduğunda, 
aramayı sonlandırmak için el cihazını 
baz istasyonuna veya şarj cihazına 
geri koyabilirsiniz. Bu özellik 
varsaylan olarak etkinletirilmitir.

Görüşme süresi (MM:SS) telefon 
ekranında yaklaşık 5 saniye 
süresince görüntülenir.

İpucu

Not
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5 Telefonunuzdan 

daha fazla 

faydalanma

5.1 El cihazını kapama ve açma
El cihazını kapatmak için, h tuşuna 
boş modda ve en az 5 saniye basın. 
Açmak için ise, h tuşuna basarak 
en az bir saniye basılı tutun.

5.2 Tuş takımını kilitleme/kilidini 
açma

Boş moddayken telefonu tuş kilidini 
açmak/kapatmak için * tuşunu en 
az 3 saniye süresince 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. Örnegin "PAUL" 
adini 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:

Ülke ayarınıza bağlı olarak aşağıdaki 
ilave karakterler mevcuttur. (Bu 
karakterler SMS ile kullanılamaz.)
â, á, ã, ç, ê, ë, , í, ï, , ó, ô, õ, , ú, µ

• Girilen son rakamı ya da karakteri 
silmek için c Temiz.’e kısa basın 
ya da hepsini silmek için uzun 
basın.

• Büyük harf ve küçük harf arasında 
seçim yapmak için # tuşuna kısa 
basın.

• Rakamlar arasında boşluk vermek 
için # tuşuna uzun basın.

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

5.4.1 Kulaklık veya hoparlör 
sesini ayarlama

Bir çağrı sırasında n tuşuna basarak 
Seviye 1'den Seviye 5'e kadar bir 
seviye seçebilirsiniz.

Tuşlar Atanan karakterler
0 . 0 , / : ;   " ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \ 

^ ~ | 

1 BOŞLUK 1 @ _ # = < > ( ) 
& € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § ...

2 a b c 2 à æ ä å
3 d e f 3 è é Δ Φ
4 g h i 4 ì Γ
5 j k l 5 Λ
6 m n o 6 ñ ö ò
7 p q r s 7 ß Π Θ Σ
8 t u v 8 ù ü
9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

İpucu
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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.

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 iptal etmek için 
l tuşuna tekrar basın.

5.5 Zincir arama
Bu özellik, arama sırasında telefon 
defterine daha önceden kaydedilen 
bir numaraya dahili numara 
eklemenize olanak sağlar.
1 Hattı almak için el cihazındaki 

t veya l tuşuna basın. 
Sonra telefon defteri listesine 
girmek için o Tercih ve sonra 
da o Seç'e basın.

2 n tuşunu kullanarak bir telefon 
rehberi kaydı seçin.

3 o Seç’e basın.
• İlk kısım çevrilir.

4 Dahili numarayı girin.

5.6 Telefon defterinin kullanılması
Telefonunuz 200'e kadar telefon 
defteri belleği saklayabilir. Her bir 
telefon kaydında, telefon numarası 
maksimum 24 haneden ve isim 14 
karakterden oluşabilir.
Telefon defterindeki tüm adlar ve 
numaralar birbirinden farklı olmalıdır.

Birden fazla el cihazınız varsa, telefon 
rehberine bir defada tek bir el cihazı 
girebilir.

5.6.1 Telefon defterine yeni bir kişi 
ekleme

1 Boş moddayken m tuşuna 
basın. Telf.Defteri belirecektir; 
o Seç tuşuna basın.

2 Yeni Giriş  belirir; oSeç 
tuşuna basın.

3 İsim Girin görüntülenir. Kişinin 
adını girin (azami 14 karakter) ve 
o Tamam tuşuna basın.

4 Numara Girin görüntülenir. 
Numarayı girin (azami 24 karakter) 
ve o Tamam tuşuna basın.
• Onay sesi işitilir.

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

• Önceki menüye dönmek için c 
Geri tuşuna basın.

Tehlike
Not

Not
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Bellek dolu olduğunda yeni bir telefon 
rehberi kaydı giremezsiniz. Bu durumda, 
yeni kayıtlara yer açmak için varolan 
kayıtlarınızdan silmeniz gerekir.

5.6.2 Telefon defterine erişim
1 Boş moddayken d tuşuna basın, 

telefon defterini görüntülemek için 
n tuşunu kullanın. (Telefon 
defterine menü modunu kullanarak 
da ulaşabilirsiniz. m ➝ 
Telf.Defteri ➝ Arama List.)
• Telefon defteri kayıtları 

alfabetik sıraya göre listelenir.
2 Ayrıntıları görüntülemek için 

oGörün. tuşuna basın.

Telefon kayıtlarına göz atmak için n 
tuşunu kaydırmak yerine, bulmak 
istediğiniz kaydın ilk harfine karşılık 
gelen sayısal tuşa basabilirsiniz. 
Örnek: 2 tuşuna basıldığında A ile 
başlayan kayıtlar görüntülenir. 2 
tuşuna bir kere daha basıldığında B 
ile başlayan kayıtlar görüntülenir vb.
3 Numarayı çevirmek için t 

tuşuna basın. (Boş moda 
dönmek için h tuşuna basın.)

5.6.3 Telefon defteri girişini 
değiştirme

1 Press Boş moddayken m 
tuşuna basın. Telf.Defteri 
belirecektir; o Seç tuşuna 
basın.

2 n tuşunu kaydırarak Gir. 
Düzenle'e gidin ve o Seç 
tuşuna basın.

3 Değiştirilecek olan kaydı seçmek 
için n tuşunu kaydırın.

4 İsmi görüntülemek için o Seç 
tuşuna basın.

5 Harfleri birer birer silmek için c 
Temiz. tuşuna basın.

6 İsmi düzeltin ve onaylamak için 
o Tamam tuşuna basın.

7 Numarayı düzeltin ve onaylamak 
için o Tamam’a basın.
• Onay sesi işitilir.

Düzeltirken, girilen son rakamı ya da 
karakteri silmek için c Temiz. kısa 
basın ya da hepsini silmek için uzun 
basın.

5.6.4 Telefon defteri melodisinin 
seçilmesi

Bu fonksiyon sayesinde telefon 
defterinizde kayıtlı olan biri sizi 
aradığında çalacak olan zil sesini 
kişiselleştirebilirsiniz.

Bu özellikten yararlanabilmek için 
Arayanın Numarasını Tanımlama 
servisine abone olmanız gerekir.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın. Telf.Defteri belirecektir; 
o Seç tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Melodi 
Seç'e gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

İpucu

İpucu

Not

Not
32 Telefonunuzdan daha fazla faydalanma



3 n tuşunu kullanarak bir zil sesi 
atamak istediğiniz kaydı seçin ve 
o Görün. tuşuna basın.

4 Ekranda o kayıt için seçmiş 
olduğunuz zil sesi 
görüntülenecektir. Zil sesini 
değiştirmek için o Değiş. 
tuşuna basın.

5 n tuşunu kullanarak zil sesi 
listesini dolaşın. (15 adet melodi, 
artı Melodi Yok seçeneği 
bulunmaktadır. Aralarında 
ilerlerken zil sesleri çalmaya 
başlayacaktır.)

6 İstediğiniz zil sesini seçmek için 
o Seç tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran 
Telf.Defteri menüsüne geri 
döner.

İlk zil tespiti Açik olarak 
ayarlanmışsa, önce normal ton, 
ardından da kişiselleştirilmiş telefon 
rehberi melodisi çalar. Kapali olarak 
ayarlanmışsa, kişiselleştirilmiş telefon 
rehberi melodisi ilk zilden itibaren 
çalar. İlk zil çalma tespitinin nasıl Açik 
veya Kapali olarak ayarlanacağı ile 
ilgili olarak Bölüm 7.13'e bakın.

5.6.5 Telefon defteri kaydının 
silinmesi

1 Boş moddayken m tuşuna 
basın. Telf.Defteri belirecektir; 
o Seç tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Sil'e gidin 
ve o Seç tuşuna basın.

3 n tuşunu kullanarak silinecek 
kaydı seçin ve o Seç tuşuna 
basın.

4 Ekran üzerinde Sil? görüntülenir. 
Silme işlemini onaylamak için 
o Tamam basın.
• Onay sesi işitilir.

Silme işlemini iptal etmek için c 
Geri tuşuna basın. Ekran telefon 
defteri listesine geri döner.

5.6.6 Tüm telefon defteri 
kayıtlarının silinmesi

1 Boş moddayken m tuşuna 
basın. Telf.Defteri belirecektir; 
o Seç tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Tümünü 
Sil'e gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 Ekran üzerinde Hepsini Sil? 
görüntülenir. Press Silme işlemini 
onaylamak için o Tamam'a 
basın.
• Onay sesi işitilir.

5.6.7 Direkt Erişim Belleği
Telefon defteri belleğinde 7 adet 
doğrudan erişim numarası 
bulunmaktadır (3 ila 9 tuşları). 
Boş modda iken tuşlara uzun 
bastığınızda saklanan telefon 
numarası otomatik olarak aranacaktır.

Ülkenize bağlı olarak, 1 ve 2 tuşları 
ağ servisleri menüsündeki Sesli Posta 
2 ve Bilgi 2 ile birlikte kullanılmak 
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üzere ayrılmıştır. Bu servislere abone 
olursanız, bu sizin 1 ve/veya 2 
tuşunu kullanarak sesli posta erişim 
numaranızı ve/veya bilgi servisi erişim 
numarasını çevirmenizi sağlar.

5.6.7.1 Direkt Erişim Belleği 
Ekle/Düzenle

1 Boş moddayken m tuşuna 
basın. Telf.Defteri belirecektir; 
o Seç tuşuna basın.

2 Scroll n tuşunu kaydırarak 
Direkt Haf.'e gidin ve o 
Tamam tuşuna basın.
• Doğrudan erişim belleğine 

kayıtlı mevcut numara 
görüntülenecektir. 
Kaydedilmiş bir numara 
bulunmuyorsa, Numara Yok 
görüntülenir.

3 Düzenlemek istediğiniz tuşu 
seçmek için n tuşunu kullanın 
(Tuş 3 ila Tuş 9)ve o Menü 
tuşuna basın.

4 n tuşunu kaydırarak Düzenle'e 
gidin ve o Seç tuşuna basın.

5 Telefon defteri listesi 
görüntülenecektir. n tuşunu 
kullanarak seçmiş olduğunuz 
doğrudan erişim belleği 
numarasına atayacağınız telefon 
defteri kaydını belirleyin ve o 
Seç tuşuna basın.

6 Onaylamak için o Tamam'a 
basın.
• Onay sesi işitilir ve ekran, 

önceki menüye döner.

Her el cihazının kendi direkt erişim 
hafızası vardır.

5.6.7.2 Direkt Erişim Belleğinin 
Silinmesi

1 Boş moddayken m tuşuna 
basın. Telf.Defteri belirecektir; 
o Seç tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Direkt 
Haf.'e gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 Bellekten silmek istediğiniz tuşu 
seçmek için n tuşunu kullanın 
ve o Menü tuşuna basın.

4 n tuşunu kaydırarak Sil'e gidin 
ve o Seç tuşuna basın.
• Onay sesi işitilir ve ekran, 

önceki menüye döner.

5.7 Yeniden arama listesinin 
kullanılması

Tekrar arama listesi aranan son 10 
numarayı saklar. Her kayıt için en 
fazla 32 hane gösterilebilir.

5.7.1 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 
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rehberi kayıtlarından biriyle 
eşleşirşe, o zaman numara 
yerine isim görüntülenecektir.

2 Yeniden arama listesi 
seçeneklerini açmak için o Seç 
tuşuna basın.

Önceki menüye geri dönmek için c 
Geri tuşuna basın.

5.7.2 Tekrar arama numaras 
bilgilerini görüntüleme

1 Bo moddayken r tuuna basn, 
n tuunu kullanarak bir girdiyi 
seçin ve o Menü’e basn.

2 Ekranda Görün. belirir; tulanan 
numara ile ilgili bilgileri 
görüntülemek için o Seç’e 
basn.

3 Daha fazla bilgi görüntülemek 
için o Sonrki’ye basın. 
Ardından, bir önceki ekrana geri 
dönmek için o Önceki’ne 
basabilirsiniz. Görüntüledikten 
sonra, bir önceki menü 
seviyelerine geri dönmek için c 
Geri’ye basn.

5.7.3 Tekrar aranan numarayı 
telefon defterine kaydetme

1 Boş moddayken r tuşuna 
basın, n tuşunu kullanarak bir 
girdiyi seçin ve o Menü tuşuna 
basın.

2 Ekran üzerinde Görün. belirir. n 
tuşunu kaydırarak Numarayı 

Kaydet'e gidin ve o Seç 
tuşuna basın.

3 İsim Girin görüntülenir. Kişinin 
adını girin (azami 14 karakter) ve 
o Tamam tuşuna basın.

4 Numara Girin görüntülenir ve 
tekrar arama listesinden seçilen 
numara ekranda gösterilir. 
Bu kez isterseniz numarayı 
düzenleyebilirsiniz.

5 o Tamam tuşuna basın. Ekran 
tekrar arama listesine geri döner.

Girilen son rakamı ya da karakteri 
silmek için c Temiz. tuşuna basın. 
Girişin tamamını silmek için c 
Temiz. tuşuna uzun basın.

5.7.4 Tekrar aranan numarayı 
silme

1 Boş modda r tuşuna basın, n 
tuşunu kullanarak bir giriş seçin 
ve o Menü tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Sil'e gidin 
ve o Seç tuşuna basın.

3 Ekran üzerinde Sil? görüntülenir.
4 Silme işlemini onaylamak için 

o Tamam basın.
• Onay sesi işitilir.

Silme işlemini iptal etmek için c 
Geri tuşuna basın. Ekran bir önceki 
menüye geri döner.
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5.7.5 Tüm yeniden arama 
numaralarının silinmesi

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

2 n tuşunu kaydırarak Tümünü 
Sil'e gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 Ekran üzerinde Hepsini Sil? 
görüntülenir.

4 Silme işlemini onaylamak için 
o Tamam basın.
• Onay sesi işitilir.

5.8 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.
Aramayı cevaplandırmak için t ve 
2 tuşuna basın.
• İlk arama beklemeye alınır ve siz 

ikinci aramaya bağlanırsınız.
YA DA
Mevcut aramayı sonlandırmak için 
t ve 1 tuşuna basıp ikinci 
aramayı cevaplandırın.

5.9 Arama kaydının kullanılması
Arama kaydında, son 50 arama ve 
alınan yeni sesli posta saklanır. Boş 
modda, yeni ve cevaplanmamış 

aramalar için, ekranda  simgesi 
yanıp söner. 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 Telefonu 
Tanımlama servisine abone 
değilseniz arama kaydında hiçbir 
arayan numara bilgisi 
görüntülenmeyecektir.

5.9.1 Arama Kaydına Erişim
1 Boş moddayken u tuşuna basın, 

Arama List.'ni seçmek için o 
Seç tuşuna basın ve arama 
kaydını görüntülemek için n 
tuşunu kullanın.
• Aramalar (cevapsız ve gelen) 

kronolojik sıra ile en son 
arama listenin başında olacak 
şekilde görüntülenir. Arama 
görüntülenmez ve 
cevaplanmazsa, ekranda Yeni 
belirir. Mesajı baktıktan sonra, 
Yeni kaybolur.

• Seçili olan arama kaydı 
numarasını çevirmek için t 
tuşuna basın.

2 Arama bilgilerini görmek için o 
Menü tuşuna ve daha sonra 
o Seç tuşuna basın.
Ekranda arayanın bilgileri 
görüntülenir.
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• Önceki menüye geri dönmek 
için c Geri tuşunu 
istediğiniz zaman 
kullanabilirsiniz.

5.9.2 Arama listesi kaydını telefon 
defterinize kaydetme

1 Boş modda u tuşuna basın, o 
Seç tuşuna basarak Arama 
List.'yi seçin, sonra n tuşunu 
kaydırarak bir kayıt seçin ve o 
Menü tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Numarayı 
Kaydet'e gidin ve o Seç 
tuşuna basın.

3 Ekran üzerinde İsim Girin 
görüntülenir. Kişinin adını girin 
(azami 14 karakter) ve o 
Tamam tuşuna basın.

4 Numara Girin görüntülenir ve 
arama listesinden seçilen 
numara ekranda gösterilir. Bu 
kez isterseniz numarayı 
düzenleyebilirsiniz.

5 o Tamam tuşuna basın.
• Onay sesi işitilir ve ekran, 

arama kaydına geri döner.

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

5.9.3 Arama listesi kaydının 
silinmesi

1 Boş modda u tuşuna basın, o 
Seç tuşuna basarak Arama 
List.'ni seçin, sonra n tuşunu 

kaydırarak bir kayıt seçin ve o 
Menü'yü seçin.

2 n tuşunu kaydırarak Sil'e gidin 
ve o Seç tuşuna basın.

3 Ekran üzerinde Sil? görüntülenir.
4 Silme işlemini onaylamak için 

o Tamam'a basın.
• Onay sesi işitilir, arama listesi 

kaydı silinir ve ekran, arama 
listesinde bulunan bir sonraki 
numaraya geçer.

Silineni atmak için c Geri tuşuna 
basın. Ekran Arama List. menüsüne 
geri döner.

5.9.4 Tüm arama listesi 
kayıtlarının silinmesi

1 Boş modda u tuşuna basın, 
Arama List.’i seçmek için o 
Seç’e ve sonra o Menü’ye 
basın.

2 n tuşunu kaydırarak Tümünü 
Sil'e gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 Ekran üzerinde Hepsini Sil? 
görüntülenir. Silme işlemini 
onaylamak için o Tamam'a 
basın.
• Onay sesi işitilir. Ekranda 

2 saniye süresince Liste Boş 
görüntülenir ve daha sonra 
boş moda dönülür.

Not
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5.10 İnterkom 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.

5.10.1 Bir başka telefon ile 
interkom

Telefon SE650/655 serisinden değilde 
bu fonksiyon kullanılamaz.
1 Boş modda i tuşuna basın.

• Yalnızca 2 adet kayıtlı el 
cihazı bulunuyorsa İnterkom 
bağlantısı hemen kurulur.

2 2'den fazla kayıtlı el cihazı 
olması halinde, n tuşunu 
kullanarak arayacağınız el 
cihazını seçin ve o Tamam 
tuşuna basın.
• İnterkom araması 

başladığında, el cihazında  
simgesi görüntülenir.

3 Aranan el cihazının üzerindeki 
t tuşuna basın.
• İnterkom bağlantısı 

kurulmuştur.

Herhangi bir el cihazında h tuşuna 
basıldığında, interkomdan çıkar ve 
diğer el cihazları boş moda dönerler. 
İnterkom modundayken dış hattan bir 
çağrı gelirse ve siz bu çağrıyı 

cevaplamak istiyorsanız, öncelikle 
interkom modundan çıkmanız gerekir.

5.10.2 Harici aramayı başka bir 
telefona aktarma

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

istasyonuna bağlı olan 
telefonların numaraları 
görüntülenir.

2 n tuşunu kullanarak harici 
hattan gelen çağrıyı aktarmak 
istediğiniz el cihazı numarasını 
seçin ve o Seç’e 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.

5.10.3 İnterkom sırasında harici 
aramaya cevap verme

1 İnterkom sırasında gelen bir 
harici arama olduğunda yeni bir 
arama sesi çıkar.

Uyarı
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2 İnterkom modundan çıkmak için 
h tuşuna basın.

3 Dışarıdan gelen aramayı almak 
için t tuşuna basın.

5.10.4 Dahili ve harici aramalar 
arasında geçiş yapma

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

5.10.5 Üç katılımcılı konferans 
çağrısı yapma

Konferans çağrısı özelliği bir dış hat 
çağrısının iki telefonla (interkom 
halindeki) birden paylaşılmasını 
olanaklı kılar. 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).
• Ekran üzerinde baz 

istasyonuna bağlı olan 
telefonların numaraları 
görüntülenir.

2 n tuşunu kullanarak konferans 
çağrısı yapmak istediğiniz el 
cihazı numarasını seçin ve o 
Seç’e basın.

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

4 Üç katılımcılı konferansı 
başlatmak için c Konf. tuşuna 
basın ya da ilk telefondaki i 
tuşuna uzun basın.
• Konferans görüşmesi 

kurulduğunda ekranda 
Konferans görüntülenecektir.

5.11 Çağrılama
Eğer telefon kapsama alanı içindeyse 
ve pilleri şarjlıysa, çağrı özelliği 
nerede olduğunu bilmediğiniz 
telefonu bulmanıza yardımcı olur.
1 Baz istasyonu üzerinde bulunan 

a tuşuna basın.
• Bağlı olan tüm telefonlar 

çalmaya başlar.
• Bir el cihazı bulununca, 

çalmasını durdurmak için 
c Sessiz'e basın.

2 Anonsu sonlandırmak için a 
tuşuna yeniden basın.

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

5.12 Saat ve Alarm ayarları
Bu özellik telefonunuzun tarih, saat ve 
alarm ayarlarını ayarlamanıza olanak 
sağlar. 

5.12.1 Tarih ve Saatin ayarlanması
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak Saat 
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& Alarm'a gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 Tarih/Saat Ayr belirir. o Seç 
tuşuna basın.

3 Son kaydedilen tarih ve saat 
görüntülenir. Yeni tarih ve saati 
girin (SS:DD GG/AA/YY). Oku 
sola doğru hareket ettirmek için 
u’ya, sağa hareket ettirmek için 
d’ye basın. 12 saatlik formatı 
kullanıyorsanız, dakikaları 
ayarladıktan sonra, AM ve PM 
arasında geçiş yapmak için * 
tuşunu kullanın.

4 o Tamam tuşuna basın.
• Onay sesi işitilir ve ekran boş 

moda geri döner.

Tarih ve saat formatı ülke seçimiyle 
beraber başlangıçta belirlenir. Ayrıca, 
formatı bir sonraki bölümde gösterilen 
şekilde de değiştirmke olanaklıdır. 

5.12.2 Tarih ve Saat Formatının 
Ayarlanması

5.12.2.1 Tarih ve Saat Formatının 
ayarlanması

1 Boş moddayken m tuşuna 
basın, n tuşunu kullanarak Saat 
& Alarm'a gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Format 
Ayarla'ya gidin ve o Seç 
tuşuna basın.

3 Ekran üzerinde Saat Formati 
belirir. o Seç tuşuna basın, 

sonra n tuşunu kullanarak 12Sa 
ya da 24Sa'yı seçin.

4 Seçeneği değiştirmek için o 
Seç tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran Format 
Ayarla menüsüne geri döner.

5.12.2.2 Tarih Formatının 
ayarlanması

1 Boş moddayken m tuşuna 
basın, n tuşunu kullanarak Saat 
& Alarm'a gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Format 
Ayarla'ya gidin ve o Seç 
tuşuna basın.

3 n tuşunu kaydırarak Tarih 
Formati'na gidin ve o Seç 
tuşuna basın.

4 n tuşunu kullanarak GG/AA ya 
da AA/GG'ı seçiniz ve seçeneği 
onaylamak için o Seç tuşuna 
basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran Format 
Ayarla menüsüne geri döner.

5.12.3 Alarm Ayarı
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak Saat 
& Alarm'a gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Alarm'a 
gidin ve o Seç tuşuna basın.
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3 n tuşunu Kapali, Açik Bir Kez, 
ya da Açik Günlük'e getirin ve 
o Seç tuşuna basın.

4 Açik Bir Kez ya da  Açik 
Günlük'ü seçtiyseniz, alarm için 
saati (SS-DD) girin. (12 saatlik 
format kullanılıyorsa, * tuşuna 
basılarak AM ve PM arasında 
geçiş yapılabilir.) Onaylamak için 
o Tamam'a basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran Alarm 
menüsüne geri döner. 
Ve alarm simgesi  
görüntülenir.

• Kapali'i seçtiğiniz takdirde, 
onay sesi işitilir ve ekran Saat 
& Alarm menüsüne geri 
döner.

Alarm saati geldiğinde 1 dakika 
süresince alarm sesi işitilir ve alarm 
simgesi yanıp söner. Alarm sesini 
kapatmak için, telefonun üstünde 
herhangi bir tuşa basın.

5.12.4 Alarm Sesini Belirleme
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak Saat 
& Alarm'a gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Alarm 
Tonu'na gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 n tuşunu kullanarak sesi seçin. 
(Üç ses tipi arasından seçim 
yapabilirsiniz. Aralarında 
ilerlerken sesler dinlenebilir.) 

Seçiminizi onaylamak için o 
Seç tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran Saat & 
Alarm menüsüne geri döner.

6 Kişisel ayarlar

6.1 Telefon Adını Değiştirme
Telefona ad verebilir ve telefon adı, 
boş moddayken görüntülenebilir. 
Varsayılan olarak telefonunuzun adı 
PHILIPS'dir.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Kişisel Ayr'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 El Chz. Adi belirir; o Seç 
tuşuna basın.

3 Son kaydedilen ad 
gösterilecektir. Karakterleri tek 
tek silmek için c Temiz. tuşuna 
kısa, hepsini silmek için uzun 
basın.

4 Yeni adı girin ve onaylamak için 
o Tamam’a basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran Kişisel 
Ayr menüsüne geri döner.

6.2 El Cihazı Sesleri
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6.2.1 Zil Sesi Seviyesinin 
Ayarlanması

Gelen çağrı ile görüşürken telefon 
çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna 
sebep olabileceği için telefonu 
kulağınıza çok yakın tutmayın.
Çoklu el cihazı paketlerinde, her 
kayıtlı el cihazının zil seviyesini 
bağımsız olarak ayarlayabilirsiniz. 
5 ses seviyesi ile giderek artan zil 
sesi ve sessiz seçenekleri 
bulunmaktadır. Fabrika çıkış seviyesi 
3'tür.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Kişisel Ayr'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak El Cih. 
Tonu'na giderek o Seç tuşuna 
basın. Zil Sesi yanacaktır; o 
Seç tuşuna basın.

3 İstediğiz ses seviyesini 
belirlemek için n tuşunu 
kullanın. Her seviye seçiminde zil 
sesi işitilmektedir.

4 Onaylamak için o Tamam'a 
basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran El Cih. 
Tonu menüsüne geri döner.

Zil sesi seviyesi belirlemesinde hiç bir 
çubuk seçilmediyse ekran üzerinde 

 simgesi görüntülenecektir.
Zil sesi giderek artan olarak 
seçildiyse, zil seviye 1'den çalmaya 
başlayacak ve her çalışta bir seviye 
yükselecektir.

6.2.2 Zil Sesinin Ayarlanması
Telefonunuzda 15 adet  zil sesi 
bulunmaktadır.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Kişisel Ayr'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak El Cih. 
Tonu'e gidin ve o Seç tuşuna 
basın. n tuşunu kullanarak Zil 
Sayisi'na gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

3 İstediğiz zil sesini belirlemek için 
n tuşunu kullanın. Aralarında 
ilerlerken melodiler çalmaya 
başlayacaktır.

4 Zil sesini değiştirmek için o 
Seç tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran El Cih. 
Tonu menüsüne 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.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Kişisel Ayr'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak El Cih. 
Tonu'na gidin ve o Seç tuşuna 
basın. n tuşunu kullanarak Tuş 
Sesi'e gelin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 n tuşunu kullanarak Açik ya da 
Kapali'ı seçiniz ve onaylamak 
için o Seç tuşuna basın.

Tehlike
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• Onaylandığını belirten bir bip 
sesi çıkar ve ekran El Cih. 
Tonu menüsüne geri döner.

6.3 Ekran Dilini Değiştirme
El cihazınız farklı ekran dillerini 
desteklemektedir.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Kişisel Ayr'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Dil'e gidin 
ve o Seç tuşuna basın.

3 n tuşunu istediğiniz dile getirin 
ve o Seç tuşuna basarak 
onaylayın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran Kişisel 
Ayr menüsüne geri döner.

Ekran dili belirlendikten sonra, 
telefondaki seçenek menüleri seçilmiş 
olan dilde görüntülenmeye başlar.

6.4 Duvar Kağıdı Seçme
Telefonunuzda 3 adet  duvar kağıdı 
görüntüsünün yanı sıra bunu 
ayarlama seçeneği de bulunmaktadır.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Kişisel Ayr'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Duvar 
Kağidi'na gidin ve o Seç 
tuşuna basın.

3 İstediğiz duvar kağıdı 
görüntüsünü belirlemek için n 

tuşunu kullanın. Ekran üzerindeki 
görüntü seçeneklerin arasında 
ilerlerken değişecektir.

4 Onaylamak için o Seç basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran Kişisel 
Ayr menüsüne geri döner.

6.5 Renk Stilini Seçme
Telefonunuzda 4 adet  renk stili 
bulunmaktadır.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Kişisel Ayr'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Renk 
Temasi'na gidin ve o Seç 
tuşuna basın.

3 İstediğiz renk stilini belirlemek 
için n tuşunu kullanın. Ekran 
üzerindeki renk stili seçeneklerin 
arasında ilerlerken değişecektir.

4 Onaylamak için o Seç tuşuna 
basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran Kişisel 
Ayr menüsüne geri döner.

6.6 Ekran Kontrastını Ayarlama
Ekrandaki metnin kontrastını 
değiştirebilirsiniz. Telefonunuzda 5 
kontrast seviyesi bulunmaktadır. 
Fabrika çıkış seviyesi 3'tür.
1 Boş modda iken m tuşuna 

basın, n Kişisel Ayr tuşunu 
kaydırarak 'e gidin ve o Seç 
tuşuna basın.
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2 n tuşunu kaydırarak Kontrast'a 
gidin ve o Seç tuşuna basın.

3 n tuşunu kullanarak istediğiniz 
ekran kontrastını seçin ve o 
Seç tuşuna basarak onaylayın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran Kişisel 
Ayr menüsüne geri döner.

6.7 Ekran Aydınlatması Süresinin 
Ayarlanması

Ekran aydınlatması süresini 
değiştirebilirsiniz. 20, 40 ya da 60 
saniyelik 3 seçenek mümkündür.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Kişisel Ayr'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak 
Aydinlatma'ya gidin ve o Seç 
tuşuna basın.

3 n tuşunu kullanarak istediğiniz 
ekran aydınlatmasını seçin ve 
o Seç tuşuna basarak 
onaylayın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran Kişisel 
Ayr menüsüne geri döner.

6.8 Otomatik Kapatma özelliğini 
etkinleştirme/devre dışı 
bırakma

Otomatik kapatma özelliği Açık 
olduğunda, telefon yuvaya geri 
yerleştirilince hat otomatik olarak 
serbest kalır.

Otomatik kapatma özelliği Kapalı 
olduğunda, telefon yuvaya geri 
yerleştirilince ahizesiz konuşma moduna 
geçilir. Bu size arama esnasında 
telefonu şarj edebilme olanağı sağlar.
Telefonun fabrika çıkışı otomatik 
kapatma ayarı  Açık olarak 
belirlenmiştir.
1 Boş modda iken m tuşuna 

basın, n Kişisel Ayr tuşunu 
kaydırarak 'e gidin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 Scroll n to Otomatik Kapat and 
press o Seç.

3 n tuşunu kullanarak Açik ya da 
Kapali'ya gelin ve onaylamak 
için o Seç tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran Kişisel 
Ayr menüsüne geri döner.

7 Gelişmiş ayarlar

7.1 Kolay Arama
Bu özellik etkinleştirildiği takdirde, ön-
ayarlı bir numarayı telefon üzerindeki 
herhangi bir tuşa basarak (c Temiz. 
hariç) aramanız mümkün olmaktadır. 
Bu özellik acil yardım servislerine hızlı 
erişim sağlamanız açısından 
kullanışlı olmaktadır.
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7.1.1 Kolay Aramayı Açma ya da 
Kapama

Kolay Arama’yı etkinleştirmek için bu 
prosedürü izleyin. Kolay Arama’yı 
kapatmak için, bu bolümün sonundaki 
Not kısmına bakın.
1 Boş modda iken m tuşuna 

basın, n Gelişmiş Ayr tuşunu 
kaydırarak 'e gidin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 Kolay Arama belirir. o Seç 
tuşuna basarak Kolay Arama 
menüsüne girin.

3 Ekranda Mod vurgulanır. o 
Seç tuşuna yeniden basarak 
Mod'u seçin, daha sonra n 
tuşunu kullanarak Açik ya gelin.

4 Seçimi onaylamak için o Seç 
tuşuna basın.
• Kolay Arama numarası henüz 

belirlenmemişse, Kolay Arama 
numarasını girmeniz 
istenecektir.

• Kolay arama numarası 
belirlenmişse, ekran boş 
moda dönecektir. Numarayı 
düzeltmek isterseniz, c 
Temiz.’e basın ve Numaraya 
giderek o Seç’e basın, yeni 
numarayı düzeltin ve o 
Tamam’e basın.

Kolay Aramayı açtığınızda, bekleme 
modundayken ekran üzerinde Kolay 
Arama Açık görüntülenir. Gelen 
aramaları normal şekilde 
cevaplayabilirsiniz.
Kolay Arama fonksiyonunu boş 
moddan kapatmak için, c Temiz. 

basın. Ekranda Mod vurgulanır. o 
Seç’e yeniden basın ve sonra n ile 
Kapali’ya gidin. Onaylamak için o 
Seç’e basın.

7.1.2 Kolay Arama numarasının 
ayarlanması

1 Boş moddayken m tuşuna 
basın, n tuşunu kullanarak 
Gelişmiş Ayr'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 Ekranda Kolay Arama 
vurgulanır. o Seç tuşuna 
basarak Kolay Arama menüsüne 
girin.

3 Ekranda Mod vurgulanır. n 
tuşunu kullanarak Numara'e 
geliniz ve o Seç tuşuna basın.

4 Kolay Arama numarasının 
girilmesi.

5 Onaylamak için o Tamam'a 
basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran Kolay 
Arama menüsüne geri döner.

7.2 Otomatik Konferans
Bu özellik etkinleştirildiği takdirde 
diğer bir telefonun yalnızca t 
tuşuna basarak dış hat görüşmesine 
katılabilmesi olanaklı olmaktadır. 
Fabrika çıkış ayarı Kapali'dir.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Gelişmiş Ayr'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.
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2 n tuşunu kaydırarak 
Konferans'e gidin ve o Seç 
tuşuna basın.

3 n tuşunu kullanarak Açik ya da 
Kapali'yı seçin ve onaylamak 
için o Seç tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran Gelişmiş 
Ayr menüsüne geri döner.

7.3 Arama Engelleme
Bu özellik etkinleştirildiği takdirde, 
belirlenmiş olan numaralarla başlayan 
numaraların aranması engellenmiş 
olur. Bu fonksiyon sayesinde uzun 
mesafeli aramalar yapılması ya da 
belirli ön ek serilerinin aranması 
engellenebilir. Her biri en çok 4 rakam 
olacak şekilde dört numara 
kaydedilebilir.

Arama engellemesi açıldığı takdirde, 
boş moddayken ekran üzerinde Ara. 
Eng. Açik görüntülenir. Fabrika çıkış 
ayarında arama engelleme kapalı 
konumdadır.

7.3.1 Arama Engelleme Modunu 
Ayarlama

Fabrika çıkış ayarında arama 
engelleme Kapali konumundadır.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Gelişmiş Ayr'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Arama 
Engeli'e gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 PIN numarasını girin.
• Yanlış bir PIN numarası 

girmeniz halinde hata sesi 
işitilecek ve "Yanliş PIN" 
simgesi görüntülenecektir. 
Ekran daha sonra boş ekrana 
dönecektir.

4 Ekranda Mod vurgulanır. o 
Seç tuşuna basın.

5 n tuşunu kullanarak Açik ya da 
Kapali'yı seçin ve onaylamak 
için o Seç tuşuna basın.
• Arama Engelleme numarası 

henüz belirlenmemişse, 
Arama Engelleme numarasını 
girmeniz istenecektir.

Arama Engelleme modunu boş 
moddan yeniden kapalı konuma 
getirmek isterseniz c Temiz. tuşuna 
basarak PIN numarasını girin. 
Ekranda Mod vurgulanır. Mod'u 
seçmek için o Seç  tuşuna basın, 
sonra n tuşunu Kapali 'ya getirerek 
o Seç tuşuna basın.

7.3.2 Arama Engelleme 
numarasının ayarlanması

1 Boş moddayken m tuşuna 
basın, n tuşunu kullanarak 
Gelişmiş Ayr'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Arama 
Engeli'e gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

Not
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3 PIN numarasını girin.
4 Ekranda Mod vurgulanır. d 

tuşunu kullanarak Numara'ya 
gelin ve o Seç tuşuna basın.

5 n tuşunu kullanarak bir çağrı 
engelleme numara konumu seçin 
ve o Seç tuşuna basarak 
onaylayın.

6 Çağrı engelleme numarasını 
girin (azami 4 karakter) ve o 
Tamam tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran Arama 
Engeli menüsüne geri döner.

7.4 XHD Ses
XHD (extra high definition) Ses 
seçeneği Açik olduğunda ses kalitesi 
arttırılabilir. Fabrika çıkış ayarı 
Açik'tır.
Kapatmak için:
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Gelişmiş Ayr'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Xhd Sesi'e 
gidin ve o Seç tuşuna basın.

3 n tuşunu kullanarak Açik ya da 
Kapali'yı seçin ve onaylamak 
için o Seç tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran Gelişmiş 
Ayr menüsüne geri döner.

7.5 PIN kodunu değiştirme
PIN kodu arama engelleme 
numaraları ve telefonların baz 

istasyonuna bağlanmalarını/
bağlantılarını kesilmesini belirlemek 
için kullanılır. Fabrika çıkış ayarı PIN 
numarası 0000'dır. Bu PIN numarası 
telefon ayarlarınızın korunması için 
de kullanılır. PIN kodu her 
gerektiğinde el cihazınız sizden 
girmenizi isteyecektir.

 fabrika çıkışı PIN kodu 0000 olarak 
ayarlanmıştır. PIN kodunu 
değiştirdiğiniz takdirde, PIN bilgileriniz 
kolayca bulabileceğiniz güvenli bir 
yerde tutun. PIN kodunu 
kaybetmeyin.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Gelişmiş Ayr'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Pin Değ.'e 
gidin ve o Seç tuşuna basın.

3 Eski PIN Gir görüntülenir. 
Mevcut PIN kodunu girin ve o 
Tamam tuşuna basın.
• Girilen PIN kodu ekranda 

yıldız işareti (*) şeklinde 
gösterilecektir.

• Yanlış bir PIN numarası 
girmeniz halinde hata sesi 
işitilecek ve "Yanliş PIN" 
simgesi görüntülenecektir. PIN 
kodunu yeniden girmeniz 
istenecektir.

4 Yeni PIN Gir görüntülenir. Yeni 
PIN kodunu girin ve o Tamam 
tuşuna basın.

5 PIN Onayla görüntülenir. Yeni 
PIN kodunu yeniden girin ve o 
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Tamam tuşuna basarak PIN 
kodu değişikliğini onaylayın.
• Onay sesi işitilir, Kaydedildi! 

görüntülenir ve ekran 
Gelişmiş Ayr menüsüne 
döner.

PIN kodunuzu unutursanız, 
telefonunuzu varsayılan ayarlara 
sıfırlamanız gerekecektir. Daha fazla 
bilgi için, 7.9 – "Ünitenin Sıfırlanması" 
bölümüne bakınız.

7.6 Kayıt
İlave bir el cihazı kaydetmek 
istiyorsanız veya yanlışlıkla 
telefonunuzun el cihazını sildiyseniz 
ve yeniden kaydetmek istiyorsanız, 
aşağıda anlatılan işlemi takip edin. Bu 
işlem, SE65 el cihazlarını kaydetmek 
içindir. Diğer tip el cihazlarının 
işlemleri farklı olabilir. Bu durumda, 
lütfen el cihazı üreticisine başvurun. 
İlave telefonların kullanılmaya 
başlanmadan önce baz istasyonuna 
bağlanmaları gerekmektedir. Bir baz 
istasyonuna maksimum 5 adet telefon 
kaydedebilirsiniz.
Telefonları bağlayabilmeniz ya da 
bağlantıyı kesebilmeniz için PIN 
kodunu bilmeniz gerekmektedir.

Varsayılan PIN kodu 0000'dır.
1 Baz istasyonu üzerinde bulunan 

a tuşunu 3 saniye boyunca 
basılı tutun. Baz ünitesinin kaydı 
kabul etmeye hazır olduğunu 
bildiren bir bip sesi duyulur.

El cihazında 90 saniye içinde 
herhangi bir işlem yapılmazsa, kayıt 
prosedürü durdurulacaktır. Bu 
gerçekleştiği takdirde Adım 1'den 
itibaren aynı işlemleri gerçekleştirin.
2 Diğer telefonda, m tuşuna basın, 

n tuşunu kullanarak Gelişmiş 
Ayr'e gelin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 n tuşunu kaydırarak Fihrist'e 
gidin ve o Seç tuşuna basın.

4 PIN kodunu girin ve o Tamam 
tuşuna basarak onaylayın.
Ekran üzerinde Kaydoluyor 
görüntülenir.
• Başarılı bir şekilde 

kaydolunduktan sonra, onay 
sesi işitilir ve telefon numarası 
(1 ila 5) baz istasyonuna 
otomatik olarak tahsis edilir.

7.6.1 Kolay kayıt
1 Kaydın otomatik olarak 

başlaması için, kaydedilmemiş el 
cihazını, baz istasyonuna 
yerleştirin.

2 Ekranda Kaydoluyor… 
görüntülenir.
• Başarılı bir kaydın ardından, 

bir onay sesi duyulur ve baz 
istasyonu tarafından otomatik 
olarak bir el cihazı numarası 
verilir (1'den 5'e kadar).

Kolay kayıt sadece PIN 
değiştirilmemişse ve varsayılan PIN 
0000 ise mümkündür.

İpucu

Not

Not
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7.7 Kayıt Silme
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Gelişmiş Ayr'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Kaydi Sil'e 
gidin ve o Seç tuşuna basın.

3 PIN kodunu girin ve o Tamam 
tuşuna basarak onaylayın.

4 n tuşunu kullanarak kaydı iptal 
edilecek el cihazının numarasını 
seçin ve o Seç tuşuna basın. 
Onaylamak için o Tamam’a 
basın.
• Kayıt iptali işleminin başarıyla 

gerçekleştirildiğini göstermek 
üzere bir onay sesi işitilir.

SE650/655 serisine ait olmayan bir 
telefonun kaydını iptal etmek için 
yalnızca SE650/655 serisi bir telefon 
kullanabilirsiniz.

7.8 Ülke Seçimi
Bu menünün geçerliliği ülkenize 
bağlıdır.
Karşilama Modu sırasında seçmiş 
olduğunuz ülkeden 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 Press Boş moddayken m 

tuşuna basın, n tuşunu 
kullanarak Gelişmiş Ayr'e gelin 
ve o Seç tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Ülke'e 
gidin ve o Seç tuşuna basın.

3 n tuşunu kullanarak ülke seçimi 
yapın ve o Tamam tuşuna 
basın.
• Onay sesi işitilir ve ekran 

bekleme moduna döner.

7.9 Ünitenin Sıfırlanması
Telefonunuzu bu özelliğe sahip olan 
varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz. 
(bkz. 7.14 "Varsayılan Ayarlar")

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 ana sıfırlama 
sonrasında karşılama modu tekrar 
belirecektir. (Bkz. bölüm 3.4.)
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Gelişmiş Ayr'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Sifirla'ya 
gidin ve o Seç tuşuna basın.

3 Ekran üzerinde Sıfırla? 
görüntülenir. Onaylamak için o 
Tamam basın.
• Onay sesi işitilir.
• Ünite varsayılan ayarlara 

sıfırlanır. (Bkz. aşağıdaki 
bölüm 7.14.)

Not

Not

Uyarı
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7.10 Otomatik Önekin ayarlanması
Bu özellik öntuşlama sırasında 
numaranın başına eklenecek olan ön 
ek numarasını belirlemenizi sağlar 
(Bkz "Ön tuşlama" - bölüm 4.1.1). 
Bu özelliği ayrıca, yeniden arama 
sırasında numaranın ilk birkaç 
rakamını değiştirmek ve eşleştirmek 
için bir tespit dizisi eklemede de 
kullanabilirsiniz. 
Tespit dizisi için en fazla 5 rakam 
ve otomatik ön ek numarası için 
10 rakam girebilirsiniz.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Gelişmiş Ayr'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Otomatik 
Ön Ek'e gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 Ekran üzerinde Hane Algila 
görüntülenir. Yeni bir tespit dizisi 
numarası girin (azami 5 rakam) 
ve o Tamam tuşuna basarak 
onaylayın.

4 Ön Ek: ekran üzerinde  
görüntülenir. Önek numarası 
girin (azami 10 rakam) ve o 
Tamam tuşuna basarak 
onaylayın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran Gelişmiş 
Ayr menüsüne 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.

7.11 Yeniden hat alma süresini 
değiştirme

Yeniden arama süresi, t tuşuna 
bastıktan sonra hattın kesilme 
süresidir. 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 moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Gelişmiş Ayr'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Tek. Ara. 
Sür.'e gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 n tuşunu kullanarak Kisa ya da 
Uzun’a gidin ve onaylamak için 
o Seç tuşuna basın.
• Onaylandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran Gelişmiş 
Ayr menüsüne geri döner.

SE655'inizin tüm PABX'lar üzerinde 
kullanılabileceği garanti edilemez.

7.12 Tuşlama modunu değiştirme 
(ülkeye bağlı)

Telefonunuzun tuşlama modu 
süresinin varsayılan değeri ülkedeki 

Not
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telefon şebekesine uygun olmalıdır ve 
bu nedenden dolayı 
değiştirilmemelidir.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Gelişmiş Ayr'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Arama 
Modu'na gidin ve o Seç 
tuşuna basın.

3 n tuşunu kullanarak Ton ya da 
Puls'e gelin ve onaylamak için 
o Seç tuşuna basın.
• Onay sesi işitilir ve ekran 

Gelişmiş Ayr menüsüne 
döner.

7.13 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. 
(Kişiselleştirilmiş telefon defteri 
melodileri kullanılıyorsa, bu durum bir 
melodi çalmaya başlamadan önce 
normal bir zil sesinin çalmasını 
engelleyecektir.) Arayanın 
numarasını tanımlama servisine 
abone değilseniz, ilk zil çalma tespitini 
Açik olarak ayarlamanız önerilir. 
(Bkz. Bölüm 5.6.4.)
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Gelişmiş Ayr'e geliniz ve o 
Seç tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Tek Çaliş'e 
gidin ve o Seç tuşuna basın.

3 n tuşunu kullanarak Açik ya da 
Kapali'e gelin ve onaylamak için 
o Seç tuşuna basın.
• Onay sesi işitilir ve ekran 

Gelişmiş Ayr menüsüne 
döner.

İlk zil tespiti için varsayılan ayar 
ülkeye göre değişir. Varsayılan ayarın 
Açık olduğu ülkelerde, arayanın 
numarasını tanımlama içeren bir 
çağrı aldığınızda, ayar otomatik 
olarak Kapalı konuma geçer. Bununla 
birlikte, bu sadece ayarı ilk önce 
manuel olarak değiştirmezseniz 
meydana gelir. (İlk zil ayarını bir kez 
bile manuel olarak değiştirirseniz 
otomatik olarak değişmeyecektir.)

7.14 Varsayılan Ayarlar

Not

Parametre Varsayılan Değer
Zil Seviyesi Seviye 3
Zil Sesleri Zil Sesi 1
Kulaklık Ses 
Seviyesi

Seviye 3

Hoparlör Ses 
Seviyesi

Seviye 3

Tuş Sesi Açik
Ekran Dili Ülke grubuna bağlı
Arka fon Duvar Kağidi 1
Renk Stili Renk 1
Ekran 
Kontrastını

Seviye 3

Ekran 
Aydınlatması 
Süresi

20 Saniye
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8 Şebeke servisleri

Şebeke servisi fonksiyonları bazı 
şebeke sağlama servislerine erişim 
için uygun bir yol sunmaktadırlar. Bu 
hizmetlerden yararlanmak için 
abonelik gerekmektedir. Daha fazla 
bilgi için ağ sağlayıcınızı arayınız. 
Şebeke operatörünüze ve 
yaşadığınız ülkeye bağlı olarak, bu 
bölümde bahsedilen bazı servisler ve 
menüler SE655 telefonunuzda 
olmayabilir.

Arama Yönl., Ara.Yön. Meşg., and 
Ara.Yön.Cvpsiz fonksiyonları 
etkinleştirme kodlarına (ön ek ve son 
ek) ve bir devre dışı bırakma koduna 
gereksinim duymaktadırlar. Bu kodları 
servis sağlayıcınızdan almanız 
gerekmektedir.

8.1 Çağrı Yönlendirme
Arama Yönl.'ı kullanarak gelen 
çağrıları diğer bir numaraya 
yönlendirebilirsiniz. Bu işlem 
çağrıların gece boyunca başka bir 
numaraya aktarılması ya da seyahat 
sırasında size erişim sağlanabilmesi 
için kullanılabilir. Çağrı Yönlendirme 
fonksiyonunu şu şekilde 
etkinleştirebilir veya iptal edebilirsiniz:
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Şeb.Servis'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

Otomatik 
Cevaplama 

Açik

El Cihazının Adı Philips
Saat/Tarih 
Formatı

Ülkeye bağlı

Saat/Tarih 00:00 01/01/2008
Alarm Ayarı Kapali
Alarm Sesi Zil 2
Tuşlama Modu Ülke grubuna bağlı
Yeniden Hat 
Alma Süresi

Ülke grubuna bağlı

PIN Kodu 0000
Arama 
Engelleme

Kapali

Arama 
Engelleme 
Numarası

Silindi

XHD Ses Açik
Kolay Arama Kapali
Kolay Arama 
Numarası

Silindi

Otomatik Önek Silindi
1. Zili Ayarla Ülke grubuna bağlı
Telefon Defteri 
Belleği

Sıfırlamadan sonra 
telefon defteri 
önceki durumunu 
korur

Tekrar Arama 
Belleği

Silindi

Cli Belleği Silindi
Şebeke Servisi Ülke grubuna bağlı
Otomatik 
Konferans

Kapali

Parametre Varsayılan Değer
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2 n tuşunu kaydırarak Arama 
Yönl.'e gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 Arama Yönl.'yi etkinleştirmek 
için, n tuşunu kaydırarak 
Aktifleştir seçeneğine gidin ve 
o Seç tuşuna basın. Arama 
Yönl.'yi iptal etmek, Devre 
Diş.'ye gelin ve o Seç tuşuna 
basın.

4 Aktifleştir'i seçtiyseniz, arama 
yönlendirme için bir numara 
girmeniz istenecektir. Numarayı 
girin (azami 24 karakter) ve o 
Tamam tuşuna basın.

5 Çağrı yönlendirme kodları ve 
numara çevrilir. Boş moda 
dönmek için h tuşuna basın.

8.1.1 Çağrı Yönlendirmeyi 
Etkinleştirme Kodlarını 
Değiştirme

Çağrı Yönlendirme etkinleştirme 
koduna iki bölüm eklenir - ön ek ve 
son ek.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Şeb.Servis'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Arama 
Yönl.'e gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 n tuşunu kaydırarak Kodu 
Değiştir'e gidin ve o Seç 
tuşuna basın.

4 n tuşunu kaydırarak 
Aktivasyon'e gidin ve o Seç 
tuşuna basın. 

5 Şu anda Aktivasyon 
ekranındasınız. n tuşunu 
kaydırarak Ön Ek veya Son 
Ek'ye gidin ve sonra o Seç 
tuşuna basın.

6 Ön ek/son ek kodunu girmeniz 
istenecektir. Numarayı girin 
(azami 14 karakter) ve o 
Tamam tuşuna basın.
• Onay sesi işitilir ve ekran 

Aktivasyon ekranına geri 
döner.

Girilmiş olan numaraları silmek için 
c Temiz. tuşuna basın. Girişin 
tamamını silmek için c Temiz. 
tuşuna uzun basın.
7 Ön ek ve son ek kodlarının 

girişini tamamladıktan sonra 
adım 5'ten sonrasını tekrarlayın.

8.1.2 Çağrı Yönlendirmeyi Devre 
Dışı Bırakma Kodlarını 
Değiştirme

Devre dışı bırakma kodunu servis 
sağlayıcınızdan almanız 
gerekmektedir.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Şeb.Servis'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Arama 
Yönl.'e gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 n tuşunu kaydırarak Kodu 
Değiştir'e gidin ve o Seç 
tuşuna basın.

Not
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4 n tuşunu kaydırarak 
Deaktivasyon'e gidin ve o 
Seç tuşuna basın. 

5 Devre dışı bırakma kodunu girin 
(azami 14 karakter) ve o 
Tamam tuşuna basın.
• Onay sesi işitilir ve ekran 

Arama Yönl. ekranına geri 
döner.

Girilmiş olan numaraları silmek için 
c Temiz. tuşuna basın. Girişin 
tamamını silmek için c Temiz. 
tuşuna uzun basın.

8.2 Çağrı Yönlendirme (Meşgul)
Bu fonksiyon, hat meşgulken gelen 
çağrıları başka numaraya yönlendirir. 
Meşgulken Çağrı Yönlendirme 
fonksiyonunu şu şekilde 
etkinleştirebilir veya iptal edebilirsiniz:
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Şeb.Servis'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Ara.Yön. 
Meşg.'e gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 Ara.Yön. Meşg.'yi etkinleştirmek 
için, n tuşunu kaydırarak 
Aktifleştir seçeneğine gidin ve 
o Seç tuşuna basın. Ara.Yön. 
Meşg.'yi iptal etmek için, Devre 
Diş.'ye gelin ve o Seç tuşuna 
basın.

4 Aktifleştir seçmişseniz, 
meşgulken çağrı yönlendirme 
için numarayı girmeniz 

istenecektir. Numarayı girin 
(azami 24 karakter) ve o 
Tamam tuşuna basın.

5 Meşgulken Çağrı yönlendirme 
kodları ve numara çevrilir. Boş 
moda dönmek için h tuşuna 
basın.

8.2.1 Çağrı Yönlendirmeyi 
(Meşgul) Etkinleştirme 
Kodlarını Değiştirme

Çağrı Yönlendirme (Meşgul) 
etkinleştirme koduna iki bölüm eklenir 
- ön ek ve son ek.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Şeb.Servis'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Ara.Yön. 
Meşg.'e gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 n tuşunu kaydırarak Kodu 
Değiştir'e gidin ve o Seç 
tuşuna basın.

4 n tuşunu kaydırarak 
Aktivasyon'e gidin ve o Seç 
tuşuna basın. 

5 Şu anda Aktivasyon 
ekranındasınız. n tuşunu 
kaydırarak Ön Ek veya Son 
Ek'ye gidin ve sonra o Seç 
tuşuna basın.

6 Ön ek/son ek kodunu girmeniz 
istenecektir. Numarayı girin 
(azami 14 karakter) ve o 
Tamam tuşuna basın.
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• Onay sesi işitilir ve ekran 
Aktivasyon ekranına geri 
döner.

Girilmiş olan numaraları silmek için 
c Temiz. tuşuna basın. Girişin 
tamamını silmek için c Temiz. 
tuşuna uzun basın.
7 Ön ek ve son ek kodlarının 

girişini tamamladıktan sonra 
adım 5'ten sonrasını tekrarlayın.

8.2.2 Çağrı Yönlendirmeyi 
(Meşgul) Devre Dışı Bırakma 
Kodunu Değiştirme

1 Boş moddayken m tuşuna 
basın, n tuşunu kullanarak 
Şeb.Servis'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Ara.Yön. 
Meşg.'e gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 n tuşunu kaydırarak Kodu 
Değiştir'e gidin ve o Seç 
tuşuna basın.

4 n tuşunu kaydırarak 
Deaktivasyon'a gidin ve o 
Seç tuşuna basın. 

5 Devre dışı bırakma kodunu girin 
(azami 14 karakter) ve o 
Tamam tuşuna basın.
• Onay sesi işitilir ve ekran 

Ara.Yön. Meşg. ekranına geri 
döner.

Girilmiş olan numaraları silmek için 
c Temiz. tuşuna basın. Girişin 

tamamını silmek için c Temiz. 
tuşuna uzun basın.

8.3 Çağrı Yönlendirme (Yanıt yok)
Bu fonksiyon, yanıtlanmayan çağrıları 
başka numaraya yönlendirir. Çağrı 
Yönlendirme (Cevap Yok) 
fonksiyonunu şu şekilde 
etkinleştirebilir veya iptal edebilirsiniz:
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Şeb.Servis'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak 
Ara.Yön.Cvpsiz'e gidin ve o 
Seç tuşuna basın.

3 Ara.Yön.Cvpsiz'yi etkinleştirmek 
için, n tuşunu kaydırarak 
Aktifleştir seçeneğine gidin ve 
o Seç tuşuna basın. 
Ara.Yön.Cvpsiz'yi iptal etmek, 
Devre Diş.'ye gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

4 Aktifleştir seçmişseniz, çağrı 
(cevap yok) yönlendirme için 
numarayı girmeniz istenecektir. 
Numarayı girin (azami 24 karakter) 
ve o Tamam tuşuna basın.

5 Çağrı yönlendirme (cevap yok) 
kodları ve numara çevrilir. h  
tuşuna basarak boş moda geri 
dönün.
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8.3.1 Çağrı Yönlendirmeyi (Yanıt 
yok) Etkinleştirme Kodlarını 
Değiştirme

Çağrı Yönlendirme (Yanıt yok) 
etkinleştirme koduna iki bölüm eklenir 
- ön ek ve son ek.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Şeb.Servis'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak 
Ara.Yön.Cvpsiz'e gidin ve o 
Seç tuşuna basın.

3 n tuşunu kaydırarak Kodu 
Değiştir'e gidin ve o Seç 
tuşuna basın.

4 Scroll n tuşunu kaydırarak 
Aktivasyon'e gidin ve o Seç 
tuşuna basın. 

5 Şu anda Aktivasyon 
ekranındasınız. n tuşunu 
kaydırarak Ön Ek veya Son 
Ek'ye gidin ve sonra o Seç 
tuşuna basın.

6 Ön ek/son ek kodunu girmeniz 
istenecektir. Numarayı girin 
(azami 14 karakter) ve o 
Tamam tuşuna basın.
• Onay sesi işitilir ve ekran 

Aktivasyon ekranına geri 
döner.

Girilmiş olan numaraları silmek için 
c Temiz. tuşuna basın. Girişin 
tamamını silmek için c Temiz. 
tuşuna uzun basın.
7 Ön ek ve son ek kodlarının 

girişini tamamladıktan sonra 
adım 5'ten sonrasını tekrarlayın.

8.3.2 Çağrı Yönlendirmeyi (Yanıt 
yok) Devre Dışı Bırakma 
Kodunu Değiştirme

1 Boş moddayken m tuşuna 
basın, n tuşunu kullanarak 
Şeb.Servis'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak 
Ara.Yön.Cvpsiz'e gidin ve o 
Seç tuşuna basın.

3 n tuşunu kaydırarak Kodu 
Değiştir'e gidin ve o Seç 
tuşuna basın.

4 n tuşunu kaydırarak 
Deaktivasyon'a gidin ve o 
Seç tuşuna basın. 

5 Devre dışı bırakma kodunu girin 
(azami 14 karakter) ve o 
Tamam tuşuna basın.
• Onay sesi işitilir ve ekran 

Ara.Yön.Cvpsiz ekranına geri 
döner.

Girilmiş olan numaraları silmek için 
c Temiz. tuşuna basın. Girişin 
tamamını silmek için c Temiz. 
tuşuna uzun basın.

8.4 Sesli Posta
Sesli posta hesabınıza erişim 
sağlamak için bu fonksiyonu kullanın.

8.4.1 Sesli Postaya Erişim
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Şeb.Servis'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.
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2 n tuşunu kaydırarak Sesli 
Posta'e gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 Şu anda Sesli Posta 
menüsündesiniz ve Ara belirmiş 
durumda. Sesli posta hesabınıza 
bağlanmak için o Seç tuşuna 
basın.

8.4.2 Sesli Posta Numarasını 
Belirleme

1 Boş moddayken m tuşuna 
basın, n tuşunu kullanarak 
Şeb.Servis'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Sesli 
Posta'e gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 n tuşunu kaydırarak Ayarlar'e 
gidin ve o Seç tuşuna basın.

4 Sesli posta hesap numarasını 
girin (azami 14 karakter) ve o 
Tamam tuşuna basın.
• Onay sesi işitilir ve ekran 

Sesli Posta ekranına geri 
döner.

8.5 Sesli Posta 2
İkinci sesli posta hesabınıza erişim 
sağlamak için bu fonksiyonu kullanın. 
Erişim ve ayar prosedürü Sesli 
Postayla aynıdır.

8.6 Bilgi Servisi
Bilgi servisi hesabınıza erişim 
sağlamak için bu fonksiyonu kullanın.

8.6.1 Bilgi Servisine Erişim
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Şeb.Servis'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Bilgi 'e 
gidin ve o Seç tuşuna basın.

3 Şu anda Bilgi  menüsündesiniz 
ve Ara belirmiş durumda. Bilgi 
servisi hesabınıza bağlanmak 
için o Seç tuşuna basın.

8.6.2 Bilgi Servisi Numarasını 
Belirleme

1 Boş moddayken m tuşuna 
basın, n tuşunu kullanarak 
Şeb.Servis'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Bilgi 'e 
gidin ve o Seç tuşuna basın.

3 n tuşunu kaydırarak Ayarlar'a 
gidin ve o Seç tuşuna basın.

4 Bilgi servisi hesap numarasını 
girin (azami 14 rakam) ve o 
Tamam tuşuna basın.
• Onay sesi işitilir ve ekran Bilgi  

ekranına geri döner.

8.7 Bilgi Servisi 2
İkinci bilgi servisi hesabınıza erişim 
sağlamak için bu fonksiyonu kullanın. 
Erişim ve ayar prosedürü Bilgi Servisi 
ile aynıdır.
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8.8 Çağrı Yapan Numarayı 
Öğrenme

Bu fonksiyon sizi son arayan kişinin 
bilgilerini öğrenmenizi sağlar.

8.8.1 Çağrı Yapan Numarayı 
Öğrence Servisine Erişim

1 Boş moddayken m tuşuna 
basın, n tuşunu kullanarak 
Şeb.Servis'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Geri Ara'e 
gidin ve o Seç tuşuna basın.

3 Şu anda Geri Ara 
menüsündesiniz ve Ara belirmiş 
durumda. Arayan numarayı 
öğrenme hesabınıza bağlanmak 
için o Seç tuşuna basın.

8.8.2 Arayan Numarayı Öğrenme 
Servis Numarasını Belirleme

1 Boş moddayken m tuşuna 
basın, n tuşunu kullanarak 
Şeb.Servis'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Geri 
Ara'ya gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 n tuşunu kaydırarak Ayarlar'a 
gidin ve o Seç tuşuna basın.

4 Arayan Numarayı Öğrenme 
servisi numarasını girin (azami 
14 rakam) ve o Tamam tuşuna 
basın.
• Onay sesi işitilir ve ekran Geri 

Ara ekranına geri döner.

8.9 Geri Aramayı iptal et
Meşgul bir hat aranıyorken bazı 
operatörler geri arama opsiyonunu 
etkinleştirmek için bir tuşa basmanızı 
isterler. Geri arama opsiyonunu 
etkinleştirilerek, aradığınız kişinin 
hattı müsait olduğu zaman 
şebekeden çağrı alırsınız. Bu çağrıya 
yanıt verdiğinizde, şebeke sizi 
otomatik olarak görüşmek istediğiniz 
kişiye bağlar. Telesekreteriniz bu 
çağrıya yanıt vermeyecektir ve bu 
çağrı arama kaydınıza da 
geçmeyecektir. Geri aramayı iptal 
etme özelliği, etkinleştirilmiş 
durumdaki geri arama özelliğinin 
devre dışı bırakılmasını sağlar.

8.9.1 Geri Aramayı iptal et 
numarasının aranması

1 Boş moddayken m tuşuna 
basın, n tuşunu kullanarak 
Şeb.Servis'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Geri Ar. 
İptal'e gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 Şu anda Geri Ar. İptal 
menüsündesiniz ve Ara belirmiş 
durumda. Geri Aramayı iptal et 
numarasına bağlanmak için o 
Seç tuşuna basın.
58 Şebeke servisleri



8.9.2 Geri Aramayı iptal et 
numarasının ayarlanması

Geri Aramayı iptal et numarasını 
servis sağlayıcınızdan almanız 
gerekmektedir.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Şeb.Servis'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Geri Ar. 
İptal'e gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 n tuşunu kaydırarak Ayarlar'a 
gidin ve o Seç tuşuna basın.

4 Geri Aramayı iptal et numarasını 
girin (azami 14 rakam) ve o 
Tamam tuşuna basın.
• Onay sesi işitilir ve ekran Geri 

Ar. İptal ekranına geri döner.

8.10 Numara Gizleme
Numaranızı gizleyerek arama 
yapmak için bu fonksiyonu kullanın.

8.10.1 Numara Gizlemeyi 
Etkinleştirme

1 Boş moddayken m tuşuna 
basın, n tuşunu kullanarak 
Şeb.Servis'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Kimlik 
Gizle'e gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 Şu anda Kimlik Gizle 
menüsündesiniz ve Aktifleştir 
belirmiş durumda. Numara 
gizlemeyi etkinleştirmek için o 
Seç tuşuna basın.

8.10.2 Numara Gizleme Kodunun 
Ayarlanması

Numara gizleme etkinleştirilmişken 
(yukarı bakınız), bu kod arayacağının 
telefon numarasını önüne eklenerek 
karşı taraftaki telefonun arayan 
numarayı görmesini engeller. Bu kodu 
servis sağlayıcınızdan almanız 
gerekmektedir.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Şeb.Servis'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Kimlik 
Gizle'e gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 n tuşunu kaydırarak Ayarlar'a 
gidin ve o Seç tuşuna basın.

4 Numara gizleme kodunu girin ve 
o Tamam tuşuna basın.
• Onay sesi işitilir ve ekran 

Kimlik Gizle ekranına geri 
döner.
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9 Kısa Mesaj 
Servisi (SMS)

SMS'in açılımı Kısa Mesaj Servisidir. 
Bu servisten yararlanabilmek için, 
şebeke sağlayıcınızdan SMS 
hizmetiyle birlikte Arayanın Kimliğini 
Tanımlama Servisine (CLI) de abone 
olmanız gerekmektedir. Alıcının da 
CLI ve SMS servislerine abone 
olması şartıyla, bir telefona (mobil 
vfeya uyumlu sabit hat) SMS 
mesajları gönderilebilir ve alınabilir. 
Telefonunuzdaki fabrika ayarları ana 
ulusal operatöre göredir. Başka bir 
servis sağlayıcıdan SMS mesajları 
almak veya göndermek istiyorsanız, 
ilgili numaraların ayarını yapmanız 
gerekir (bakınız bölüm 9.4.2).
Telefonunuz 50 SMS mesajına kadar 
saklayabilir ve her mesajın azami 
uzunluğu 160 karakterdir.

Kısa Mesaj Servisiyle kullanılabilen 
karakterler için 5.3 metin veya 
numara girişine bakınız.

9.1 SMS Yazma ve Gönderme
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
SMS'e gelin ve o Seç tuşuna 
basın.

2 Ekran üzerinde SMS  Yaz seçilir. 
o Seç tuşuna basın.

3 SMS  Yaz ekranı 
görüntülenecektir. Mesajınızı 
girin (azami 160 karakter) ve o 
Tamam tuşuna basın.

4 Ekranda Kime: görüntülenecek 
ve sizden mesajı göndermek 
istediğiniz numarayı girmeniz 
istenecektir.

5 Numarayı doğrudan girebilirsiniz. 
ya da
o Menü’ye basın ve sonra o 
Seç tuşuna basarak telefon 
rehberini açın. n tuşunu 
kullanarak istediğiniz kişiyi seçin 
ve o Seç tuşuna basın.

Girilmiş olan numaraları silmek için 
c Temiz. tuşuna basın. c Temiz. 
tuşuna uzun basıldığında girişin 
tamamı silinir ve başka bir numara 
seçmek için telefon defterine gidilir.
6 o Tamam tuşuna basın.

• Bu noktada sizden bir kod 
numarası girmeniz istenebilir. 
(Bu durum ülkeye bağlıdır) 
Böyle olduğu takdirde kod 
numarasını girin ve o 
Tamam tuşuna basın. 
(Aşağıdaki notu okuyunuz).

7 Bu noktada mesajı gönderme ya 
da şablon olarak saklama 
seçenekleri ile karşılaşırsınız.
Mesajı göndermek için: o 
Seç tuşuna basın.
Şablon olarak saklamak için:d 
tuşunu kullanarak T. OI. 
Kayded'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.
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• Mesaj gönderimi başarılı 
olduğu takdirde, "SMS 
Gnderildi!" görüntülenecektir 
ve telefon boş moda geri 
dönecektir.

• Mesaj gönderilemediği 
takdirde, "SMS Gndrlmedi!" 
görüntülenir. Mesaj şablon 
olarak saklanacak ve telefon 
boş moda geri dönecektir.

Hedef kod numarasının 
kullanılmasındaki amaç, SMS'nin 
karşıdaki telefon tarafından 
alınmasının temin edilmesidir. 
Bu durum ülkeye bağlıdır. Ülkeniz için 
gerekmiyorsa, ürün sizden SMS 
gönderirken hedef kod numarasını 
girmenizi istemeyecektir.
Varsayılan kutu numarası 
programlanabilir (ülkeye göre değişir) 
ve bunu "SMS" ➝ "Ayarlar" ➝ "SMS 
Alma" ➝ "Kutu No Dğştir" yoluyla 
değiştirebilirsiniz.

9.2 Gelen kutusu
Gelen Kutusu, okuduğunuz SMS 
mesajlarının saklandığı yerdir. Bir alt 
menü sayesinde mesajları 
Cevaplayabilir, mesajları 
Yönlendirebilir, mesajların 
Numaralarını Kaydedebilir, 
mesajları Silebilir ve tüm mesajları 
Silebilirsiniz. 

9.2.1 SMS Mesajlarını oku (Gelen 
Kutusunu Kontrol Et)

1 Boş moddayken m tuşuna 
basın, n tuşunu kullanarak 
SMS'e gelin ve o Seç tuşuna 
basın.

2 n tuşunu kullanarak Gelen 
Kutusu'na gelin ve SMS gelen 
kutusunu açmak için o Seç 
tuşuna basın.

3 n tuşunu kullanarak mesajlar 
arasında ilerleyin.
• Mesaj telefon defterinize 

kayıtlı bir numaradan 
geliyorsa telefon defteri 
bilgileri görüntülenecektir.

4 Bir SMS mesajını açmak için o 
Görün. tuşuna basın.
• Mesajı okuduktan sonra SMS 

gelen kutusuna dönmek için 
c Geri tuşuna basın.

Gelen kutusu boş olduğu takdirde 2 
saniye süresince "Mesaj Yok" 
görüntülenecektir ve telefon boş 
moda geri dönecektir.

9.2.2 Bir SMS Mesajını yanıtlama
1 Bir SMS mesajı açın. (Bkz. 9.2.1 

yukarı.)
2 o Tercih tuşuna basarak gelen 

kutusu alt menüsünü açın. 
Cevapla belirmiştir; o Seç 
tuşuna basın.

3 SMS  Yaz ekranı görüntülenecektir. 
Mesajınızı girin.
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Bu prosedür, bu adımdan sonra 
SMS mesajı yazma prosedürüne 
benzemektedir. (Bkz. 9.1 yukarı.)

9.2.3 Bir SMS mesajını başkasına 
gönderme

1 Bir SMS mesajı açın. (Bkz. 9.2.1 
yukarı.)

2 o Tercih tuşuna basarak gelen 
kutusu alt menüsünü açın, daha 
sonra n tuşunu kullanarak 
İleri'ye gelin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 SMS  Yaz ekranda halihazırda 
girişi yapılmış mesaj 
görüntülenecektir. Şu anda 
mesajı değiştirebilirsiniz.

4 Düzenleme işlemini 
tamamladıktan sonra o 
Tamam tuşuna basın.

5 Ekranda Kime: görüntülenecek 
ve sizden mesajı göndermek 
istediğiniz numarayı girmeniz 
istenecektir.
Bu prosedür, bu adımdan sonra 
SMS mesajı yazma prosedürüne 
benzemektedir. (Bkz. 9.1 yukarı.)

9.2.4 SMS mesajının geldiği 
numarayı kaydetme

Telefon defterinize SMS 
göndericisinin numarası kaydedilir.
1 Bir SMS mesajı açın. (Bkz. 9.2.1 

yukarı.)
2 o Tercih tuşuna basarak gelen 

kutusu alt menüsünü açın, daha 
sonra n tuşunu kullanarak 

Numarayı Kaydet'e gelin ve o 
Seç tuşuna basın.

3 İsim Girin görüntülenir. Kişinin 
adını girin (azami 14 karakter) ve 
o Tamam tuşuna basın.

4 Numara Girin görüntülenir. 
Mesajın ait olduğu numara 
halihazırda girilmiştir. 
Kaydetmeden önce numarayı 
düzenleyebilirsiniz. İşlemi 
tamamladığınızda o Tamam 
tuşuna basın.
• Ekranda 2 saniye süresince 

Kaydedildi! görüntülenir ve 
ekran daha sonra SMS gelen 
kutusuna döner.

9.2.5 Bir SMS Mesajının silinmesi
1 Bir SMS mesajı açın. (Bkz. 9.2.1 

yukarı.)
2 o Tercih tuşuna basarak gelen 

kutusu alt menüsünü açın, daha 
sonra n tuşunu kullanarak Sil'ye 
gelin ve o Seç tuşuna basın.

3 Sil? görüntülenir. Mesajı silmek 
için o Tamam tuşuna basın. 
(SMS alt menüsüne dönmek için 
c Geri tuşuna basın.) 
• Ekranda 2 saniye süresince 

Silindi görüntülenir ve ekran 
daha sonra SMS gelen 
kutusuna döner.

9.2.6 Tüm SMS Mesajlarının 
silinmesi

1 Bir SMS mesajı açın. (Bkz. 9.2.1 
yukarı.)
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2 o Tercih tuşuna basarak gelen 
kutusu alt menüsünü açın, daha 
sonra n tuşunu kullanarak 
Tümünü Sil'ye gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

3 Hepsini Sil? görüntülenir. Tüm 
SMS mesajlarını silmek için o 
Tamam tuşuna basın. (SMS alt 
menüsüne dönmek için c Geri 
tuşuna basın.) 
• Ekranda bir an için Bekliyor... 

görüntülenir, sonra Silindi 
görüntülenir ve ekran SMS 
menüsüne geri döner.

9.3 Şablonlar
SMS mesajlarını taslaklar kutusunda 
tutabilirsiniz.

9.3.1 Bir şablonu Açma
1 Boş moddayken m tuşuna basın, 

n tuşunu kullanarak SMS'e gelin 
ve o Seç tuşuna basın.

2 n tuşunu kullanarak Taslak'a 
gelin ve şablonlar kutusunu 
açmak için o Seç tuşuna 
basın.

3 n tuşunu kullanarak şablon 
mesajlar arasında 
ilerleyebilirsiniz.
• Mesaj telefon defterinize 

kayıtlı bir numaradan 
geliyorsa telefon defteri 
bilgileri görüntülenecektir.

4 Bir SMS mesajını açmak için o 
Görün. tuşuna basın.

• Mesajı okuduktan sonra 
şablonlar kutusuna dönmek 
için c Geri tuşuna basın.

Şablon kutusu boş olduğu takdirde 2 
saniye süresince "Mesaj Yok" 
görüntülenecektir ve telefon boş 
moda geri dönecektir.

9.3.2 Bir şablonu gönderme
1 Bir şablon mesaj açma. 

(Bkz. 9.3.1 yukarı.)
2 o Tercih tuşuna basarak 

şablonlar alt menüsünü açın. 
Gönder belirmiştir; o Seç 
tuşuna basın.

3 Ekranda Kime: görüntülenecek 
ve sizden mesajı göndermek 
istediğiniz numarayı girmeniz 
istenecektir.
Bu prosedür, bu adımdan sonra 
SMS mesajı gönderme 
prosedürüne benzemektedir. 
(Bkz. 9.1 yukarı.)

9.3.3 Bir şablonu düzenleme
1 Bir şablon mesaj açma. 

(Bkz. 9.3.1 yukarı.)
2 o Tercih tuşuna basarak 

şablonlar alt menüsünü açın, 
daha sonra n tuşunu kullanarak 
Düzenle'ye gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

3 SMS  Yaz ekranda 
düzenlenmeye hazır şablon 
mesaj görüntülenecektir.

Not
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4 Düzenleme işlemini 
tamamladıktan sonra o 
Tamam tuşuna basın. 
Bu prosedür, bu adımdan sonra 
SMS mesajı gönderme 
prosedürüne benzemektedir. 
(Bkz. 9.1 yukarı.)

9.3.4 Bir şablonu silme
1 Bir şablon mesaj açma. 

(Bkz. 9.3.1 yukarı.)
2 Press o Tercihtuşuna basarak 

şabonlar alt menüsünü açın, 
daha sonra nn tuşunu 
kullanarak Sil'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

3 Sil? görüntülenir. Mesajı silmek 
için o Tamam tuşuna basın. 
(Şablonlar alt menüsüne dönmek 
için c Geri tuşuna basın.) 
• Ekranda 2 saniye süresince 

Silindi görüntülenir ve ekran 
daha sonra SMS gelen 
kutusuna döner.

9.3.5 Tüm şablonları silme
1 Bir şablon mesaj açma. 

(Bkz. 9.3.1 yukarı.)
2 o Tercih tuşuna basarak 

şablonlar alt menüsünü açın, 
daha sonra n tuşunu kullanarak 
Tümünü Sil'ye gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

3 Hepsini Sil? görüntülenir. Tüm 
şablon mesajları silmek için o 
Tamam tuşuna basın. (Şablonlar 

alt menüsüne dönmek için c 
Geri tuşuna basın.) 
• Ekranda bir an için Bekliyor... 

görüntülenir, sonra Silindi 
görüntülenir ve ekran SMS 
menüsüne geri döner.

9.4 Ayarlar

9.4.1 SMS Alma
SMS alımını AÇMAK ya da 
KAPATMAK (varsayılan) için bu 
menüyü kullanın. Ayrıca SMS kod 
numarasını değiştirmek için de 
kullanılmaktadır (ülkeye bağlı).

9.4.1.1 SMS Alınımı AÇMA/
KAPAMA

1 Boş moddayken m tuşuna 
basın, n tuşunu kullanarak 
SMS'e gelin ve o Seç tuşuna 
basın.

2 n tuşunu kullanarak Ayarlar'a 
gelin ve o Seç tuşuna basın; 
o Seç tuşuna yeniden basarak 
SMS Alma menüsünü açın.

3 n tuşunu kullanarak Açik ya da 
Kapali'yi seçin ve o Seç 
tuşuna basın.
• Onay sesi işitilecektir ve ekran 

SMS ayarları  menüsüne geri 
dönecektir.
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9.4.1.2 SMS Kod Numarasını 
değiştirme (ülkeye bağlı)

1 Yukarıdaki 1 ve 2 numaralı 
adımları izleyin. n tuşunu 
kullanarak Kutu No Dğştir'e 
gelin ve o Seç tuşuna basın.

2 Kod numarasını düzeltin ve o 
Tamam tuşuna basın.
• Onay sesi işitilecektir ve ekran 

SMS ayarları  menüsüne geri 
dönecektir.

9.4.2 SMS Merkezi
Bu menüyü kullanarak gelen ve giden 
numaraları için üç adete kadar SMS 
merkezi ayarlayabilirsiniz.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
SMS'e gelin ve o Seç tuşuna 
basın.

2 n tuşunu kaydırarak Ayarlar'e 
gidin ve o Seç tuşuna basın. 
n tuşunu kullanarak SMS 
Merkezi'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

3 n tuşunu kullanarak SMS 
Merkezi 1, SMS Merkezi 2 ya da 
SMS Merkezi 3'i seçin ve o 
Seç tuşuna basın.

4 n tuşunu kullanarak Alici No. 
ya da Gönderen No.'yu seçin ve 
o Seç tuşuna basın.

5 Numarayı girin ve o Tamam 
tuşuna basın.
• Onay sesi işitilir ve önceki 

ekrana geri dönülür, bu 
sayede diğer numarayı 
girebilirsiniz.

• Giden ve gelen numaralarının 
girişini tamamladıktak sonra 
c Geri tuşuna basarak to 
SMS Merkezi menüsüne geri 
dönünüz.

9.4.3 Varsayılan Merkez
Varsayılan SMS merkezini seçmek 
için bu menüyü kullanın.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
SMS'e gelin ve o Seç tuşuna 
basın.

2 n tuşunu kaydırarak Ayarlar'e 
gidin ve o Seç tuşuna basın. 
n tuşunu kullanarak Varsay. 
Merkezi'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

3 n tuşunu kullanarak SMS 
Merkezi 1, SMS Merkezi 2 ya da 
SMS Merkezi 3'i seçin ve o 
Seç tuşuna basın.
• Onay sesi işitilecektir ve ekran 

SMS ayarları  menüsüne geri 
dönecektir.
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10 Telesekreter 
(TAM)

Telefonunuzda etkinleştirildiğinde 
cevaplanmayan aramaları kaydeden 
bir telesekreter özelliği vardır. 
Telesekreter 59 mesaja kadar 
saklayabilir. Maksimum kayıt süresi 
her mesaj için 3 dakika veya tüm 
mesajlar için 30 dakikadır. Giden 
mesajın maksimum uzunluğu 1 
dakikadır. Telesekreterin mesaj 
dinletme, mesajları silme ve baz 
istasyonundaki ses seviyesini 
ayarlama gibi temel fonksiyonları baz 
istasyonunun üzerinde bulunan 
kontrol tuşlarını kullanarak 
gerçekleştirebilirsiniz. Baz 
istasyonunda bulunan kontrol 
tuşlarının her bir fonksiyonunun 
açıklaması için lütfen "Baz istasyonu 
hakkında genel bilgi" (bölüm 2.4)'e 
bakınız. Telefon üzerindeki 
telesekreter menüsünü kullanarak 
telesekreter fonksiyonlarına 
erişebilirsiniz. Bu işlemler aşağıda 
anlatılmıştır. Telesekreter 
seçeneklerini ayarlamak için bir menü 
de vardır.
Telesekreter varsayılan olarak AÇIK 
konumdadır. Telesekreteri açık ve 
kapalı arasında değiştirmek için, baz 
istasonunuzdaki e tuşuna basın. 
Alternatif olarak, telesekreteri 
telefonunuzla da açabilir ve 
kapatabilirsiniz (bkz. bölüm 10.6.2).

10.1 Mesajların Dinlenmesi

10.1.1 Mesajları telefondan dinleme
Telesekreter yeni mesaj aldığında 
mesaj sayacı yanıp söner ve yeni 
mesajların sayısı görüntülenir. İlk 
kaydedilen mesaj hoparlörden ilk 
olarak dinletilir. Tüm mesajlar 
dinletildikten sonra telesekreter durur 
ve mesaj sayacı yanıp sönmeyi keser.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Telesekreter'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 Dinle belirir. Yeni mesajları 
dinletmek için o Seç tuşuna 
basın.
• Telefon, Yeni ve yeni 

mesajların numarasını 01/04 
formatında görüntüler, 01 
sayısı dinlenilen mesaj 
sayısını ifade ederken 04 
sayısı yeni mesajların sayısını 
ifade etmektedir.

• Yeni mesaj yoksa, el cihazı 
aynı formatta eski mesajların 
sayısını görüntüler (ancak 
‘Yeni’ görüntülenmez) ve eski 
mesajları dinletir.

10.1.2 Dinleme sırasında 
kullanılabilecek fonksiyonlar

Dinleme sırasında o Menü tuşuna 
basarak aşağıdaki fonksiyonları 
etkinleştirebilirsiniz. n tuşunu 
kullanarak fonksiyonlar arasında 
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gezinebilir ve o Seç tuşuyla 
onaylayabilirsiniz.

10.2 Tüm mesajların silinmesi

Silinen mesajlar geri alınamaz.

Dinlenmeyen mesajlar silinmez.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Telesekreter'e gelin ve o 
Tamam tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Tümünü 
Sil'e gidin ve o Tamam tuşuna 
basın.

3 Ekran üzerinde Hepsini Sil? 
görüntülenir. Tüm mesajlarınızı 
silmek için o Tamam tuşuna 
basın.
• Mesajlar silinirken Bekliyor... 

görüntülenir daha sonra 
Silindi 2 saniye süresince  
görüntülenir ve ekran daha 
sonra Telesekreter 
menüsüne geri döner.

10.3 Telesekreteri Açma/Kapama
Telesekreteri telefon kullanarak şu 
şekilde açıp kapatabilirsiniz.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 

Telesekreter'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Tlsek.Aç/
Kap'e gidin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 n tuşunu kullanarak Açik ya da 
Kapali'yi seçin ve o Seç 
tuşuna basın.
• Doğrulandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir 
Telesekreter geri döner.

10.4 Gönderilen Mesajı Dinle, 
Kaydet ya da Sil

Telesekreter gelen çağrıyı 
yanıtladığında dinletilecek olan kişisel 
mesajınızı kaydedebilirsiniz.

Giden mesajın maksimum uzunluğu 1 
dakikadır.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Telesekreter'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Anons 
Kaydet'e gidin ve o Seç 
tuşuna basın.

3 n tuşunu kullanarak Cevap Ve 
Kyt ya da Sadece Cevap'i seçin 
ve o Seç tuşuna basın.

4 n tuşunu kullanarak Dinle, 
Mesaj Kay. ya da Sil'i seçin ve 
o Seç tuşuna basın.
• Dinle seçilirse, mevcut giden 

mesaj dinletilir.
• Mesaj Kay. seçilirse, bir bip 

sesi duyulur ve el cihazı 

Tekrarla Mesajı tekrar dinleme.
Sonrki Bir sonraki mesajı 

dinleme.
Önceki Bir önceki mesajı 

dinleme.
Sil Dinlenen mesajı silme.

Uyarı

Not
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otomatik olarak meaj kaydına 
başlar.

• Sil seçildiğinde ve giden 
kişisel mesaj önceden 
kaydedildiği takdirde Silindi 
görüntülenir. Önceden 
belirlenen OGM otomatik 
olarak eski duruma geri döner.

10.5 Telesekreter modunun 
ayarlanması

2 cevaplama modu mevcuttur: 
Sadece Cevap ile Cevapla ve Kaydet. 
Cevap modu varsayılan olarak Cevap 
ve Kayıt olup ilgili kişi telesekretere 
bir mesaj bırakabilir. Bu, Sadece 
Cevap modu ile değiştirilebilir, bu 
durumda ilgili kişi telesekretere mesaj 
bırakamaz.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Telesekreter'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Cevap 
Modu'na gidin ve o Seç 
tuşuna basın.

3 n tuşunu kullanarak Cevap Ve 
Kyt ya da Sadece Cevap'i seçin 
ve o Seç tuşuna basın.
• Doğrulandığını belirten bir bip 

sesi çıkar ve ekran bir 
Telesekreter geri döner.

Seçtiğiniz cevap moduna bağlı 
olarak, uygun varsayılan giden mesajı 
telesekreter gelen bir aramaya cevap 
verdiğinde bir kez dinletilir.

Telesekreteri kişiselleştirilmiş bir 
giden mesaj dinletmek üzere 
ayarlayabilirsiniz. 
Bkz. yukarıdaki 10.4.

10.6 Telesekreter Ayarları

10.6.1 Zil Sesi Sayısının 
Ayarlanması

Bu, telesekreterin devreye girerek 
giden selamlama mesajınızı 
dinletmeye başlamadan önceki zil 
sayısıdır. Telesekreterinizi, 3 ile 8 kez 
çaldıktan sonra veya "Ekonomi" 
seçeneğinden sonra selamlama 
mesajı vermeye başlayacak şekilde 
ayarlayabilirsiniz. Varsayılan zil 
erteleme Ekonomi'dir.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Telesekreter'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Ayarlar'e 
gidin ve o Seç tuşuna basın.

3 Zil Gecikme belirir. o Seç 
tuşuna basın, daha sonra n 
tuşunu kullanarak 3 ila 8 veya 
Ekonomi arasında seçim yapın.

4 Onaylamak için o Seç basın.
• Onay sesi işitilir ve ekran 

Ayarlar menüsüne geri döner.

Economi seçildiği takdirde zil sesi 
sayısı telesekreterin durumuna 
bağlı olur.

Not
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• Telesekreterde yeni mesaj varsa, 
2 kez çaldıktan sonra devreye 
girecektir.

• Telesekreterde yeni mesajlar 
olmadığı takdirde 4 çalma 
sonrasında hattı yanıtlayacaktır.

• Bu nedenle, arama ücreti 
ödemeden mesajınız olup 
olmadığını kontrol etmek 
istiyorsanız, 3. zilden sonra 
aramayı sonlandırabilirsiniz.

10.6.2 Uzaktan Erişim
Telesekreterinizdeki mesajları dış 
hattan arayarak ve uzaktan erişim 
kodunu girerek kontrol edebilirsiniz*. 
Telefonun üzerindeki numaraları 
çevirmekte kullandığınız tuş takımı, 
telesekreterinizin üzerindeki 
fonksiyonların görevini yapar.

Bu özellik varsayılan olarak devre 
dışıdır.
* Uzaktan erişim kodu (PIN 
kodunuzun aynısı) telesekreterinize 
izinsiz uzaktan erişim yapılmasını 
engeller.

10.6.2.1 Uzaktan Erişimi 
Etkinleştirme/Devre dışı 
bırakma

1 Boş moddayken m tuşuna 
basın, n tuşunu kullanarak 
Telesekreter'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Ayarlar'a 
gidin ve o Seç tuşuna basın. 

n tuşunu kullanarak Uzak. 
Erş.'e gelin ve o Seç tuşuna 
basın.

3 n tuşunu kullanarak Aktifleştir 
ya da Devre Diş.'i seçin ve o 
Seç tuşuna basın.
• Bir onay sesi işitilir ve ekran, 

Ayarlar menüsüne geri döner.

10.6.2.2 Dışarıdan Arama İle 
Telesekreterin Kontrolü 

1 Harici telefonunuzdan evi arayın.
• Telesekreter cevap verecek ve 

selamlama mesajını 
dinletmeye başlayacaktır.

2 # tuşuna basın ve erişim kodunu 
(PIN numaranızla aynı) girin.
• Erişim kodu yanlışsa, bir hata 

sinyali verilir. Ardından PIN 
kodunu tekrar girin. PIN kodu 
yine hatalıysa, telesekreter 
derhal hattan düşer.

• Erişim kodu doğru olduğu 
takdirde kısa bir onay sesi 
işitilecektir.

PIN kodu 8 saniye içinde girilmezse 
işlem iptal olur.
Telesekreter kapalıysa, telefon 10 
zilden sonra uzaktan erişim moduna 
geçecektir. Sonra PIN kodunuzu 
girmenizi isteyen bir bip sesi duyulur. 
Uzaktan erişim özelliğini 
etkinleştirmek için PIN’i girin 
(varsayılan 0000’dır). Daha sonra 
telesekreteri AÇIK konuma getirebilir 
ve kayıtlı mesajları dinleyebilirsiniz.

Not
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Aşağıdaki tablo, telefonun tuşlarını 
kullanarak telesekreterin 
fonksiyonlarına nasıl erişileceğiniz 
göstermektedir.

10.6.3 El Cihazı Görüntüleme 
Özelliği

Telefon çağrı görüntüleme Açık 
olarak ayarlanmışsa, gelen mesajlar 
için çağrı görüntülemeyi başlatmak 
üzere o Dinle tuşuna basabilirsiniz. 
Çağrıyı cevaplamaya karar verirseniz, 
t tuşuna basın. açtığınızda kayıt 
otomatik olarak duracaktır. 

Birden fazla telefonunuz varsa, her 
arama için telefon çağrı 
görüntülemeyi sadece tek bir telefon 
devreye sokabilir.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Telesekreter'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Ayarlar'a 
gidin ve o Seç tuşuna basın. 
n tuşunu kullanarak Hs 
Görüntüleme'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

3 n tuşunu kullanarak Açik ya da 
Kapali'yi seçin ve o Seç 
tuşuna basın.
• Bir onay sesi işitilir ve ekran, 

Ayarlar menüsüne geri döner.

10.6.4 Selamlama Mesaj Dilini 
değiştirme

Varsayılan yanıtlama mesajının dili 
seçili olan ülkeye bağlıdır . Bununla 
birlikte, varsayılan giden mesaj dilini 
aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.
1 Boş moddayken m tuşuna 

basın, n tuşunu kullanarak 
Telesekreter'e gelin ve o Seç 
tuşuna basın.

2 n tuşunu kaydırarak Ayarlar'e 
gidin ve o Seç tuşuna basın. 
n tuşunu kullanarak Ses Dil'e 
gelin ve o Seç tuşuna basın.

3 n tuşunu kullanarak dili seçiniz 
ve o Seç tuşuna basın.
• Bir onay sesi işitilir ve ekran, 

Ayarlar menüsüne geri döner.

Tuş Eylem
1 Bir önceki mesaja git.
2 Mesajı dinleme.
3 Sonraki mesaja gitme.
6 Dinlenen mesajı sil.
7 Telesekreteri aç.
8 Mesaj dinletmeyi 

durdurur.
9 Telesekreteri kapat.

Not
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11 Teknik veriler

Ekran
• Arkadan aydınlatmalı renkli LCD
• Değiştirilebilir duvar kağıdı
• Değiştirilebilir Renk Stili

Genel telefon özellikleri
• Arayan kimliği ve numarasını 

tanımlama
• 5 standard +10 polifonik zil 

melodisi
• Alıcı ve hoparlör için geniş bant 

sentez

Telefon defteri listesi, Yeniden 
Arama Listesi ve Arama kaydı
• 200 girişli telefon defteri listesi
• 5 girişli yeniden arama listesi
• 50 girişli arama kaydı

Pil
• 2 adet AAA şarj edilebilir pil

Radyo Özellikleri
• Frekans Bandı: 1880 - 1900Mhz
• Maksimum çıkış gücü: 250mW

Ağırlık ve boyutlar
Baz:
• 189,5 gram
• 77 mm × 115 mm × 131 mm 

(Y × D × G)
El cihazı:
• 128,5 gram
• 162 mm × 31,5 mm × 48 mm 

(Y × D × G)

Sıcaklık aralığı
• Çalışma: 0 ila 35° C  

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

(-4 ila 158° F).

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

12 Sıkça sorulan 
sorular

www.philips.com/support

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

12.1 Bağlantı

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

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

• El cihazını kazara kapatmış 
olabilirsiniz. Bu durumda, yeniden 
açmak için h h tuşuna basın ve 
en az 1 saniye basılı tutun (bkz 
bölüm 5.1 – "El cihazını kapama ve 
açma").
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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.

12.2 Ayar

Telefon üzerinde Arıyor... 
görüntülenir ve  simgesi yanıp 
söner!
• Baz istasyonuna yaklaşın.
• Baz istasyonunun açık olduğundan 

emin olun.
• Üniteyi sıfırlayın ve telefon kaydını 

yeniden başlatın.

12.3 Ses

El cihazı çalmıyor!
Zil Sesi'de ses seviyesi çubuğunun 
seçili olup olmadığını (Zil Kapalı) ve 
ekran üzerinde  simgesinin 

görüntülenip görüntülenmediğini 
kontrol edin ((bkz. bölüm 6.2.1 - "Zil 
Sesi Seviyesinin Ayarlanması").

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

Çevir sesi gelmiyor!
• Güç yok: Bağlantıları kontrol edin.
• Piller boş: Pilleri şarj edin:
• Baz istasyonuna yaklaşın.
• Yanlış kablo kullanılıyor: Birlikte 

gelen hat kablosunu kullanın.
• Hat adaptörü kullanılması 

gerekiyor: Hat adaptörünü hat 
kablosuna bağlayın.

Arayan kişi sesimi net şekilde 
duymuyor!
• Baz istasyonuna yaklaşın.
• Baz istasyonunu elektronik 

cihazlardan en az bir metre uzağa 
taşıyınız.

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

cihazlardan mümkün olduğunca 
uzağa taşıyın.

12.4 Ürün davranışı

Tuş takımı çalışmıyor!
• Tuş takımınızın kilidini açın: 

Boş modda * tuşuna basın.
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Telefon uzun konuşmalarda ve baz 
istasyonunda dururken ısınıyor!
• Bu normal bir şeydir. Telefon, 

arama ve şarj sırasında enerji 
tüketir.

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 istasyonunun güç kaynağını 
kesip, yeniden bağlayarak deneme 
yapın ve telefon kaydetme 
prosedürünü uygulayın 
(bkz. bölüm 7.6).

Arayan numara görüntülenmiyor!
• Servis etkinleştirilmemiş: Şebeke 

operatörü aboneliğinizi kontrol 
edin.

Sesli posta ayarlarımı 
değiştiremiyorum!
• Operatörün sesli postası telefon 

tarafından değil, operatörünüz 
tarafından yönetilir. Ayarları 
değiştirmek isterseniz lütfen 
operatörünüzle görüşünüz.

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

basılmazsa, el cihazı otomatik 
olarak boş moda geçecektir. Ayrıca 
el cihazını baz istasyonuna 

yerleştirdiğinizde de boş moda geri 
dönecektir (otomatik açma modu 
devredeyse).

Telefon defteri girişi 
kaydedilemiyor ve Bellek Dolu 
simgesi görüntüleniyor!
• Tekrar kaydetmeden önce belleği 

boşaltmak için bir girişi silin.

PIN kodu hatalı!
• Varsayılan PIN kodu 0000'dır.
• Ana PIN kodu değiştirildiyse 

varsayılan PIN koduna geri 
dönmek için telefonu sıfırlayınız 
(bkz. "Ünitenin Sıfırlanması" - 
Bölüm 7.9).

Telesekreter aramaları 
kaydetmiyor.
• Telesekreterin güç adaptörüne 

bağlı olduğundan ve güç 
adaptörünün açık olan bir ana 
elektrik kaynağına takılı 
olduğundan emin olunuz.

• Telesekreterin kapalı olup 
olmadığını veya Sadece Cevapla 
modunun seçili olup olmadığını 
kontrol edin.

• Telesekreter belleğinin tamamen 
dolu olup olmadığına bakın. 
Doluysa, mesajlardan bazılarını 
veya hepsini silin.

• Ana elektrik prizinden gücü 
kesmeyi ve 1 dakika sonra yeniden 
açmayı deneyin.
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Uzaktan işlem yapamıyor
• Uzaktan erişimin açık olduğundan 

emin olunuz (bkz Bölüm 10.6.2).
• Doğru uzaktan erişim kodunu 

girdiğinizden emin olunuz.
• Dokunma tonlu bir telefon kullanın.

Yukarıdaki çözümler yardımcı 
olmazsa, hem telefondan hem de baz 
ünitesinden gücü çıkartın. 1 dakika 
bekleyip yeniden deneyin.

Yeni SMS alamıyor
• SMS belleğinin dolu olup 

olmadığını kontrol edin ve eski 
SMS'leri silin.

• SMS ayarlarınızın doğru 
olduğundan emin olun 
(bkz Bölüm 9.4).

• SMS kullanabilmek için, hem SMS 
hem de Arayanı Göster (CLI) 
servisine abone olmanız 
gerekmektedir. Daha fazla bilgi için 
ağ sağlayıcınızı arayınız.

Yeni SMS gönderemiyor veya 
alamıyor
• SMS ayarlarınızın doğru 

olduğundan emin olun 
(bkz Bölüm 9.4).

• SMS kullanabilmek için, hem SMS 
hem de Arayanı Göster (CLI) 
servisine abone olmanız 
gerekmektedir. Daha fazla bilgi için 
servis sağlayıcınızla görüşün.

• Başka bir SMS kullanabilen 
telefonun sizin hattınızda olup 
olmadığını kontrol edin. Öyleyse, 

cihazlardan birindeki SMS alımını 
iptal edin.

• Operatörler arasında uyumluluk 
sorunu olabilir. Daha fazla bilgi için 
servis sağlayıcınızla görüşün.

• Numaranızın gizlenip 
gizlenmediğine bakın. Öyleyse 
Numara Gizlemeyi iptal edin 
(bkz Bölüm 8.10).

Not
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