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8232 DECT Handset
Bu belgede OmniPCX Enterprise sistemine bağlı 8232 DECT Handset tarafından sunulan hizmetler
açıklanmaktadır.
Telefonunuz şirketin telefon sistemine bağlı olarak bir IBS veya IP-Dect radyo baz istasyonuna bağlanabilir.
Bazı özellikler, bağlı olduğunuz radyo baz istasyonunun türüne bağlıdır. Ana belgede, bir IBS radyo baz
istasyonuna bağlandığında kullanılabilen özellikler açıklanmaktadır. IP-Dect radyo baz istasyonuna
bağlandığında kullanılabilen özellikleri açıklamak için özel bir bölüm kullanılmaktadır.
Çalışma koşulları
Bu DECT tipi telefon kablosuz ALE International özel santrali (PABX) ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Aşağıdaki kullanma şartları ve radyo elektrik frekansların kullanımına uyulmalıdır:
 Donanımda uyumluluktan sorumlu taraf tarafından açık bir şekilde onaylanmayan değişiklikler veya
düzeltmeler kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.
 Kalp pili olan kimseler, girişim riskini sınırlamak için kablosuz telefonu cihazlarından uzakta
tutmalıdır (minimum mesafe 15 cm/6 inçtir).
 Bu cihazı insan sağlığı açısından riskli bölgelerde (hastaneler vb.) kullanmadan önce standart kabul
prosedürlerinin izlenmesi önerilir.
 DECT ekipmanı, yalnızca sabit noktalar arasında bağlantı kurmak ve bu bağlantılar geçiciyse
kullanılabilir.
 DECT donanımları içeren bir ağa erişim bu ağın işletici ile bir kontrat imzalanmasını gerektirir.
 Telefonun çalışmasını kötü etkileyecek şartlara maruz bırakmaktan kaçınınız (yağmur, deniz havası,
toz…).
 Pili değiştirmeden önce telefonu kapatın.
 Telefonunuzu yanıcı gazlar veya sıvılar yakınında çalıştırmamalı veya kullanmamalısınız.
 Kulaklık, keskin metalik nesneleri çekebilecek mıknatıslı parçalar içerir.
 Pil yanlış şekilde değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Yalnızca önerilen pili kullanın: Alcatel-Lucent
3BN67332AA (Dongguan DRN New Energy Co. Ltd. RTR001FXX - Li-ion 3.7V 1100mAh 4.1Wh).
 Şarj cihazının prizi şarj cihazına yakın ve kolayca erişilecek bir konumda olmalıdır, böylece
gerektiğinde elektrik beslemesi kolayca kesilebilir.
 İlk kullanımdan önce pili yaklaşık 6 saat şarj edin.
 Aşağıdaki 82x2 DECT Handset şarj birimlerini kullanın
- 8232 DECT Handset Desktop charger (3BN67331AA).
- 8232-8242 DECT Handset Desktop charger (3BN67331AB).
- 82x2 DECT Handset Dual Charger (3BN67341AA).
 Aşağıdaki Güç Kaynağı Birimleriyle:
- 8232 DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA)
TenPao (Model S005AYV0500100) – efficiency level VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC
5V, 1A).
Friwo FW7713/XX – efficiency level V (rating I/P:AC 100-240V, 150mA; O/P: DC 5V, 1A).
- 8232 DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA)
TenPao (Model S008ACM0500100 with UK,US,AUS plugs) – efficiency level VI (rating I/P:AC
100-240V, 0.3A; O/P:DC 5V, 1A).
Friwo FW7712 - efficiency level V (rating I/P:AC 100-240V, 125mA; O/P: DC 5V, 0.9A).
 Cihazı, USB 2.0 (A tipi) bir bağlantı noktasına bağlayarak şarj edebilirsiniz.
 Duyma kaybı olasılığına karşı, uzun süreler boyunca yüksek sesle dinlemeyin...
Bu belgede gösterilen etiket ve simgelerin yasal bağlayıcılığı yoktur ve önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir. Telefonunuzda görüntülenen etiketler ve simgeler, bağlı olduğunuz sisteme göre değişebilir
ve bu belgede belirtilenlerden farklı olabilir.
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1 Telefonunuzla ilgili bilgi edinme
1.1 Telefon açıklaması









Aramayi cevaplayin.
Uzun süre basma (işlev sisteme bağlidir):
son numarayi yeniden ara veya arama
listesine eriş.
Iki arama arasinda gidip gelmek.
Sesi kapat.
Kapat.
Uzun basiş: telefonu açma / telefonu
kapatma.
Önceki menüye dön.
Bir karakterin silinmesi.
Bir alani tamamen sil.
Kisa basma: ana sayfaya dön.
Uzun basiş: klavyenin kilitlenmesi.





Menüye geçiş.
Onaylayin.
Dolaşim.










Kisa basma: şirket rehberine erişme.
Uzun basiş: telefon numaranizin öğrenilmesi.
Görüsme modunda: ses kismayi etkinlestirme/devre disi birakma. Bekleme
modunda bu tusla iliskilendirilen bir özellik yok.
Bekleme modunda
 Kisa basma: zil sesi ve titreşim ayarina erişme.
 Uzun basiş: titreşim özelliğini etkinleştirme veya devre dişi birakma.


8AL90862TRACed01

Görüşme modunda: hoparlörü etkinleştirme/devre dişi birakma.
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Uzun basiş (sisteme bağli özellikler): kişisel hizli aramaya erişme / bir konuşma sirasinda
dtmf'ye erişme.
 Gap modu: bir arama yap yaparken ikinci bir arama başlatabilirsiniz.
 Yeşil sabit: telefon şarj cihazinda ve pil tamamen dolmuş durumda.
 Kirmizi sabit: telefon şarj cihazinda ve pil şarj oluyor.
 Yavaş yanip sönen turuncu işik: okunmamiş mesaj, cevapsiz arama vs. Gibi
telefon etkinlikleri.
Led
 Hizla yanip sönen turuncu işik: gelen çağri.
 Kirmizi yanip sönme: kapsam dişi.
 Sari yanip sönmeler arasinda telefonun şarj olma durumuna bağli olarak led
işiğin kirmizi veya yeşil olmasi dişinda telefon şarj cihazindayken yanip sönme
telefon şarj cihazindan çikarildiğinda yanip sönmeyle ayni anlamdadir.
 Kisa basma: gelen bir çağri sirasinda çalan zil sesini artirma (4 adim) veya birisiyle
söyleşirken hoparlör ses düzeyini artirma (8 adim).
 Görüşmede uzun basiş: hoparlörü etkinleştirme/devre dişi birakma.
 Kisa basma: gelen bir çağri sirasinda çalan zil sesini azaltma (4 adim) veya birisiyle
söyleşirken hoparlör ses düzeyini azaltma (8 adim).
 Uzun basiş: ses kapatmayi etkinleştirme/devre dişi birakma.
 Kulaklik ve bakim için 3,5 mm'lik jak.
 Telefonunuzu kayişiniza takmak için klips. Klipsi çikarip telefonun ambalajiyla verilen kilifi
da takabilirsiniz.
 Pili şarj etmek için usb fişi.
 Telefon boş durumdayken ekrani aydinlatmak için bu tuşa basin.

8AL90862TRACed01
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1.2 Durum simgeleri
Durum simgeleri ilk ekranda da yer alırlar ve telefonun durumu hakkında bilgi verirler.
Akü şarj durumu (

>

>

>

).

In charge (simge yanıp sönüyor).
Alınan mesajlar, sesli postalar ve geri arama talepbi metinleri ve reddedilen aramalar.
Çağrı yönlendirme aktif.
Titreşim devrede.
Zil aktif.
Zil kapalı.
Radyo alım kalitesi - Normal Mod.
Radyo alım kalitesi - 50 mW güç.
Hoparlör açık (konuşmada).
Ses kapatma açık (konuşmada).
Ekonomi modu etkin ve kullanılıyor (yeşil).
Ekonomi modu etkin (gri).

Durum simgeleri hakkında ilk ekranda gezgin kullanarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz:

8AL90862TRACed01
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1.3 MENU simgeleri
MENÜye Ilk ekranda OK tuşuna basarak erişebilirsiniz.

Sisteminiz tarafından sunulan bütün işlevlere erişmenizi sağlar Tüm simgeler, seçilmedikleri durumda
tanımlanır. Seçildiklerinde tüm simgeler mor renkte gösterilir.
Rehber:
Kişisel rehberinizi yönetmek ve şirket rehberine erişmek
Arandi:
Son aranan numaralardan birini geri arayın.
Geçm. Arama:
Gelen ve giden tüm aramaların günlüklerine erişin.
Yönlendir:
Numaranızı başka bir numaraya yönlendirme.
Mesaj:
Sesli ve yazılı mesajları görmek ve göndermek.
Alarm:
Bir randevu hatırlatma saati programlamak.
Tus Kilidi:
Seti kitle/ac.
Servisler:
Ahizenin servis yapılandırmasına (ilişkilendirme, taşma, şifre, isim, numara vb.) erişin.
Ayarlar:
Telefonun genel ayarlarına erişim (tuş sesi, ekonomi modu, şarj cihazı uyarısı).
Dil:
Dil tercihi.
Zil:
Zil sesi ayarı.

8AL90862TRACed01
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1.4 Görüşme ikonları
Arama yapma.
Çağrı alma.
Beklemedeki arama.
Dahili numara meşgulse kısa mesaj gönderme.
Rehberlere erişim.
Bir çağrının aktarılması.
DTMF sinyali gönderme.
Konferans ayarlama.
Çağrılarınızın sesli posta kutunuza yönlendirilmesi.
Bir dış görüşmeyi park etmek.
Arama süresi ve ücreti.
Ek seçenekler (Sisteme bağlı özellikler).

Birden fazla arama söz konusuysa, simgelerde farklı arayanları ayırt etmek üzere semboller (numaralar
gibi) görünür.
Örneğin: birinci çağrı bekliyor, ikinci çağrı devam ediyor

8AL90862TRACed01
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1.5 MENÜye ve gezgine erişmek
Menüye erişim.
Menüye erişim tuşuna basın.

MENÜ'den bir işlev seçin.

Bir işlev içinde gezinme.

Bir işlevi seçmek için gezinti tuşlarını
kullanın ve OK tuşuna basın.

İşlevdeki çeşitli etiketler boyunca
dikey olarak hareket edebilirsiniz
Seçiminizi doğrulamak için OK tuşuna
basın.
VEYA

İşlevdeki çeşitli simgeler boyunca
yatay olarak hareket edebilirsiniz
Seçiminizi doğrulamak için OK tuşuna
basın.

8AL90862TRACed01

10 /591

8232 DECT Handset

2 İlk adımlar
8232 DECT Handset'in tüm işlevlerini yerine getirebilmesi için şunlara sahip olduğunuzdan emin olun: pil,
AC/DC adaptörü, güç kaynağı ve USB kablosu.

2.1 Pilin takılması
2.1.1 Pilin takılması

Kemer klipsi takılıysa, pil takılması veya değiştirilmesi sırasında kaldırıp
bu konumda tutun. Kemer klipsi açıkken değil kaldırılmış haldeyken
işleme devam etmeniz önerilir.
Kemer klipsini ayrıca saatin aksi yönde de döndürebilirsiniz.

Kapağı kaldırın.

Pil 'konektörleri' tarafını çizimde gösterildiği gibi yerleştirin (A). Pilin
bölmesine yerleştirilmesi işlemini çizimde gösterildiği gibi basarak
sonlandırın (B).

Kapağı yerleştirin.

2.1.2 Telefondan pili çıkama

Kemer klipsi takılıysa, pil takılması veya değiştirilmesi sırasında kaldırıp
bu konumda tutun.
Kemer klipsini ayrıca saatin aksi yönde de döndürebilirsiniz.

Kapağı kaldırın.

8AL90862TRACed01

11 /591

8232 DECT Handset

Pili bölmesinden çizimde gösterildiği gibi çıkarın.

2.2 Telefon pilini şarj etme
Telefonunuz şarj için masa desteği ile donatılmıştır.

2.2.1 Aküyü teslimat kapsamındaki masaüstü şarj aleti ile şarj etme

Telefonu desteğinin üzerine koyun. USB kabloyu 5V'lik bir sokete takın (AC/DC adaptör, bilgisayar, …).
AC/DC adaptör setle birlikte temin edilmemektedir. Tavsiye edilen AC/DC adaptör için tedarikçiye danışın.
Ayarlar menüsünü kullanarak cihazın şarj cihazındayken neler yapacağını yapılandırabilirsiniz.
Telefonunuzu yapılandırma konulu bölüme bakın: ´Rehberler´ özelliğini seçiniz.

2.2.2 Aküyü USB kablosu ile şarj etme
USB kablosu set kapsamında değildir.

USB kablosunu telefonunuzun USB çıkışına takın. USB kablosunun diğer ucu AC/DC
adaptörüne veya bir bilgisayarın USB çıkışına takılabilir.

8AL90862TRACed01
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2.2.3 Aküyü önceki şarj aleti ile şarj etme
8232 yeni bir masaüstü şarj aleti ile donatılmıştır ama cihazınız eski model masaüstü şarj aleti (8232 DECT
ahize masaüstü şarj aleti 3BN67331AA) ile uyumludur.

Telefonunuzu altlığa yerleştirin. USB kablosunu masaüstü altlığının 5 Voltluk
soketine takın. USB kablosunun diğer ucunu AC/DC adaptörüne takın. Adaptörü
prize bağlayın.

2.2.4 LED



Yeşil sabit: Telefon şarj cihazında (veya USB kablosuna bağlı) ve pil tam dolu.
Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor.

Telefon pilinizi düzenli olarak yeniden şarj edin. Pil şarj edilirken, telefon açık veya kapalı konumda olabilir.
Telefon birkaç haftalığına kullanılmayacaksa veya şarj aleti yoksa, pili sökün ve ayrı muhafaza edin.
Şarj süresi, USB kablosunun bağlandığı elektrik kaynağına bağlıdır (bilgisayar, AC/DC adaptörü, …).
Akünün şarj süresi 3 saatten kısadır. Şarj süresi, USB kablosunun bağlandığı elektrik kaynağına bağlıdır
(bilgisayar, AC/DC adaptörü, …).

2.2.5 Telefonunuzun serbestisi
Radyo kapsama alanında beklemede. 200 saate kadar.
Sürekli görüşmede. Ekonomi modu etkinse en fazla 20 saat, etkin değilse en fazla 17 saat.
Pili değiştirmeden önce telefonu kapatın.

8AL90862TRACed01
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2.3 Telefonunuzu açma



Anahtar açma/kapama tuşuna basın (uzun süreli olarak basın).
Telefonunuz açık.

Ekran aydınlanmazsa ya da pil simgesi yanıp sönüyorsa, pili yeniden şarj edin.
Telefon ekranında radyo alım simgesi görünmezse:



Kapsama alanında bulunup bulunmadığınızı kontrol edin (değilseniz, bir radyo baz istasyonunun
yakınına gidin).
Telefonun sisteme düzgün bir şekilde yüklenip yüklenmediğini kontrol edin (PABX yöneticisine
danışın).

Ekranınızda 'Auto install ?' (Otomatik yükle ?) görünüyorsa, 'Telefonu kaydetme' bölümüne bakın veya
yüklemeyle ilgilenen teknisyeninize danışın.

2.4 Telefonunuzu kapatmak




Anahtar açma/kapama tuşuna basın (uzun süreli olarak basın).
Kapatma özelliğini seçin.
Telefonunuz kapalıdır.

8AL90862TRACed01
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3 Telefonunuzu kullanma
3.1 Çağrı yapma


Numarayı çeviriniz.



Çağrıyı gönderme.

İletişim sağlanır:


Ahizeyi yerine koyun.

Harici bir arama yapmak için, kişinizin numarasını çevirmeden önce dış hat erişim kodunu çevirin.

3.2 Kişisel rehberden aramak
Hızlı erişim:


Menüye geçiş.



Rehber




Kisisel Rehber
Kişisel rehbere' erişimi onaylayın.



Bağlanmak istediğiniz kişinin ismini seçiniz.



Çağrıyı gönderme.

Hızlı erişim:

(Boşta durumunda)

.

8AL90862TRACed01
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3.3 Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi)
Hızlı erişim:


Menüye geçiş.



Rehber



Rehber




Yazıştığınız kişinin adının ilk harflerini, adını veya adının ve soyadının baş harflerini girin.
Onaylayınız.



Yapmak istediğiniz arama türünü seçin (soyadı, soyadı ve adı veya adının baş harfleri).



Aranan ismi seçiniz.



Çağrıyı gönderme.

Adın ad alanı ad biçiminde girilmesi gerekir.
Giriş ekranı sayfasından bu işleve hızlı erişim için rehber tuşuna basın.

3.4 Çağrı alma
Gelen çağrınız var.

veya



Aramayı cevaplayın



Zil sesini devre dışı bırakma:Telefonunuz çaldığında kapat tuşuna basın: Aç tuşuna basarak
çağrıyı yanıtlamanız mümkündür.



Ahizeyi yerine koyun.

Konuş.

Aşağıdaki durumlarda zil çalmaz:
-

Titreşim devrededir, titreşim devrede simgesi ekranda gösterilir.
Zil kesilir, zil kesildi simgesi ekranda gösterilir.

8AL90862TRACed01
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3.5 Yeniden arama
Son aranan numaralardan birini geri arayın.
Hızlı erişim:


Menüye geçiş.



Arandi



Listeden numarayı seçin.



Çağrıyı gönderme.

Uzun basış

3.6 İç hat üzerinde konuşmak istediğinizi kişinin meşgul olması halinde
otomatik arama istemek
Bağlanmaya çalıştığınız dahili numaranın telefonu meşgul ve bu kişinin görüşmesi biter bitmez sizi
aramasını istiyorsunuz.


Geri Arama.

Otomatik geri arama isteğini iptal etmek için 'Otomatik geri aramayı iptal et' işlev kodunu girin.

3.7 Dahili numara meşgulse kısa mesaj gönderme
Ulaşmaya çalıştığınız telefon veya dahili kişi meşgul ve onlara bir kısa mesaj bırakmak istiyorsunuz.


Yazili Posta




Gönderilecek mesaj türünü seçin (Sabit Mesajlar, Prog. Mesajlar, Yeni Mesaj).
Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

8AL90862TRACed01
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3.8 Meşgul dahili kişinin hoparlöründen konuşma
Bazı durumlarda, meşgul bir kişinin hoparlöründen yayın yapmanız gerekebilir. Bu özellik yönetici
tarafından yapılandırılmalıdır.


HoprlrAns



Konuşabilirsiniz ve kişi sizi hoparlöründen duyar.

3.9 Konuşma sırasında
Sisteminizin sağladığı seçeneklere bir görüşme sırasında ve bağlantıyı kaybetmeden erişmenin bazı yolları
vardır. Bunun için aşağıdakileri kullanabilirsiniz:



Ekranın üst tarafındaki simgeler listesi.
Ekranın alt tarafındaki öğeler listesi.

İletişim devam ediyor.
İkinci arama için aralık (İletişim devam ediyor / Arama
bekliyor).
Aktarma.
Konferans.
Rehber.
Ses frekansı.
İlave seçenekler: ikinci Arama, Kayit, Park, Yasak ozellik, Geri.
Arama süresi ve ücreti.
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4 Görüşme halindesiniz
4.1 İkinci bir kişinin aranması


Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz.



Numarayı çeviriniz.



Çağrıyı gönderme.



Ilk görüşme beklemeye alınır.

Beklemedeki tarafı hatta alma:


Ahizeyi yerine koyun.



Telefonunuz çalar.



Beklemedeki tarafı hatta alma.

Sorgu araması' özelliğiyle bir başka arama da başlatabilirsiniz.

4.2 Gelen ikinci arama
Konuşmanız sürerken bir kişi size ulaşmaya çalışıyor:
Bir bip sesi gönderilir ve arayanın adı 3 saniye süreyle görüntülenir.


Aramayı cevaplayın.



Ilk görüşme beklemeye alınır.

3 saniye içinde navigatör-sol/sağ tuşuyla ikinci çağrı alma simgesine ilerleyerek, ikinci arayanın kimliğini
görüntüleyin (ve gerekirse kapatın).

8AL90862TRACed01
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4.3 İki arama arasında gidip gelmek
Görüşme sırasında bekleyen konuşmacıya geri dönmek için:


Beklemedeki tarafı hatta alma.

Bekleyen aramanın kimden geldiğini, aramayı yanıtlamadan sol-sağ-gezinme tuşunu kullanarak
belirleyebilirsiniz.


Konuştuğunuz kişinin kimliğinin gösterilmesi.



Beklemedeki tarafı hatta alma.

4.4 Bir çağrının aktarılması
Görüşme esnasında bir çağrıyı bir başka telefona aktarmak için:
Bir ilk karşı tarafla iletişim halindesiniz:


Aktarımın alıcısını ara.



Çağrıyı gönderme.

Aranan numara ile görüşmedesiniz:


Aktarma

Iki karşı taraf birbirine bağlandı.
Alıcının numarasını çevirdikten sonra, aramayı alıcının yanıtlamasını beklemeden doğrudan aktarmak için
'Aktar'ı kullanabilirsiniz. Harici iki taraf arasında aktarma ve ahize kapalı tuşu tarafından yapılan aktarma
işlemi sistem yapılandırmasına bağlıdır.

4.5 Dahili veya harici karşı taraflarla üç yönlü konferans (konferans)
Bir kişi ile görüşme devam ederken bir diğeri beklemededir:



Konferans
Konferans modundasınız.

Konferansın iptal edilmesi ve ilk aranılan kişiye dönülmesi (Konferans etkinse):


Konferans Sonu
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Konferanstan sonra, görüştüğünüz iki karşı tarafı birbirleriyle konuşur durumda bırakmak için:
Konuştuğunuz iki kişi konuşmada.
Bu özelliğin ayarlanması gerekir. Gerekirse sistem yöneticinizle iletişim kurun.
Siz konferanstan ayrıldıktan sonra taraflar arasında süren görüşmenin maliyeti hesabınıza kaydedilir.

4.6 Harici bir aramayı beklemeye alma (bekletme)
Bir başka setteki aramayı yanıtlamak için dışarıdan arayan birinin aramasını bekletebilirsiniz.
Harici bir görüşmedesiniz.


Park



Aranan telefonun numarası.

Arayan kişi beklemeye alındı ve müzik sesini dinliyor.
Arama bekletme hedefi numarasını girmeden ahizeyi kapatırsanız, arama kendi setinizde bekler.
Bekletilen aramayı geri almak için:


Menüye geçiş.



Servisler



Servisler




Cagri toplama hzmt.
Park

Çağrıdasınız.
Bekletilen arama önceden belirlenen sürede geri alınmazsa (varsayılan süre 1 dakika 30) operatöre
yönlendirilir. Ancak önceden ayarlı bu süre yöneticiniz tarafından değiştirilebilir.
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4.7 Ses frekansını etkinleştirme/devre dışı bırakma
Bu özellik sisteminizin yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse, yöneticinizle iletişime geçin. Aramalar
sırasında bazen DTMF sinyalleri göndermeniz gerekebilir. Örneğin, sesli mesaj hizmeti veya otomatik
telefon santrali için ya da bir telesekretere uzaktan erişirken:


Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz.



DTMF



Devreye sokmak için.



DTMF sinyalleri gönderme.



MF iptal

İşlev görüşmenin kesilmesi ile otomatik olarak durdurulur. Bir görüşme sırasında, * tuşuna basarak (uzun
basış) DTMF modunu etkinleştirebilir veya devreden çıkarabilirsiniz.
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5 Şirket ruhu
5.1 Genel zile cevap verilmesi
Operatör bulunamıyorsa, gelen harici aramalar genel bir zile yönlendirilir. Bir aramaları
yanıtlayabilirsiniz:


Menüye geçiş.



Servisler



Servisler




Cagri toplama hzmt.
Gece cagri alma

5.2 Bir çağrının alınması
Yanıtlayacak kimse olmadığında telefonun çaldığını duyarsınız. Yetki verildiyse kendi telefonunuzdan
aramayı cevaplayabilirsiniz.


Menüye geçiş.



Servisler



Servisler



Cagri toplama hzmt.
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Çağrı alma grubunuzdaki telefon çalmıyorsa:


Çagri Toplama





Numara tusla
Çalan telefonun numarasını girin.
Onaylayınız.

Kendi çağrı alma grubunuzdaki telefon çalıyorsa:


Grup cagri topla

Sistem belirli telefonların çağrı almasını önleyecek şekilde yapılandırılabilir.

5.3 Çağrı dağıtım grupları
5.3.1 Çağrı dağıtım grubu araması:
Bazı dahili numaralar bir grup oluşturmak üzere ilişkilendirilebilir. Herhangi biriyle grup numarasını
arayarak iletişim kurabilirsiniz.
Bir gruba ait olmak doğrudan aramaların yönetimini etkilemez. Bir grup içindeki belirli bir telefon her
zaman kendi numarası kullanılarak aranabilir.

5.3.2 Çağrı dağıtım grubunuzdan geçici olarak çıkmak için: / Grubunuza geri dönme:


Menüye geçiş.



Servisler



Servisler




Ilave hizmetler
PBX grubuna / DhlPBXGrbdn




Grup numaranız.
Onaylayınız.
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5.4 Dahili bir karşı tarafa yazılı mesaj gönderme


Menüye geçiş.



Mesaj




Yeni Yaz Msj
Onaylayın.




Mesaj Gönderimi?
Onaylayın.




Karşı tarafın numarasını çevirin (çevirme, rehberler, aranan son numaralar...).
Onaylayın.




Gönderilecek mesaj türünü seçin (Sabit Mesajlar, Prog. Mesajlar, Yeni Mesaj).
Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

Seçilen mesaj tamamlanacaksa:


Tamamlanacak mesaja erişimi onaylayın.




Mesajı tamamlayın.
Onaylayınız.

Tamamlanacak bir mesajı düzenlerken girilen karakterleri silmek için silme tuşunu kullanabilirsiniz.
Tarayıcınız imleci bir giriş alanına taşımanıza izin verir.

5.5 Bir sesli mesajın kopyasının gönderilmesi


Menüye geçiş.



Mesaj




Yeni Ses Msj
Sesli posaya erişimi doğrulayın.




Kişisel posta kutusu parolanızı girin.
Onaylayın.

Gönderilecek mesajı dinleyin ve sesli kılavuz talimatlarını takip edin.
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5.6 Bir numaraya veya bir dağıtım listesine sesli bir mesaj göndermek


Menüye geçiş.



Mesaj




Yeni Ses Msj
Sesli posaya erişimi doğrulayın.




Şifre.
Onaylayın.

Sesli kılavuzun talimatlarını izleyin.
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6 Görüşmeyi sürdürme
6.1 Çağrıları başka bir numaraya yönlendirme (anında yönlendirme)
Numara eviniz, cep veya araç telefonunuz, sesli posta kutunuz veya dahili bir hat (operatör vs.) olabilir.


Menüye geçiş.




Yonlendir
Anında yönlendirmeye erişimi onaylayın.



Hemen yönlend



Yönlend.Aktif / Yön Degisiklik




Karşı tarafın numarasını çevirin (çevirme, rehberler, aranan son numaralar...).
Onaylayın.

Telefon yönlendirildiğinde arama yapmaya devam edebilirsiniz.
Yönlendirmelerle ilgili genel not: Telefonunuzda yalnızca tek bir yönlendirme etkinleştirebilirsiniz. Yeni
bir yönlendirme programlandığında önceki iptal olur.

6.2 Çeşitli yönlendirme tipleri / Meşgulken yönlendirme örneği
6.2.1 Çeşitli yönlendirme tipleri
Arama yönlendirme listesinden farklı yönlendirme türlerini etkinleştirebilirsiniz.


Menüye geçiş.




Yonlendir
Anında yönlendirmeye erişimi onaylayın.



Yönlendirme listesi' simgesini seçin.

Mesgulde Yönld
Cevapsz Yönld
Mes/Cevpsz Yön

Uzaktan Yönl.
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Siz bir görüşmedeyken tüm hatlarınız meşgulse çağrılarınızın tümü
tanımlanmış bir numaraya yönlendirilir.
Yerinizde olmadığınızda, tüm çağrılarınız istediğiniz numara iletilir
(cevap verilmediğinde gecikmeli iletme).
Siz bir görüşmede değilseniz veya zaten iletişimde bulunuyorsanız
(tüm hatlar meşgulken) aramalarınızın tümü tanımlanmış bir numaraya
yönlendirilir.
Bir başka setten bir setin yönlendirilmesini ayarlayın (anında uzaktan
yönlendirme) Bu programın kullanımı için genel bir örnek olarak
setinizden bir yönlendirmeyi üçüncü bir setten bir başka sete
programlamak verilebilir.

27 /591

8232 DECT Handset

6.2.2 Meşgulken yönlendirme örneği


Menüye geçiş.




Yonlendir
Anında yönlendirmeye erişimi onaylayın.



Yönlendirme listesi' simgesini seçin.



Mesgulde Yönld




Karşı tarafın numarasını çevirin (çevirme, rehberler, aranan son numaralar...).
Onaylayın.

6.3 Çağrıları sesli posta kutunuza yönlendirme


Menüye geçiş.



Yonlendir




Hemen yönlend Sesli Posta
Onaylayın.

6.4 Sesli posta kutunuzu karşılama
Bir mesaj aldığınızda Sesli posta kutusu simgesi ekranda görülür Telefonunuz üzerindeki turuncu
LED ışığı mesaj olduğunu gösterecek şekilde yanıp söner.




Bildirim alanında mesaj simgesini seçin.
Yeni sesli mesaj sayısı, telefon bildirim bölgesinde gösterilir.



Menüye geçiş.



Mesaj

VEYA
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Voice Mail
Sesli posaya erişimi doğrulayın.





Kişisel posta kutusu parolanızı girin.
Onaylayın.
Sesli kılavuzun talimatlarını izleyin.

Parolanız için lütfen yöneticinize başvurun.

6.5 Yokum' mesajı görüntüleme
Orada bulunmadığınız zamanlarda, sizi arayan kişilerin telefonunda görüntülenecek bir 'yokum' mesajı
programlayabilirsiniz.


Menüye geçiş.



Yonlendir




Yer.Yok Mesaji
Onaylayın.



Önceden tanımlanmış, tamamlanması gereken veya oluşturulacak mesajlar arasından
mesaj türünü seçin.



Onaylayın.

6.6 İlişkili numaranızı programlayın
İlişkili numara bir telefon seti numarası, sesli posta numarası veya çağrı cihazı numarası olabilir. Aşım
numarası şeklinde kullanılabilir.


Menüye geçiş.



Servisler



Birlesik
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Onaylayınız.



Degisiklik




Karşı tarafın numarasını çevirin (çevirme, rehberler, aranan son numaralar...).
Onaylayın.

6.7 Bir taşma sayısı belirleyin
Setiniz kullanılabilir olmadığında, kapsama alanı dışındayken veya çalışmıyorsa, setinize gelen aramalar
olduğu takdirde bu numaraya iletilir ancak bunun için tanımlanmış olması gerekir.


Menüye geçiş.



Servisler



Tasma



Onaylayınız.



Degisiklik




Karşı tarafın numarasını çevirin (çevirme, rehberler, aranan son numaralar...).
Onaylayın.
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6.8 Tüm yönlendirmeleri iptal etme


Menüye geçiş.



Yonlendir





´Yönlendirme iptali´ simgesini seçin.
Deact Forward
Onaylayın.

6.9 Kısa mesajlara başvurma
Bir mesaj aldığınızda Sesli posta kutusu simgesi ekranda görülür. Bir mesaj olduğunu göstermek
için telefonunuzdaki sarı LED yanıp söner.




Bildirim alanında mesaj simgesini seçin.
Yeni kısa mesajlarının sayısı görüntülenir.



Menüye geçiş.



Mesaj




Yazili Posta
Onaylayın.




İstenen mesajı seçin.
Okunmak üzere doğrulayın.

VEYA

Mesajı okuyun



Seçenekler'e erişimi onaylayın.
Seçenekler menüsünden mesajı silebilir, mesajı göndereni geri arayabilir, mesajı
yanıtlayabilir veya sonraki mesajı okuyabilirsiniz.



Bu mesaj simgesi, mesaj okunduğu zaman silinir.
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7 Telefonunuzu programlama
7.1 Telefon numaranızın öğrenilmesi


Telefon numaranızın görüntüsü (uzun basın).

7.2 Sesli posta kutusunun aktif edilmesi
Başlatmadan önce yöneticinin sesli posta kutusu oluşturduğundan emin olun.


İlk ekrandaki 'sesli posta kutusunu aktif etme' simgesi sesli posta kutusunun aktif
edilmesini sağlar.



Menüye geçiş.



Mesaj




Yeni mesaj
Sesli posaya erişimi doğrulayın.





Geçici parolanızı girin.
Yeni parolanızı girin.
Adınızı kaydedin.




Kaydın sonu.
Sesli kılavuzun talimatlarını izleyin.

VEYA
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7.3 Sesli posta kutunuzun şifresini değiştirme


Menüye geçiş.



Servisler



Sifre






Eski parolayı girin.
Yeni parolayı girin.
Onaylamak için yeni şifreyi tekrar girin.
Onaylayınız.

Başlangıçtaki sesli posta kutusu parolanız için lütfen yöneticinize başvurun.
Kodun her bir hanesi bir yıldız işaretiyle temsil edilir.

7.4 Ses işlevlerini ayarlama
Telefonunuz için zil sesini seçebilir (6 seçenek) ve ses seviyesini ayarlayabilirsiniz (4 seviye).


Menüye geçiş.



Calma

7.4.1 Zili seçin


ZilMelodisi




İstediğiniz melodiyi seçin.
Onaylayınız.

7.4.2 Zil sesini ayarlama


Zilseviyesi




İstediğiniz ses seviyesini seçin.
Onaylayınız.



Boşta durumuna dön.
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7.4.3 Vızlama/zil sesi modunu ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz


Zil sesi/titreşim tuşuna basın.







Kapali: Zil sesi ve vızlayıcı devre dışı.
Sadece Cal: Yalnızca zil çalar.
Titre & Sonra Cal: Ahize titrer ve sonra çalar.
Sadece Titre: Ahize titrer ve çalmaz.
Titre & Cal: Cihaz titrer ve aynı anda çalar.

Bu tuş, zili sesini titreşime titreşimi de zil sesine hızla çevirir.

7.5 Ahize modunu etkinleştirme
Telefonunuzla birlikte kulaklık kullanabilirsiniz. Kulaklıktan yalnızca gelen aramalar için zil sesi
duyulmasını istiyorsanız kulaklık modunu etkinleştirmeniz gerekir:


Menüye geçiş.



Ayarlar



Kulakalik Modu



Açik

Etkinleştirildiğinde yalnızca kulaklıktan zil sesi gelir (takılıysa).

7.6 ´Rehberler´ özelliğini seçiniz





Menüye geçiş.



Ayarlar



İşlevi etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için arzu ettiğiniz işlevi* seçin ve Açık/Kapalı
yazılım tuşlarını kullanın.



İşlevi yapılandırmak için işlev menüsüne girmek üzere arzu ettiğiniz işlevi* seçin ve OK
tuşuna basın.



Boşta durumuna dön.

VEYA

* *Aşağıdaki işlevleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:



Durum Yazılım versiyonu, batarya seviyesi vs. gibi Telefon bilgilerini göstermek için.
Artarak cal Artan zil sesini etkinleştirme veya devre dışı bırakma (Progresif zil).
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Kapsama Uyarisi Telefonunuz DECT alanı kapsamında değilse Bip emisyonunu etkinleştirmek veya
devreden çıkarmak için.
Sarj Uyarisi Cihazı şarj cihazına yerleştirirken Bip emisyonunu etkinleştirmek veya devreden çıkarmak
için.
Düsük pil Sinyali Düşük pil şarj düzeyine inildiğinde Bip emisyonunu etkinleştirmek veya devreden
çıkarmak için.
Tus Sesleri Tuş takımı tonunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
Teyit Sesi Bir ayar güncellendiğinde, bir onay sesi çalar.
Kulakalik Modu Kulaklık modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Etkinleştirildiğinde yalnızca
kulaklıktan zil sesi gelir (takılıysa).
Takvim zil mecbur Zil sesi ne olursa olsun, randevu hatırlatıcısı aldığınızda sesli sinyali
etkinleştirir/devreden çıkarır.
Ekonomi Modu Ekonomi modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Ekonomi modu etkinken, set,
telefon ile radyo baz istasyonu arasındaki mesafeye göre emisyonlarını ayarlar. Telefon radyo baz
istasyonuna ne kadar yakınsa, telefondan gelen radyo emisyonu o kadar düşük olur. Bu, telefonun her
zaman tam güçle emisyon yapmaması ve dolayısıyla bataryada enerji tasarrufu yapması anlamına
gelir.
Titre/Cal Vızlama/zil sesi modunu ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.
kısayol titreşim Titreşim kısayolunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (
).
Kilit Otomatik tuş kilidinin tetiklenmesi için bir zaman aşımını etkinleştirme veya devreden çıkarma.
Ayarlari Sifirla Ayarı sıfırlamak ve varsayılan ayarlara geri dönmek için.
Sistem seç Telefonunuz için yönetici tarafından tanımlanmış bir DECT ağı seçmek veya oto. seçim
için.
Sistem ayarlar? Sistem yapılandırmasına yönetici erişimi.
kestirme Yapılandırmaya erişmek ve telefon tuşlarını programlamak.
 2s Tus Tekrari Engelli kişiler için, ada göre arama özelliğinin tekrar-tuş gecikmesini artırır.
Dil Sistem dili dışında bir dil seçme.
şarj cihazı ayarı Telefonun şarj yuvasına yerleştirildiğinde nasıl davrandığını tanımlayın.
Bluetooth Bluetooth özelliğine erişin (etkinleştirin/devre dışı bırakın, cihazları arayın, vs.).
Noise reduction Ortam gürültüsünü azaltma özelliğini etkinleştirme veya devreden çıkarma.

7.7 Dil seçimi


Menüye geçiş.



Lisan




İstediğiniz dili seçin.
Onaylayınız.

Başlangıçtaki dil seçimi sistem tarafından otomatik olarak yapılır.
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7.8 Şahsi rehberinizi programlama
Kişisel rehberiniz en fazla 42 numara içerebilir.


Menüye geçiş.



Rehber



Kisisel Rehber




İmleci mevcut bir kaydın üzerine getirin.
Onaylayınız.



Yarat




İsmi giriniz.
Onaylayınız.




Numarayı girme.
Onaylayınız.

Ad tuşlama: Tuş takımındaki tuşlar, art arda basarak görüntüleyebileceğiniz harfler içerir.
Örnek: Ü harfini görüntülemek için iki defa '8'e basın.
Küçük harf modundan büyük harf moduna, büyük harf modundan sayı moduna geçmek için # tuşuna
basın.

7.9 Kişisel rehberdeki bir kartviziti değiştirme


Menüye geçiş.



Rehber



Kisisel Rehber




Değiştirilecek kartviziti seçme.
Onaylayınız.



Degisiklik




Adda değişiklik yapma (maksimum 14 karakter).
Onaylayınız.




Numarada değişiklik yap.
Onaylayınız.
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Küçük harf modundan büyük harf moduna, büyük harf modundan sayı moduna geçmek için # tuşuna
basın.Tarayıcıyı üzerinde değişiklik yapılacak karakteri veya rakamı bulmak üzere kullanın.
Bir karakteri silmek için sil tuşuna kısaca basın. Karakterlerin tümünü silmek için silme turşunu
basılı tutun (uzun basış).

7.10 Kişisel rehberden kayıt silme


Menüye geçiş.



Rehber



Kisisel Rehber




Silinecek kaydı seçin.
Onaylayınız.



Sil



Onaylayın.

7.11 Randevu bilgi notu programlama


Menüye geçiş.



Alarm



Randevu tanimla




Randevunun zamanını girin.
Onaylayınız.




Randevu hatırlatıcısının hedefi telefonunuzdaysa, hedef setin numarasını çevirin.
Onaylayınız.

Programlanan zaman geldiğinde telefonunuz çalar:
Randevuyu kabul etmek için ahizeyi kapatma tuşuna basın.
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Randevu geri arama isteğinizi iptal etmek için:


Menüye geçiş.



Alarm



Randevu iptal et



Onaylayınız.

7.12 Telefonunuzu kilitleme
Terminalin kilitleme özellikleri (Sistem kilidi)
Bu hizmet, harici çağrıları ve telefonunuz üzerinde yapılacak tüm programlama değişikliklerini
engellemenizi sağlar:


Menüye geçiş.



Kilit



Onaylayınız.

Terminalinizdeki kilit açma özellikleri:


Menüye geçiş.



Kilit



Onaylayınız.



Şifre (Parolanız için lütfen yöneticinize başvurun).



Onaylayınız.

Çağrıyı gönderin (tuş kilidi)
Bu hizmet, telefonunuzun kullanılmasını engellemenize yarar.
Uzun basış.
Terminalinizin kilidini açın:
Uzun basış.
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7.13 Şifrenizin değiştirilmesi


Menüye geçiş.



Servisler



Sifre



Eski parolayı girin (Parolanız için lütfen yöneticinize başvurun).



Yeni parolayı girin (Iki kez).



Onaylayın.

Sistem zayıf kişisel kodları reddeder:
 Aynı rakamlardan oluşan 4 basamak (0000, 1111,).
 Basit 4 basamaklı diziler (0123, 1234,).
En az 4 basamaktan oluşan güçlü bir şifre seçtiğinizden emin olun. Sağlanan yetersiz şifre listesi tüm
olasılıkları içermez.
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8 Telefonu kaydetme
8.1 Telefonu ilk kez bir sisteme kaydetme
Cep telefonun çalışması için en azından bir ALE International veya GAP sistemine (kayıt işlemi) kayıtlı
olması gerekir. İlk defa açıldığında ekranda: 'System 1 Auto install ?' (Sistem 1 Otomatik yükle)
görünüyorsa, telefonunuz hiçbir sisteme kayırlı değildir.



Otomatik yukle?
Onaylayın.

Kayıt başlayabilir.
A- Sistem bir AC kodu kullanmıyorsa.


Aboneliği başlat.

B- Sistem bir AC kodu kullanıyorsa (kimlik doğrulama kodu).


Kayit











PIN kodunu girin (Varsayılan 0000).
Onaylayınız.
Bir sistem seçin (İlk boş sistemin seçilmesi önerilir).
Onaylayınız.
PARK kodunu girin (zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin).
Onaylayınız.
Erişim kodunu girin (zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin).
Onaylayınız
Güç modunu seçin (Gerekmedikçe 50 mW güç modunun seçilmemesi önerilir. 50 mW güç
modu, emisyonların bu maksimum değeri aşmaması gereken nükleer santraller gibi tehlikeli
yerler içindir.).
Enhanced Security
Evet / Hayir
Şifrelenmiş sistemden şifrelenmemiş sisteme yapılan arama kabul edilir (evet) veya
reddedilir (hayır).




Kayıt işlemi 2 dakika kadar sürebilir.



İşlem doğru bir şekilde yapıldıysa (abonelik kabul edildiyse) telefon kullanıma hazırdır ve radyo alım
kalitesi simgesi görüntülenir.
Kayıt işlemi başarılı olmamışsa, istasyon aboneliğin yeniden başlatılmasını önerir.

Telefonun GAP modunda kullanılması işlevlerin sınırlanmasına neden olabilir ve bunlar için garanti
kapsamında her hangi bir talepte bulunulamaz.
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8.2 Telefonu başka sistemlere kaydettirme
Telefon çeşitli sistemlere kaydedilebilir (maksimum 4).
Not: Normalde giriş, temel ALE International sisteminizle birlikte kullanım için rezerve edilmiştir. Telefonu
bir başka sistem altında kaydetmek için (ALE International veya diğer sistem) başka girişleri seçebilirsiniz.

8.2.1 Yeni bir kayıt oluşturmak için, telefonun bir veya daha fazla sisteme kaydı yapılmışsa,
işleme aşağıdaki gibi devam edin:
1. Sistemi kayda hazırlayın (sistem yükleme kılavuzuna bakın veya yükleme yöneticinize danışın).
2. Sistem hazır olduğunda:


Menüye geçiş.



Yukle



Kayit




PIN kodunu girin.
Onaylayınız.



Bir sistem seçin.






PARK kodunu girin (zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin).
Onaylayınız.
Erişim kodunu girin (zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin).
Onaylayınız



Güç modunu seçin.




Enhanced Security
Evet / Hayir
Şifrelenmiş sistemden şifrelenmemiş sisteme yapılan arama kabul edilir (evet) veya reddedilir
(hayır)
Aboneliği başlat.
 Boşta durumuna dön.




Kayıt işlemi doğru bir şekilde çalışıyorsa (Abonelik kabul edildiyse) telefon kullanıma hazırdır ve radyo
kapsamı simgesi görüntülenir.
Kayıt işlemi başarılı olmamışsa, istasyon aboneliğin yeniden başlatılmasını önerir.
Söz konusu sistemin türüne bağlı olarak kayıt, sistem üzerinde bir veya daha fazla işlem yapılmasını
gerektirebilir.
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8.2.2 Telefonunuzun sistemini seçme
Telefonunuz 5 farklı DECT sisteminde çalışmaya ayarlanabilir (ALE International veya GAP).


Menüye geçiş



Yukle



Ag sec



Arzu edilen girişi seçin (seçim ortasında nokta olan bir radyo simgesiyle gösterilir).



Boşta durumuna dön.

Telefon açılıp kapatıldığında dahi seçim kalır. Belirli bir sistemin seçimi (SYSTEM...) belirli bir sistemde
çalışmayı zorunlu kılar. Bu seçim, sistemin değiştirilmesi isteniyorsa değiştirilmelidir. 'Otomatik sec' seçimi,
telefonun bir sistem kapsama alanına girdiğinde otomatik olarak bağlanmasını sağlar. Telefonda
programlanan sistemler ortak kapsama alanlarına sahipse telefon bulunan ilk sistemi seçer.
Other
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9 Telefonu 'GAP' modunda kullanma
Telefonunuz şirketin telefon sistemine bağlı olarak bir IBS veya IP-Dect radyo baz istasyonuna bağlanabilir.
Bazı özellikler, bağlı olduğunuz radyo baz istasyonunun türüne bağlıdır. IP-Dect radyo baz istasyonuna
bağlandığında konferans görüşme gibi bazı özellikler kullanılamaz.
Telefonunuz GAP standardına uygundur ve basitleştirilmiş modda başka bir DECT/GAP sistemi üzerinde
(diğer PABX veya iç mekan röle birimi) kullanılabilir.
Aksi belirtilmedikçe, aşağıda tanımlanan işlevler, telefonunuzda, sabit GAP sisteminiz tarafından sağlanan
zorunlu işlevlerle birlikte mevcuttur.
Radyo hücreleri arasında otomatik aktarım:
Bu telefon işlevi, iletişimde herhangi bir kesinti yaratmadan radyo röle birimleri arasında hareket etmenize
olanak sağlar. Ancak, bu özellik sabit sistemin kendi sınırlamalarına bağlıdır özellikle de birden çok radyo
rölesini yönetme becerisine.
Ekran işlevi:
Bir telefondan bir arama yapıldığında, çevrilen haneler görüntülenir. Bir arama geldiğinde, ekranda
arayanın adı veya numarası görüntülenir (işlev sabit sistem tarafından sunuluyorsa).
Bu kullanım, garantimiz kapsamında olmayan işlev kısıtlamaları içerebilir.

8AL90862TRACed01

43 /591

8232 DECT Handset

9.1 Telefonunuzla ilgili bilgi edinme
9.1.1 Telefon açıklaması













Aramayi cevaplayin.
Uzun süre basma (işlev sisteme bağlidir): son
numarayi yeniden ara veya arama listesine eriş.
Iki arama arasinda gidip gelmek.
Sesi kapat.
Kapat.
Uzun basiş: telefonu açma / telefonu kapatma.
Önceki menüye dön.
Bir karakterin silinmesi.
Bir alani tamamen sil.
Kisa basma: ana sayfaya dön.
Uzun basis: klavyenin kilitlenmesi.





Menüye geçiş.
Onaylayin.
Dolaşim.



Kişisel rehber veya şirket rehberine erişin.




Bekleme modunda: zil sesi ve titreşim ayarina erişme.
Görüşme modunda: ses kismayi etkinleştirme/devre dişi birakma.




Bekleme modunda: arama günlüğüne erişin.
Görüşme modunda: hoparlörü etkinleştirme/devre dişi birakma.
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Başka bir kişiyle görüşmedeyken dtmf sinyalleri göndermek için kullanilir.
Ikinci arayanla görüşürken ilk arayani geri çağirmak için kullanilir.
 Yeşil sabit: telefon şarj cihazinda ve pil tamamen dolmuş durumda.
 Kirmizi sabit: telefon şarj cihazinda ve pil şarj oluyor.
 Yavaş yanip sönen turuncu işik: okunmamiş mesaj, cevapsiz arama vs. Gibi telefon
etkinlikleri.
LED
 Hizla yanip sönen turuncu işik: gelen çağri.
 Kirmizi yanip sönme: kapsam dişi.
 Sari yanip sönmeler arasinda telefonun şarj olma durumuna bağli olarak led işiğin
kirmizi veya yeşil olmasi dişinda telefon şarj cihazindayken yanip sönme telefon şarj
cihazindan çikarildiğinda yanip sönmeyle ayni anlamdadir.
 Kisa basma: gelen bir çağri sirasinda çalan zil sesini artirma (4 adim) veya birisiyle söyleşirken
hoparlör ses düzeyini artirma (8 adim).
 Görüşmede uzun basiş: hoparlörü etkinleştirme/devre dişi birakma.
 Kisa basma: gelen bir çağri sirasinda çalan zil sesini azaltma (4 adim) veya birisiyle söyleşirken
hoparlör ses düzeyini azaltma (8 adim).
 Uzun basiş: ses kapatmayi etkinleştirme/devre dişi birakma.
 Kulaklik ve bakim için 3,5 mm'lik jak.
 Telefonunuzu kayişiniza takmak için klips. Klipsi çikarip telefonun ambalajiyla verilen kilifi da
takabilirsiniz.
 Pili şarj etmek için usb fişi.


Telefon boş durumdayken ekrani aydinlatmak için bu tuşa basin.
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9.1.2 MENU simgeleri
Menü tuşuna basılarak hoşgeldiniz ekranından MENÜ'ye erişilebilir.
Sisteminiz tarafından sunulan bütün işlevlere erişmenizi sağlar. Tüm simgeler, seçilmedikleri durumda
tanımlanır. Seçildiklerinde tüm simgeler mor renkte gösterilir.
Mesaj:
Sesli ve yazılı mesajları görmek ve göndermek.
Arama günlüğü:
Arama günlüğüne erişin.
Kisiler:
Kişisel rehberinizi yönetmek ve şirket rehberine erişmek.
Ayarlar:
Zaman ve tarih, Dil, Ekonomi modu, tuş programlama vs. gibi gene ayarlara erişin.
Zil:
Çalma, tuş sesi ve uyarılar ayarlarına erişim.
Takvim:
Takvime erişim.

9.1.3 Görüşme ikonları
Arama yapma.
Çağrı alma.
Çağrı sonlandırıldı.
Kulaklık ve hoparlör seviyesi.
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9.1.4 MENÜye ve gezgine erişmek

Menüye erişim.
Menüye erişim tuşuna basın.

MENÜ'den bir işlev seçin.
Bir işlevi seçmek için gezinti tuşlarını
kullanın ve OK tuşuna basın.

Bir işlev içinde gezinme.

İşlevdeki çeşitli etiketler boyunca
dikey olarak hareket edebilirsiniz
Seçiminizi doğrulamak için OK tuşuna
basın.
VEYA

İşlevdeki çeşitli simgeler boyunca
yatay olarak hareket edebilirsiniz
Seçiminizi doğrulamak için OK tuşuna
basın.

9.2 Çağrı yapma


Numarayı çeviriniz.



Çağrıyı gönderme.

İletişim sağlanır.


Ahizeyi yerine koyun.
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9.3 Çağrı alma
Gelen çağrınız var.


Aramayı cevaplayın.



Zil sesini devre dışı bırakma:Telefonunuz çaldığında kapat tuşuna basın: Aç tuşuna basarak
çağrıyı yanıtlamanız mümkündür.



Ahizeyi yerine koyun.

Konuş.

9.4 Kişisel rehberden aramak
Hızlı erişim:


Menüye geçiş.



Rehber



Bağlanmak istediğiniz kişinin ismini seçiniz.



Çağrıyı gönderme.

9.5 En son aranan numarayı yeniden arama (yeniden arama)
Hızlı erişim:


Menüye geçiş.
Uzun basış



Arandi



Listeden numarayı seçin.



Çağrıyı gönderme.
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9.6 Arama günlüğü
Hızlı erişim:


Menüye geçiş.



Geçm. Arama



Tum cagrilar.



Gelen çağrılar.



Giden çağrılar.



Cevapsız çağrılar.

9.6.1 Arama kaydını yönetme


Bir giriş seçin.



Ara
Kişiyi arama.



Goster
Günlük ayrıntılarını görüntüleyin.



Fazla







Detay goster
Günlük ayrıntılarını görüntüleyin.
Ekle
Kişi yerel rehberinizde bulunmuyorsa, yeni yerel kişi olarak kaydedebilirsiniz.
Ekle
Var olan yerel bir kişiye numara ekleme.
Çağrısı önce Düzen
Aramadan önce numarayı görüntüleme.
kullanici sil
Çağrı kaydının seçili öğesini sil.
Tum kayitlari sil
Tüm çağrı kaydını sil.

9.7 DTMF sinyalleri gönderme
Aramalar sırasında bazen DTMF sinyalleri göndermeniz gerekebilir. Örneğin, sesli mesaj hizmeti veya
otomatik telefon santrali için ya da bir telesekretere uzaktan erişirken. Bunun için:


Yıldız tuşuna basın (birkaç saniyeliğine parmağınızı basılı tutun).
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9.8 Yapılandırılmış kesme (cut-off) gönderme
Yapılandırılmış kesme başka bir telefon setine aktarma gibi işlevleri etkinleştirir. Yapılandırılmış kesme
oluşturmak için:


0 tuşuna basın (birkaç saniye basılı tutun).

9.9 Şahsi rehberinizi programlama
Rehberiniz en fazla 12 numara içerebilir.
Hızlı erişim:


Menüye geçiş.



Rehber

9.9.1 Yeni Kişi Ekle


Fazla




Kayit ekle
Onaylayınız.



Isim:




Adı girin (maksimum 10 karakter).
Onaylayınız.



Kişi türünü seçme
Is: / Mobil: / Ev:




Numarayı girme.
Onaylayınız.



Kaydet



Evet



Boşta durumuna dön.

Adı tuşlamak için: Sayısal tuş takımındaki tuşlar, art arda basarak görüntüleyebileceğiniz harfler içerir.
Örneğin: 'U' harfini görüntülemek için 8 tuşuna iki kez art arda basın. Numaraya bir duraklama eklemek için
1 tuşuna basın (birkaç saniye basılı tutun). Numaraya belirli bir ara eklemek için 0 tuşuna basın (birkaç
saniye basılı tutun).
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9.9.2 Kişi kaydını değiştir


Değiştirilecek kartviziti seçme.



Ayarla



Değiştirilecek kartviziti seçme.




Adda değişiklik yapma.
Onaylayınız.




Numarada değişiklik yap.
Onaylayınız.



Kaydet



Evet



Boşta durumuna dön.

Bir karakteri silmek için sil tuşuna kısaca basın. Karakterlerin tümünü silmek için silme turşunu basılı
tutun (uzun basış).

9.9.3 Kart silme



Silinecek kişiyi seçin.
Onaylayınız.




Kisiyi sil
Onaylayınız.



Evet



Boşta durumuna dön.

Tüm kişi kayıtlarını silmek için şunu seçin: Tum kisileri sil

9.10 Telefonunuzu özelleştirme ve ayarlama
9.10.1 Melodinizi seçme:


Menüye geçiş.



Calma




Saha-disi zili / Saha-ici zili
Onaylayınız.



İstediğiniz melodiyi seçin (Zil sesini çalabilir/durdurabilir ve seçebilirsiniz).
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Onaylayınız.



Boşta durumuna dön.

9.10.2 Zil sesini ayarlama


Menüye geçiş.



Calma




zil sesi
Onaylayınız.




Sesi kısma / açma.
Onaylayınız.



Boşta durumuna dön.

9.10.3 Dil seçimi:


Menüye geçiş.



Ayarlar





Diller
İstediğiniz dili seçin.
Onaylayınız.



Boşta durumuna dön.

9.10.4 Diğer özellikler


Menüye geçiş.



Calma










Titre/Cal Vızlama/zil sesi modunu ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.
Tus Sesleri Tuş takımı tonunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
Teyit Sesi Bir eylemi onayladığınızda bir sinyali etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
Kapsama Uyarisi Kapsam uyarısını etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
Sarj Uyarisi Telefon şarj olurken bir uyarıyı etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
Düsük pil Sinyali Düşük pil şarj düzeyine inildiğinde Bip emisyonunu etkinleştirmek veya
devreden çıkarmak için.
Artarak cal Artan zil sesini etkinleştirme veya devre dışı bırakma (Progresif zil).
Kulakalik Modu Kulaklık modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma.



Onaylayınız.



Boşta durumuna dön.
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Menüye geçiş.



Ayarlar.






Ekonomi Modu Ekonomi modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma Ekonomi modu
etkinken, set, telefon ile radyo baz istasyonu arasındaki mesafeye göre emisyonlarını ayarlar.
Telefon radyo baz istasyonuna ne kadar yakınsa, telefondan gelen radyo emisyonu o kadar
düşük olur. Bu, telefonun her zaman tam güçle emisyon yapmaması ve dolayısıyla bataryada
enerji tasarrufu yapması anlamına gelir.
Guvenlik Otomatik tuş kilidinin tetiklenmesi amacıyla zaman aşımını etkinleştirmek veya
devreden çıkarmak için tuş kilidinin kodunu değiştirin veya işlev tuşunu kilitleyin.
Set ismi El setiniz için bir ad girebilirsiniz.
Ayarlari Sifirla Ayarı sıfırlamak ve varsayılan ayarlara geri dönmek için.
Durum Telefonunuzun yazılım sürümünü bilmek için.
Otomatik Cevapla Gelen aramayı yanıtlamayı açıklamak için: ahizeyi açma tuşu, herhangi
bir tuş veya otomatik yanıtlama.
Sessiz Sarj Oluyor Telefon şarj olurken sessiz modun açık mı kapalı mı olacağını seçin.
2s Tus Tekrari Engelli kişiler için, ada göre arama özelliğinin tekrar-tuş gecikmesini artırır.



Onaylayınız.



Boşta durumuna dön.







Telefon açılıp kapatıldığında dahi seçim kalır. Belirli bir sistemin seçimi (SYSTEM...) belirli bir sistemde
çalışmayı zorunlu kılar. Bu seçim, sistemin değiştirilmesi isteniyorsa değiştirilmelidir. 'Otomatik sec' seçimi,
telefonun bir sistem kapsama alanına girdiğinde otomatik olarak bağlanmasını sağlar. Telefonda
programlanan sistemler ortak kapsama alanlarına sahipse telefon bulunan ilk sistemi seçer.
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10 Aksesuarlar
10.1 Kemer klipsi

Telefonunuzu satın aldığınızda arkasına bir kemer kancası takılıdır.

Bu kemer kancasını çıkarıp yerine yeni telefonunuzun kutusundaki kapağı
takabilirsiniz.



Kemer kancasını saatin aksi yönde çeyrek devir çevirerek döndürün.
Kemer kancasını kendinize çekerek çıkarın.

Kemer kancasının yerine takılacak kapağı resimde gösterildiği gibi
yerleştirin.
Kapağı takılıncaya kadar telefonun arkasına doğru itin.

10.2 Sarj
Telefonunuzun şarj cihazı şu donanımla birlikte verilir:

Telefonunuzu yuvaya yerleştirmek için entegre USB kablolu masa desteği.

10.2.1 Telefonunuz masaüstü altlığında nasıl doldurulur

Telefonu desteğinin üzerine koyun. USB kabloyu 5V'lik bir sokete takın
(AC/DC adaptör, bilgisayar, …).
AC/DC adaptör setle birlikte temin edilmemektedir. Tavsiye edilen AC/DC
adaptör için tedarikçiye danışın.
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Aküyü USB kablosu ile şarj etme

USB kablosu set kapsamında değildir.

USB kablosunu telefonunuzun USB çıkışına takın. USB kablosunun diğer
ucu AC/DC adaptörüne veya bir bilgisayarın USB çıkışına takılabilir.

Şarj süresi, USB kablosunun bağlandığı elektrik kaynağına bağlıdır (bilgisayar, AC/DC adaptörü, …).
Akünün şarj süresi 3 saatten kısadır. Şarj süresi, USB kablosunun bağlandığı elektrik kaynağına bağlıdır
(bilgisayar, AC/DC adaptörü, …).

10.3 Güç kaynağı (isteğe bağlı)

Bir gövdeden ve bu gövdeye takmak üzere ayrı bir fiş kafasından oluşan
bir AC/DC adaptörü.

Adaptörün özellikleri



Giriş: 100/240 V - 50/60 Hz.
Çıkış: 5V - 1A.

Şarj cihazının prizi şarj cihazına yakın ve kolayca erişilecek bir konumda olmalıdır, böylece gerektiğinde
elektrik beslemesi kolayca kesilebilir.

10.4 Pil paketinin sunumu
10.4.1 Telefonunuzun serbestisi
Radyo kapsama alanında beklemede.

200 saate kadar.

Sürekli görüşmede.

Ekonomi modu etkinse en fazla 20 saat, etkin
değilse en fazla 17 saat.

10.4.2 Başlangıç şarjı:
Telefonu şarj kutusuna yerleştirin.
Pil simgesi yanıp sönüyor.
Pil şarj edildi.
Maksimum pil performansına yaklaşık 10 şarj etme/şarjın bitmesi döngüsünden sonra ulaşılır.
Bu piler kirletici maddelere sahipti: Pilleri çöp kutusuna atmayın, özel toplama noktalarına götürün.
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10.4.3 Akü şarj durumu
> 66%
33% - 66%
10% - 33%
< 10%

10.5 Kulaklık / harici mikrofon
Telefonun yanında kulaklık / harici mikrofon için 3,5 mm'lik bir jak konektörü bulunur. Bulunabilen çeşitli
kulaklık modelleri hakkında daha fazla bilgi için perakendecinize başvurun.

10.6 Telefonunuzu temizleme
Telefonunuz belli bir bakıma ihtiyaç duymaz. Ancak, yumuşak, nemli bir bez kullanılarak temizlenebilir.
Telefonun yüzeyini temizlemek için uygun bir sabun veya deterjan kullanın.

10.7 Telefonunuzu taşıma ve koruma
Telefonunuzu kaybetme riskini ortadan kaldırmak için, onu belinize takma alışkanlığı edinin. Telefonunuzu
bir koruyucu kılıf içinde de taşıyabilirsiniz.
Çeşitli taşıma kılıfı modelleri mevcuttur. Bilgi için kurulum teknisyeninize başvurun. Telefonunuz endüstriyel
bir ortamda (toz, talaş, çeşitli noktalardan çıkan buharlar ve düşürme riski bulunan) kullanılacaksa, özel
koruyucu taşıma kılıfı kullanmak çok önemlidir. Eğer telefon taşıma kılıfı ile kullanılıyorsa, kemer kancası
çıkarılmalıdır.
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11 Uygunluk bildirgesi
Bu ekipman ülkelere bağlı bir DECT frekansı aralığı kullanır: 1880 - 1900 Mhz (Avrupa), 1920 - 1930 MHz
(ABD/Kanada), 1910 - 1930 MHz (Latin Amerika), 1910 - 1920 MHz (Brezilya). Antendeki eşdeğer izotropik
ışıma gücü 110 mW veya 250mW'dan düşüktür (ülkelere bağlıdır).
AVRUPA
Bu ekipman 2014/53/EU sayılı Radio Equipment Directive (RED) Yönergesi ve 2011/65/UE sayılı Yönerge
(ROHS) tarafından belirlenen temel gereksinimlere uygundur.
Uygunluk Beyanı şuradan edinilebilir:
ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France
ebg_global_supportcenter@al-enterprise.com
ABD ve Kanada
Telefon ahizesi: Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne ve Industry Canada RSS hükümlerine uygundur
(FCC ID: T7HCT8111 IC: 4979B-CT8111). Bu cihaz FCC Kuralları'nın 68. Bölümü ve Industry Canada'nın
IC CS03 Bölüm V'i ile uyumludur. ACTA kayıt numarası: T7HW4NANCT8111.
Sarj: bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 ve Industry Canada'nın ICES003 bölümü ile uyumludur ().
Cihazın çalışması şu iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olamaz, (2) bu cihaz, istenmeyen
şekilde çalışmaya yol açabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan her paraziti kabul etmelidir.
Radyo Frekans Sinyallerine Maruz Kalma.
Bu cihaz, konuyla ilgili çeşitli ülkelerin belirlediği SAR (Özgül Emilim Oranı) radyo frekansı güç iletim
sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Ölçülen SAR değeri, (global olarak kabul edilen
üst sınır değeri 1,6 W/kg olmak üzere) 0,102 W/kg'dır.
Kullanıcı Talimatları
Ahizeyi yalnızca -10° C ila +40° C (14° F ila 104° F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın. Ortam oda sýcaklýðý
40º C'nin üzerinde veya 5º C'nin altýndayken (104º F üstü veya 41 ºF altý) pili þarj etmeyin. Bu cihaz,
İşitme Cihazları ile Uyumludur (HAC).
Akustik şok koruması
Ahizenin maksimum ses basınç düzeyi Avrupa, ABD ve Avustralya standartlarına uygundur.
Çalışma yerindeki gürültünün kendine özgü risklerini belirleyen 2003/10/EC direktifi
Zil sesi günlük genel gürültü düzeyini artıracaktır. Düzeyi düşürmek için şu önerilir: ayarı düşürün, giderek
artan bir zil sesi.
Gizlilik
İletişim gizliliği, Bluetooth® ahizesi veya başka bir ek Bluetooth® cihazı kullanılırken sağlanamayabilir.
Çöpe Atma
Cihaz, elektronik cihaz atıklarına yönelik bir toplama noktasına götürülmelidir.
Kusurlu piller kimyasal donanım atığını atmak için olan bir toplama noktasına götürülmelidir.
İlgili Belgeler
Bu Güvenlik ve Ruhsat Talimatları'nın ve Kullanıcı Belgeleri'nin diğer dillerdeki karşılıkları,
aşağıdaki Web sitesinde bulunabilir: http://enterprise.alcatellucent.com?product=All&page=Directory.
Burada sunulan bilgiler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. ALE International, bilgilerde bulunması olası
tutarsızlıklardan ya da hatalardan sorumlu değildir. Telif Hakkı © ALE International 2017.
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Hızlı kılavuz








Aramayi cevaplayin.
Uzun süre basma (islev sisteme baglidir): son
numarayi yeniden ara veya arama listesine eris.
Iki arama arasinda gidip gelmek.
Sesi kapat.
Kapat.
Uzun basiş: telefonu açma / telefonu kapatma.





Önceki menüye dön.
Bir karakterin silinmesi.
Bir alani tamamen sil.




Kisa basma: ana sayfaya dön.
Uzun basiş: klavyenin kilitlenmesi.





Menüye geçiş.
Onaylayin.
Dolaşim.




Kisa basma: şirket rehberine erişme.
Uzun basiş: telefon numaranizin öğrenilmesi.



Görüsme modunda: ses kismayi etkinlestirme/devre disi birakma.
Bekleme modunda bu tusla iliskilendirilen bir özellik yok.



Bekleme modunda

Kisa basma: zil sesi ve titresim ayarina erisme.

Uzun basis: titresim özelligini etkinlestirme veya devre disi birakma.



Görüsme modunda: hoparlörü etkinlestirme/devre disi birakma.



Telefonunuzu kayişiniza takmak için klips. Klipsi çikarip telefonun ambalajiyla verilen
kilifi da takabilirsiniz.



Pili şarj etmek için usb fişi.



Telefon boş durumdayken ekrani aydinlatmak için bu tuşa basin.

Telefon pilini şarj etme
Telefonunuz masaüstü altlığında nasıl doldurulur.
Telefonu desteğinin üzerine koyun.
USB kabloyu 5V'lik bir sokete takın (AC/DC adaptör, bilgisayar, …).
AC/DC adaptör setle birlikte temin edilmemektedir. Tavsiye edilen AC/DC adaptör için tedarikçiye
danışın.
Aküyü USB kablosu ile şarj etme
USB kablosu set kapsamında değildir. USB kablosunu telefonunuzun USB çıkışına takın. USB
kablosunun diğer ucu AC/DC adaptörüne veya bir bilgisayarın USB çıkışına takılabilir...
LED
Yeşil sabit: Telefon şarj cihazında (veya USB kablosuna bağlı) ve pil tam dolu.
Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor.
Telefon pilinizi düzenli olarak yeniden şarj edin. Pil şarj edilirken, telefon açık veya kapalı konumda
olabilir. Telefon birkaç haftalığına kullanılmayacaksa veya şarj aleti yoksa, pili sökün ve ayrı
muhafaza edin.
Şarj süresi, USB kablosunun bağlandığı elektrik kaynağına bağlıdır (bilgisayar, AC/DC adaptörü, …).
Akünün şarj süresi 3 saatten kısadır. Şarj süresi, USB kablosunun bağlandığı elektrik kaynağına
bağlıdır (bilgisayar, AC/DC adaptörü, …).



Uzun basiş (sisteme bağli özellikler): kişisel hizli aramaya erişme / bir konuşma
sirasinda dtmf'ye erişme.

Gap modu: bir arama yap yaparken ikinci bir arama baslatabilirsiniz.

Yeşil sabit: telefon şarj cihazinda ve pil tamamen dolmuş durumda.

Kirmizi sabit: telefon şarj cihazinda ve pil şarj oluyor.

Yavaş yanip sönen turuncu işik: okunmamiş mesaj, cevapsiz arama vs.
Gibi telefon etkinlikleri.
Led

Hizla yanip sönen turuncu isik: gelen çagri.

Kirmizi yanip sönme: kapsam dişi.

Sari yanip sönmeler arasinda telefonun şarj olma durumuna bağli olarak
led işiğin kirmizi veya yeşil olmasi dişinda telefon şarj cihazindayken yanip
sönme telefon şarj cihazindan çikarildiğinda yanip sönmeyle ayni
anlamdadir.

Kisa basma: gelen bir çagri sirasinda çalan zil sesini artirma (4 adim) veya birisiyle
söylesirken hoparlör ses düzeyini artirma (8 adim).

Görüşmede uzun basiş: hoparlörü etkinleştirme/devre dişi birakma.

Kisa basma: gelen bir çagri sirasinda çalan zil sesini azaltma (4 adim) veya birisiyle
söylesirken hoparlör ses düzeyini azaltma (8 adim).

Uzun basis: ses kapatmayi etkinlestirme/devre disi birakma.


Kulaklik ve bakim için 3,5 mm'lik jak.
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Hızlı kılavuz

Durum simgeleri

Numaranızı başka bir numaraya yönlendirme.

Durum simgeleri ilk ekranda da yer alırlar ve telefonun durumu
hakkında bilgi verirler.

Sesli ve yazılı mesajları görmek ve göndermek.

Akü şarj durumu (
>
>
>
).
In charge (simge yanıp sönüyor).
Alınan mesajlar, sesli postalar ve geri arama talepbi
metinleri ve reddedilen aramalar.
Randevu programlanmış.
Çağrı yönlendirme aktif.
Titreşim devrede.
Zil aktif.
Zil kapalı.
Radyo alım kalitesi - Normal Mod.
Radyo alım kalitesi - 50 mW güç.
Hoparlör açık (konuşmada).
Ses kapatma açık (konuşmada).
Ekonomi modu etkin ve kullanılıyor (yeşil).
Ekonomi modu etkin (gri).
Durum simgeleri hakkında ilk ekranda gezgin
kullanarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz:
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MENU simgeleri
MENÜye Ilk ekranda OK tuşuna basarak erişebilirsiniz Sisteminiz
tarafından sunulan bütün işlevlere erişmenizi sağlar Tüm simgeler,
seçilmedikleri durumda tanımlanır. Seçildiklerinde tüm simgeler
mor renkte gösterilir.
Rehberler:
Kişisel rehberinizi yönetmek ve şirket rehberine erişmek.
Tekrar arama
Son çevrilen numarayı aramak.
Çağrı kaydı (GAP modu).

Şahsi rehberinizden arama (PersSpDial).
Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi).
Kişisel klasörünüzün programlanması.

Başka bir telefona yapılan çağrıya cevap vermek.
Bir randevu hatırlatma saati programlamak.
Seti kitle/ac.
Ahizenin servis yapılandırmasına (ilişkilendirme, taşma,
şifre, isim, numara vb.) erişin.
Telefonun genel ayarlarına (tuş sesi, ekonomi modu, şarj
uyarısı, F1 ve F2 tuşlarının programlanması vb.) erişin...
Dil tercihi (GAP modu).
Zil sesi ayarı (GAP modu).
Görüşme ikonları
Arama yapma.
Çağrı alma.
Beklemedeki arama.
Rehberlere erişim.
Bir çağrının aktarılması.
DTMF sinyali gönderme.
Konferans ayarlama.
Çağrılarınızın sesli posta kutunuza yönlendirilmesi.
Ortak beklemeye almak.
Bir dış görüşmeyi park etmek.
Arama süresi ve ücreti.
Ek seçenekler (Sisteme bağlı özellikler).

Çağrı kaydından ara (Tüm arayanlar, arananlar,
cevapsız veya reddedilen aramalar çağrı kaydında
gösterilir).
Harici cevapsız aramalara başvurma.
Dahili cevapsız aramalara başvurma.
Kısa mesajlara başvurma.
Kısa mesaj gönderme.
Sesli posta kutunuzu karşılama.
Bir numaraya veya bir dağıtım listesine sesli bir mesaj
göndermek.
Numaranızı başka bir numaraya yönlendirme.
Çağrıları sesli posta kutunuza yönlendirme.
Çeşitli yönlendirme tipleri.
Yanıt yoksa Otomatik Mesaj.
Rahatsız etme.
Tüm yönlendirmeleri iptal etme.
Şifrenizin değiştirilmesi.
Dil tercihi.
Zili seçin.
Zil sesini ayarlama.
Zil sesi ve titreşim ayarına erişme.

Özellikler
Aramayı cevaplayın.
Yeniden arama (uzun basın).
Çağrı gönderme.
İki çağrı arasında geçiş yapma.
Çağrıyı göz ardı et.
Aramayı bitir.

Telefon numaranız.
Randevu bilgi notu programlama.
Terminalin kilitleme özellikleri.
Bir taşma sayısı belirleyin.
İlişkili bir numara seçin.
Ahize ayarları menüsüne erişme (Cihaz bilgileri,
Kapsama Uyarisi, Guvenlik, …).
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