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1- GENEL AÇIKLAMALAR 

1.1 Ekrandaki semboller 
 
   Eller serbest modu 
 
 Telefon açık modu 
 
 Bataryanın şarj durumu (Boş, Yarım, Dolu) 
 
INTINTINTINT                 Dahili çağrı 
 
EXTEXTEXTEXT     Harici çağrı 
 

 Konferans çağrı 
 

       SMS mesajı alındı (bir tane: yeni mesaj, iki tane: hafıza dolu) 
 

Alarm ayarı 
 
 

Hatırlatma 
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1.2 Tuş açıklamaları 
 

  Tuş 1 

 

Tuş 2 
 
   Konuşma tuşu (kısa basıldığında) 

Eller serbest tuşu (basılı tutulduğunda)   
Kontrol tuşu  

Yukarı: Yapılan Çağrılar Listesi 
Aşağı:  Telefon Defteri Listesi 

 
    Konuşma bitirme tuşu ya da Bir menü seviyesi geri (kısa basıldığında) 

Açma/kapama ya da bekleme durumuna dönme (basılı tutulduğunda) 
 
    Kayıtlı Yeniden Arama tuşu (# tuşu basılı tutulduğunda)  

      
 

    Dahili çağrı tuşu (* tuşu basılı tutulduğunda) 

 

2- TELEFONUN KULLANIMI 
 
Bataryayı telefona doğru bir şekilde takınız. El Seti baz istasyonunu arayacak ve 
ekranda “Baz Aranıyor” ibaresi belirecektir. Baz istasyonunu aradıktan sonra, 
LCD’de başlangıç ekranı görüntülenecektir.  

2.1Kapsama alanı dışında göstergesi  
Görüşme sırasında El seti ile  baz kapsama alanının dışına çıkarsanız, sesli bir 
sinyal vermeye başlar ve görüşmenizde kesintiler olur. Görüşmenin kesilmemesi 
için, baz istasyonuna yaklaşınız. 
Bekleme modunda kapsama alanının dışına çıkarsanız, ekranda “Kapsam Dışı” 
ibaresi görüntülenir. 

2.2Çağrı yapma 
2.2.1 Manüel çağrı 
 

� Elseti bekleme modundayken ,        tuşuna basınız ve çevir 
tonunu duyduktan sonra arayacağınız numarayı çeviriniz. 

� Çağrı esnasında, çağrı süresini ekranda görebilirsiniz. 
� Çağrıyı sonlandırmak için,         tuşuna ya da ‘’Bitir’’ 

tuşuna basınız . 
 
2.2.2 Ön çevirme moduyla çağrı yapma  
Elsetini kaldırmadan da arayacağınız numarayı girebilirsiniz. Bu özellik ile, 
arayacağınız numarayı yanlış girme ihtimalini azaltabilirsiniz. Numarayı yanlış 
çevirdiyseniz, numara üzerinde düzeltme yapabilirsiniz. Ünite bekleme 
modundayken, aşağıdaki prosedürü izleyiniz: 
 
� Aranacak numarayı giriniz. 
� Girilen son rakamı silmek için “Sil” tuşuna basınız ya da 

daha fazla rakam silmek için birkaç kez basınız. 
� Tüm numaraları silmek için          tuşuna basınız. 
� Çağrıyı başlatmak için            tuşuna basınız. 
 

2.3 Son aranan 10 numaradan birinin tekrar aranması  
Bu fonksiyon sayesinde, son aranan 10 numaradan herhangi birini çevirmek 
mümkündür. 
� Elseti bekleme modundayken,        tuşuna basınız, ekran 

son aranan numaraları gösterecektir. 
�          tuşunu kullanarak numarayı seçiniz. 
� Çağrıyı başlatmak için        tuşuna basınız. 
� “Yukarı Seçenek” tuşuna basınız.  

- Aranan tüm numaraları görmek için, “Numara Detayı” 
seçeneğini seçiniz. 

- Numarayı telefon defterine kaydetmek için, “Kaydet” 
seçeneğini seçiniz. 

- Yapılan çağrılar listesinden numara silmek için, “Sil” 
seçeneğini seçiniz. 

- Çağrıyı başlatmak için “Arama” seçeneğini seçiniz. 
 

2.4 Çağrıyı yanıtlama 
Gelen çağrı olduğunda, hem baz hem de Elseti çalar ve “Harici” ibaresi yanıp 
söner. Çağrıyı yanıtlamak için       tuşuna ya da “Onay” tuşuna basınız. 
Görüşmeden sonra çağrıyı sonlandırmak için,       tuşuna ya da “Kırmızı-OFF” 
tuşuna basınız ya da Elsetini baza bırakınız. 
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2.5 Çağrı süresi 
Bu fonksiyon, görüşme başladıktan 5 saniye sonra başlar ve çağrı bittikten 3 
saniye sonrasına kadar sürer. Süre, dakika ve saniye olarak gösterilir.  

2.6 Elseti arama 
Kullanıcı Elsetini kaybederse, Elseti’ni aramak mümkündür. Yalnızca bazın 
üzerindeki tuşa basınız; El Seti 20 saniye boyunca çalacaktır. Sesi kesmek için, 
aynı tuşa tekrar basınız. El Seti’ni bulduğunuzda, sesi kesmek için      tuşuna 
basınız. 

2.7 Rakamlar arası duraklama 
Bir telefon numarası girilirken, şebeke bağlantısını kolaylaştırmak için, örneğin 
alan kodu ve telefon numarası arasında 3 saniye duraklama koymak mümkündür. 
� Alan kodunu giriniz. 
� ‘’Seçenek’’ tuşuna basınız, “Durdurma” seçeneğini 

seçiniz veya     tuşuna basınız. 
� “OK” yukarı  tuşuna  basınız. 

2.8 Kulaklık sesini ayarlama 
Görüşme esnasında kulaklık sesinin ayarlanması mümkündür. 
Görüşme sırasında: 
� “ Seçenek” tuşuna basınız ve “Kulaklık Sesi” seçeneğini 

seçmek için       tuşunu kullanınız. 
�  “OK” tuşuna  basınız. 
� Sırasıyla 1 (düşük), 2 (orta) veya 3 (yüksek) seviyelerini 

seçmek için     tuşuna basınısz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 

2.9 Mikrofonu sessize alma 
Görüşme sırasında, mikrofonu sessize almak mümkündür. 
Sessizdeyken, El Seti  ekranında “Sessiz” ibaresi görüntülenir. 
Görüşme sırasında: 
� “Seçenek” tuşuna  basınız ve “Sessiz” seçeneğini 

seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�  Mikrofon sessiz modundan çıkmak için, “Seçenek” 

tuşuna basınız ve “Mikrofon Aktif” seçeneğini seçiniz 
ya da “Etkin” tuşuna basınız. 

 

2.10 Bekleme müziğiyle bekletme  
Görüşme sırasında, istediğiniz tarafı bekleme moduna almak mümkündür. 
Bekleme modundayken, El Seti ekranında “Bekleme” ibaresi görüntülenir ve 
telefon hattında bekleme müziği çalınır. 
Görüşme sırasında: 
� “Seçenek” tuşuna basınız ve “Bekleme” seçeneğini 

seçiniz. 
�  “OK” tuşuna  basınız. 
�  “Bekleme” modundan çıkmak için, “Seçenek” tuşuna 

basınız, “Bekleme Sonu” seçeneğini seçiniz ve “OK” 
tuşuna  veya “D.Dışı” tuşuna  basınız. 

 

2.11 Çağrı transferi 
Harici çağrı sırasında, kullanıcı çağrı transferi fonksiyonunu kullanarak çağrıyı aynı 
PABX’e bağlı başka birine transfer edebilir. 
� Harici çağrı esnasında                tuşuna basınız (# tuşuna basılı tutunuz). 

Baz istasyonu, hatta FLASH sinyali iletecektir. 
 

2.12 Elsetleri arasında dahili çağrı  
Çoklu Elseti konfigürasyonunda, iki Elseti arasında dahili çağrı yapmak 
mümkündür. Bir baza kayıtlı 4 Elseti  kullanarak, 2 dahili çağrı ve 1 harici çağrı 
yapabilirsiniz. 
Dahili çağrı yapmak için:  
�          tuşuna basınız  (* tuşunu basılı tutunuz). 
�  
�    tuşunu kullanarak elseti numarasını seçiniz. 
� ‘’OK“ tuşuna basınız. 
� Aranan elseti, çalmaya başlar ve ‘’Dahili ’’ ibaresi yanıp söner. 

Yanıtlamak için         tuşuna basınız. 
� Görüşmeyi sonlandırmak için, her iki Elsetinde de     tuşuna basınız. 

2.13 Elsetleri arası çağrı transferi   
Bir elsetinden diğerine harici çağrıyı transfer etmek için: 
� Görüşme esnasında, “Seçenek”  tuşuna basınız. 
� “Dahili Arama ” seçeneğini seçiniz. 
�  “OK“ tuşuna  basınız. 
 
Ya da 
 
� Görüşme esnasında,           tuşuna basınız (* tuşuna basılı tutunuz). 
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Ardından 
 
�      tuşunu kullanarak istediğiniz Elseti numarasını seçiniz  
� “OK“ tuşuna  basınız 
� Aranan Elseti yanıt verdiği zaman, dahili çağrı başlar. 
� Harici çağrıyı transfer etmek için, arama yapılan Elsetinin  
               üzerindeki  tuşa basınız. 
 
 

2.14 Konferans çağrı 
Harici çağrıya, görüşme esnasında başka bir Elseti katılabilir. Son nokta hariç 
olmak üzere, çağrı transferiyle ilgili aynı prosedürü izleyiniz.  
� Görüşme esnasında, “Seçenek”  tuşuna basınız. 
� “Dahili Arama ” seçeneğini seçiniz. 
�  “OK“ tuşuna  basınız. 
 
Ya da 
 
�  Görüşme esnasında,           tuşuna basınız (* tuşuna basılı 

tutunuz). 
 
Ardından 
 

�      tuşunu kullanarak istediğiniz Elseti numarasını seçiniz  
� “OK“ tuşuna ( Tuş 1) basınız 
� Aranan Elseti yanıt verdiği zaman, dahili çağrı başlar. 
� ‘’Seçenek’’ tuşuna ( Tuş 1) basınız. 
� “Konfs.Arama” seçeneğini seçiniz. 

Harici çağrı, her iki Elsetine de bağlanır ve konferans görüşme 

başlar. Ekranda       işareti görüntülenir. 
İki Elsetinden herhangi birinde         tuşuna basıldığında, çağrı tamamen 
diğer elsetine  transfer edilir. 

2.15 Harici çağrı bekletme sinyali  
Dahili görüşme esnasında harici çağrı gelirse, telefon kulaklıktan sesli uyarı verir 
ve ekranda ‘’Harici’’Harici’’Harici’’Harici’’ ibaresi görüntülenir.      tuşuna basarak dahili görüşmeyi 
sonlandırınız, zil sesi için bekleyiniz ve çağrıyı yanıtlamak için        tuşuna basınız. 
 

2.16 Elseti kapatma 
 

2.16.1Kapatma 
� 2 saniye  boyunca          tuşuna basılı tutunuz. 
� Onay tonundan sonra, Elseti kapanır. 
 
2.16.2Açma 
� Kapalı konumdayken, 2 saniye boyunca        tuşuna basılı 

tutunuz. 
� Elseti baz istasyonunu arar ve “Baz Aranıyor” ibaresi 

görüntülenir. Baz istasyonunu aradıktan sonra, LCD’de 
başlangıç ekranı görüntülenecektir. 

 

3- TELEFON DEFTERİNİN KULLANIMI 
 

Girişi kaydetme 
Ünite, 100 hafızalık kapasiteye sahip alfa nümerik telefon defterine (isim ve 
numara) sahiptir ve bu hafızaya 25 haneye kadar telefon numaraları ve 15 
karaktere kadar isimler kaydedilebilir. 
Herhangi bir hafıza konumuna giriş kaydetmek için, bekleme modundayken Elsetin 
den aşağıdaki işlemleri takip ediniz: 
� “Tel. Def.” tuşuna  basınız ve “Kayıt Ekle” seçeneğini seçmek için      tuşunu 

kullanınız.  
� “OK” tuşuna  basınız. 
� Yeni adı giriniz. Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere, her tuşla birden fazla 

karakter girilebilmektedir: 
 

Tuşa basma sayısı  
TUŞ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 @ . , ? 1 ! - &  
2 A B C 2 a b c à  
3 D E F 3 d e f è é 
4 G H I 4 g h i ì  
5 J K L 5 j k l   
6 M N O 6 m n o ò  
7 P Q R S 7 p q r s 
8 T U V 8 t u v ù  
9 W X Y Z 9 w x y z 
0  _ £ € 0 $ : ;  
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� Karakteri girdikten sonra, bir sonraki karakteri girmek için      tuşuna basınız 
veya 1 saniye bekleyiniz.  

� Karakterleri girerken, son karakteri silmek için “Sil” tuşuna 
basınız. 

� Telefon numarasını girmek için “OK” tuşuna basınız. 
� Yeni telefon numarasını giriniz. 
� “Seçenek” tuşuna basınız. 

- Girişi kaydetmek için “Kaydet” seçeneğini seçiniz. 
- Her girişe farklı bir zil tonu atamak için, “Ton Seç” seçeneğini 

seçiniz. 
 
Not: İsmin ilk harfi büyük harfle yazılırken, ardından gelen harfler 
ister büyük ister küçük harflerle yazılabilir. 
 
İmlecin solundaki harf, “Sil” tuşuna basılarak silinir. Harfler daima 
imlecin soluna girilir. 

3.1Telefon defterinden numara çevirme  
� “Tel. Def.” tuşuna basınız ve “Kayıt Bul” seçeneğini 

seçiniz.  
� “OK” tuşuna basınız. 
� İsmin ilk harfini giriniz. 

(örn. Emine için “E”) : 3 tuşuna iki kez basınız ve      tuşuyla 
kaydırınız. 

� “Kayıt Bul” tuşuna  basınız. 
İsimler alfabetik sırayla listelenir. 

�           tuşuna veya ‘’Arama’’ tuşuna basınız. 
Numara çevrilir. 

 

3.2 Girişi görüntüleme 
� “Tel. Def.” tuşuna basınız ve “Kayıt Bul” seçeneğini 

seçiniz”.  
� “OK” tuşuna basınız. 
� “Kayıt Bul” tuşuna basınız. 
� İstediğiniz girişi seçiniz. 
� “Bul” tuşuna basınız ve ‘’Seçenek’’ tuşuna basınız “Gör” 

seçeneğini seçiniz. 
�  “OK” tuşuna basınız. 

Numara ve bilgiler (Harici/Dahili, Özel) görüntülenir. 
 

3.3 Girişi silme 
� “Tel.Def. ” tuşuna basınız ve “Sil” seçeneğini seçmek için       tuşunu kullanınız.  
� “OK” tuşuna basınız, ardından “Seçerek Sil” ya da  “Hepsini Sil” 

seçeneğini seçiniz. 
� İstediğiniz girişi silmek için “Seçerek Sil” seçeneğini seçiniz. 
� “Bul” tuşuna basınız. 
� İstediğiniz girişi seçiniz.  
� Seçilen girişi silmek için, “Sil” tuşuna basınız. 
� Tüm girişleri silmek için, “Hepsini Sil” seçeneğini seçiniz. Ardından 

“Telefon Defteri Hepsini Sil?” ibaresi görüntülenir. 
� Onaylamak için “OK” tuşuna ( Tuş 1) basınız. 
 

3.4 Girişi değiştirme  
� ‘’Tel.Def.’’ tuşuna basınız ve     tuşunu kullanarak “Değiştir” seçeneğini 

seçiniz.  
�  “OK” tuşuna  basınız. 
�  “Bul” tuşuna  basınız. 
� İstediğiniz girişi seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
� Gerekiyorsa, ismi değiştiriniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
� Gerekiyorsa, telefon numarasını değiştiriniz. 
� “Seçenek” tuşuna  basınız ve “Kaydet” seçeneğini seçiniz. 
� Onaylamak için “OK” tuşuna ( Tuş 1) basınız. 
 
 

4- METİN MESAJLARI (SMS)   
 
 
Bu telefon, fonksiyon etkinleştirildiği takdirde metin mesajları (SMS mesajları) 
almaya ve göndermeye imkan vermektedir. SMS moduna gitmek için, bekleme 
modundayken “Menü” tuşuna basınız ve “Mesajlar” seçeneğini seçiniz. SMS 
menüsünü kullanırken, önceki menüye dönmek için “Geri” tuşuna basınız ve 
doğrudan mesaj menüsünden çıkmak ve bekleme moduna dönmek için  
         tuşuna basılı tutunuz. 
 
SMS mesajının maksimum uzunluğu, 160 karakterdir. 
 
SMS : Short Message Service (Kısa Mesaj Servisi) 
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4.1SMS  
 
4.1.1 Mesaj yazmak ve göndermek 
� “Menü” tuşuna basınız 
� “Mesajlar” ikonunu seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�      tuşunu kullanarak “Yeni SMS yaz” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�  Ekranda “Metin:_” ibaresi görüntülenecektir. 
� Karakterleri giriniz. Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere, 

her tuşla birden fazla karakter girilebilmektedir: 
 

Tuşa basma sayısı 
TUŞ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 . , ? ! 1 - @ &  
2 A B C 2 a B c A  
3 D E F 3 d E f È é 
4 G H I 4 g H i ì  
5 J K L 5 j K l   
6 M N O 6 m N o ò  
7 P Q R S 7 P q r S 
8 T U V 8 t U v ù  
9 W X Y Z 9 W x y z 
0 SP _ £ € 0 $ : ;  **** * + = / %     #### # ( ) < > “ ‘   

Not : SP, “Boşluk” karakteridir 
 
� Karakteri girdikten sonra, aynı tuşla bir sonraki karakteri girmek için 1 (bir) 

saniye bekleyiniz. 
Metnin sonunda ,         tuşu “Boşluk” karakteridir. 

� Karakterleri girerken, son karakteri silmek için “Sil” tuşuna  
basınız. 

� İmleci hareket ettirmek için     tuşunu kullanınız ve 
herhangi bir karakteri silmek için “Sil” tuşuna basınız. 
Burada, imlecin solundaki karakter silinir. 

� Metni yazdıktan sonra  “Seçenek” tuşuna basınız. 
 
� Not: yeni bir mesaj yazacağınız zaman, “Hafıza Dolu” 

ibaresi görüntüleniyorsa, yer açmak için kişisel mesajlar 
listesinden bir mesaj silmeniz gerekir. 

 

4.1.1.1 SMS Seçenekleri 
�  “Giden Seçe.” menüsüne gitmek için, ‘’Gönder” 

seçeneğini seçiniz ve “OK” tuşuna  basınız 
� İsterseniz, daha sonra göndermek üzere SMS’i Kişisel 

SMS listesinde saklamak için “Kaydet” seçeneğini seçiniz 
ve “OK” tuşuna basınız. 

� Yazılan tüm metni silmek için, “Metni Sil” seçeneğini 
seçiniz ve “OK” tuşuna  basınız. 

 
4.1.1.2 Gönderme Seçenekleri 
� “Birine Gönder” seçeneğini seçiniz ve “OK” tuşuna 

basınız: “Telefon Numarası: “ görüntülenir. Madde 
4.1.1.3’e bakınız. 
� ‘’Çoğuna Gönder” seçeneğini seçiniz ve “OK” 

tuşuna basınız: Bu, çoklu gönderimdir. Mesajı 5 
kişiye gönderebilirsiniz. 4.1.1.3’e bakınız. 

� “Terminal No” Seçeneğini seçiniz ve “OK” tuşuna 
basınız: İstediğiniz terminal numarasını seçiniz (1~9). 

� Mesaj teslim bildirimi istemek için, “Hatırlatma” 
seçeneğini seçiniz ve  “OK” tuşuna  basınız. 

 
4.1.1.3 Telefon numarası girme 
�  “Telefon Numarası:” görüntülenir. 
� Alıcının telefon numarasını manüel olarak giriniz. 
� Ya da alıcının telefon numarasını dizinden çağırmak için 

“Seçenek” tuşuna basınız ve “Tel.Def.” seçeneğini 
seçiniz. 

� Ya da alıcının telefon numarasını Alınan Çağrılar 
listesinden çağırmak için “Seçenek” tuşuna  basınız ve 
“Gelen Çağrı” seçeneğini seçiniz. 

� Çoklu gönderimde,    tuşunu kullanarak 5 tane alıcı 
numarası girebilirsiniz. 

� Mesajı hemen göndermek için “Gönder” tuşuna  basınız. 
� Ekranda “Gönderiliyor.” ibaresi görüntülenecektir ve 

mesaj başarıyla gönderilirse, ekran “Mesaj Gönderildi 
Kaydet ?“ ibaresini görüntüleyecektir. Mesajı saklamak 
isterseniz,  “OK” tuşuna basınız. Mesajı saklamak 
istemiyorsanız, “Hayır” tuşuna  basınız. 

� Not: Eğer mesaj gönderme başarısız olursa, ekranda 
“Gönderilemedi Kaydet ?“ ibaresi görüntülenecektir. 
Mesajı saklamak istemiyorsanız,  “Hayır” tuşuna basınız. 
Çoklu gönderimde, ekranda “Gönderilemedi Yeniden 
Dene?“ ibaresi görüntülenecektir. Mesajı göndermeyi 
tekrar denemek isterseniz,  “OK” tuşuna basınız. 
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4.1.2 Gelen Mesaj Listesi 
Gelen SMS mesajı, ekranda şöyle gösterilir  “>>> SMS <<<”. Telefon mesaj 

aldıktan sonra, yeni mesajı belirtmek için � ikonu ve “SMS Alındı” ibaresi 
görüntülenir. 
� Yeni mesajları okumak için 
� “Gör” tuşuna basınız. En son mesajın telefon numarası 

görüntülenir.  
� Bekleme moduna dönmek isterseniz, Çıkış” uşuna 

basınız. 
� Alınan daha fazla mesaj varsa,      tuşunu kullanarak 

onlara da bakabilirsiniz. 
� Mesaj metnini okumak için “OK” tuşuna basınız. 
 
 
� Mesajları kontrol etmek için: 
�       tuşuna basarak “Alınan Seçe.” seçeneğine geliniz. 
� “OK” tuşuna basınız: en son mesajın telefon numarası 

görüntülenir.  
�  Alınan daha fazla mesaj varsa,      tuşunu kullanarak 

onlara da bakabilirsiniz. 
� Mesaj metnini okumak için “OK” tuşuna basınız. 
Alınan mesaj listesinde, maksimum 18 kısa mesaj saklanabilir. 
 
4.1.2.1 Alınan mesajı silme 

 ikonu ve “SMS Kutusu Dolu” ibaresi görüntülendiğinde, bunun anlamı hafıza 
dolu olduğu için telefonun daha fazla mesaj alamayacağıdır. Bu durum, alınan 
mesaj listesinde 18 SMS mesajı (160 karakter) olduğunda ya da metin boş 
hafızadan daha büyük olduğunda ortaya çıkar. Her iki durumda da, listede kayıtlı 
bir ya da daha fazla mesajı silmeniz gerekecektir.  
Mesaj silmek için: 
�  “Seçenek” tuşuna  basınız ve “Sil” seçeneğini seçiniz. 
� Onaylamak için “OK” tuşuna basınız. “Mesaj Silindi” 

ibaresi görüntülenir ve mesaj silinir. 
 
4.1.2.2 Göndericiye cevap verme 
�  “Seçenek” tuşuna basınız ve “Cevapla” seçeneğini 

seçiniz. 
“Cevapla” modu seçildiğinde, alınan mesajın göndericisine 
gönderilecek bir cevap mesajı yazılabilir. Telefon, yeni bir 
mesaj yazmaya hazır olacaktır. Mesaj yazmak ve göndermek 
için, “Mesaj yazma ve gönderme” bölümüne bakınız; 

buradaki tek fark, gönderilecek numarayı girmenize gerek 
kalmayacaktır, çünkü bu mesaj, alınan mesajın göndericisine 
gönderilecektir. 
 
4.1.2.3 Başka birine iletme  
� “Seçenek” tuşuna basınız ve “İlet” seçeneğini seçiniz. 
 “İlet” modu seçildiğinde, alınan bir mesajı başka birine iletmek 
mümkündür. Telefon, yeni bir telefon numarası girişi için hazır 
olacaktır. Mesajı göndermek için, “Mesaj yazma ve gönderme” 
bölümüne bakınız; buradaki tek fark, metni düzenlemenize 
gerek yoktur. 
  
4.1.2.4 Alınan mesajı değiştirme  
� “Seçenek” tuşuna basınız ve “Yenile” seçeneğini seçiniz. 
 “Yenile” modu seçildiğinde, göndericiye ya da başka bir numaraya gönderilecek 
mesajı değiştirmek mümkündür. 
Ekranda seçilen mesaj görüntülenirken: 
� Mesajın karakterlerine girmek için      tuşunu kullanınız 

(karakter imleç tarafından gösterilir). 
� İstenmeyen karakteri silmek için “Sil” tuşuna  basınız. 
� Metni düzenleyiniz ya da yeni bir metin ekleyiniz. 
 
Mesajı göndermek için, “Mesaj yazma ve gönderme” 
bölümüne bakınız; buradaki tek fark, orijinal metni 
değiştirirsiniz. 
 
4.1.2.5 Alınan mesaj bilgileri 
� “Seçenek” tuşuna basınız ve göndericinin telefon 

numarasını ve mesajın tarihini kontrol etmek için 
“Ayrıntılar” seçeneğini seçiniz. 

 
 
4.1.2.6 Telefon defterine numara kaydetme  
� “Seçenek” tuşuna basınız ve “Numarayı Kaydet” seçeneğini seçiniz. 
� İsmi giriniz. 
� Onaylamak için “OK” tuşuna basınız. Göndericinin telefon numarası telefon 

defterine kaydedilir. 
 
 
4.1.3 Kişisel mesaj listesi 
Gönderilen ve kaydedilen tüm mesajlar (maksimum 18 kısa mesaj), hafızadan geri 
çağrılabilir.  
�       tuşunu kullanarak “Kişisel SMS” seçeneğini seçiniz. 
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� “OK” tuşuna basınız. Kaydedilen son mesajın metni 
ekranda görüntülenecektir. 

� Daha fazla kişisel mesaj varsa,     tuşu kullanılarak 
bunlara bakılabilir. 

� Mesajın metnini okumak için “OK” tuşuna  basınız. 
 
4.1.3.1 Mesajı silme 
 
Hafıza doluyken ya da hafızada daha fazla yer gerektiğinde, 
mesajları silebilirsiniz. 
Bir mesajı silmek için: 
�  “Seçenek’’tuşuna basınız ve “Sil” seçeneğini seçiniz.  
� Onaylamak için “OK” tuşuna basınız: “Mesaj Silindi” 

ibaresi görüntülenir ve mesaj silinir. 
 
4.1.3.2 Mesaj gönderme  
Bu seçenek, saklanan bir mesajı tekrar göndermenize imkan 
verir. 
� “Seçenek” tuşuna basınız ve “Gönder” seçeneğini 

seçiniz. 
Saklanan bir mesajı tekrar göndermek mümkündür. Telefon, 
yeni bir numara yazmaya hazır hale gelecektir. Mesajı 
göndermek için,  “Mesaj yazma ve gönderme” bölümüne 
bakınız.  
 
4.1.3.3 Mesajı değiştirme 
Saklanan mesajı değiştirmek ve göndermek mümkündür. 
� “Seçenek” tuşuna basınız ve “Yenile” seçeneğini 

seçiniz.  
Seçilen mesaj ekranda görüntülendiğinde: 
� Mesajın karakterlerine girmek için    tuşunu kullanınız 

(karakter imleç tarafından gösterilir). 
� İstemediğiniz karakteri silmek için “Sil” tuşuna  basınız. 
� Metni düzenleyiniz ya da yeni bir metin ekleyiniz. 
 
Mesajı göndermek için, “Mesaj yazma ve gönderme” 
bölümüne bakınız; buradaki tek fark, orijinal metni 
değiştirirsiniz. 
 
4.1.3.4 Detaylar  
“Seçenek” tuşuna basınız ve alıcının telefon numarasını ve 
terminal numarasını ve mesajın tarihini kontrol etmek için 
“Ayrıntılar” seçeneğini seçiniz. 
  

4.1.4 Hepsini silme 
Alınan tüm SMS mesajlarını ve kişisel SMS mesajlarını 
silebilirsiniz  
�        tuşunu kullanarak “Tümünü Sil” seçeneğine geliniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
 
4.1.4.1 Alınan tüm SMS mesajlarını silme  
�      tuşunu kullanarak “Alınan SMS” seçeneğine geliniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. Ekranda “Tüm Alınmış SMS’leri 

Sil?” ibaresi görüntülenecektir. 
� Onaylamak için “OK” tuşuna basınız. “Alınmış SMS’ler 

Silindi” ibaresi görüntülenir ve alınan tüm SMS mesajları 
silinir. 

 
4.1.4.2 Tüm kişisel mesajları silme  
�       tuşunu kullanarak “Kişisel SMS” seçeneğine geliniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. Ekranda “Tüm Kişisel SMS’leri 

Sil?” ibaresi görüntülenecektir. 
� Onaylamak için “OK” tuşuna basınız. “Tüm Kişisel 

SMS’ler Silindi” ibaresi görüntülenir ve tüm kişisel SMS 
mesajları silinir. 

 

4.2 Ayarlar  
4.2.1 SMS fonksiyonunu etkinleştirme  
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız ve “Mesajlar” seçeneğini seçiniz. 
�  “OK” tuşuna  basınız. 
�        tuşunu kullanarak “Ayarlar” seçeneğini seçiniz. 
 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�        tuşunu kullanarak “SMS Servis” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
�          tuşunu kullanarak “Aktif” ve “Pasif” seçeneklerini 

seçiniz. 
� Onaylamak için “OK” tuşuna  basınız. 
� Not: SMS fonksiyonu aktif değilse, SMS moduna girmeye çalıştığınızda ilk 

ibare “SMS Servis” olacaktır. 
 
4.2.2 SMS hizmet merkezi 
SMS göndermek ve almak için, hizmet sağlayıcının SMS merkezinin telefon 
numarasına ihtiyaç duyacaksınız. 
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız ve “Mesajlar” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
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�        tuşunu kullanarak “Ayarlar” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
�        tuşunu kullanarak “Servis Merkezi” seçeneğini 

seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
�        tuşunu kullanarak “Serv. Merkezi 1”  veya “Serv. 

Merkezi 2” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
� Hizmet merkezinin telefon numarasını giriniz. 
� SMS Merkezi 1 : SMS Merkezi 1’deki numara, SMS 

gönderilirken kullanılır. 
� SMS Merkezi 2 : SMS Merkezi 2’deki numara, SMS 

alırken kullanılır. 
� Onaylamak için “OK” tuşuna  basınız. 
 
4.2.3 Terminal numarasını ayarlama 
Hatta daha fazla SMS telefonu bağlamak gerekirse, her SMS telefonu için 0’dan 
9’a farklı terminal numaraları belirlemelisiniz.    
5 Elsetini aynı baza bağlamak mümkündür. Her Elsetine farklı bir terminal 
numarası atayabilirsiniz. 
Bekleme modunda telefona terminal numarası ayarlamak için: 
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız ve “Mesajlar” seçeneğini 

seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
�        tuşunu kullanarak “Ayarlar” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�        tuşunu kullanarak “Terminal No” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız . 
� “OK” tuşuna basınız ve terminal numarasını (0-9) 

seçmek için        tuşunu kullanınız. 
� Onaylamak için “OK” tuşuna  basınız.  
 

5- ÇAĞRI LİSTESİNİN KULLANIMI  
 
Alınan çağrı listesi (CLID) 

Bu telefon, gelen çağrı olduğunda ya da görüşme esnasında “bekleyen çağrı” 
olduğunda arayan kişinin ismini gösteren “CLID” hizmetinin kullanımına imkan 
verir. Gelen çağrı olduğunda, ilk çalıştan sonra arayanın ismi ekranda 
görüntülenir. Eğer çağrı yapan telefon numarası telefon defterinde varsa, kayıtlı 
isim görüntülenir. 

 

5.1.1 Girişi görüntüleme 
Son gelen 20 çağrının numaraları, telefonda kaydedilir. 
�  “Menü” tuşuna basınız. 
�  “Arama Listesi” seçeneğini seçiniz. 
�  “OK” tuşuna basınız. 
�  “Gelen Arama” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
�           tuşunu kullanarak alınan çağrı numaralarını seçiniz. 
�  
� ‘’Seçenek’’ tuşuna basınız. 

- Alınan çağrının tarihi, zamanı ve telefon numarasıyla ilgili bilgileri 
görüntülemek için, “Numara Detay” seçeneğini seçiniz. 

- Bu girişi telefon defterine kaydetmek için, “Kayıt” seçeneğini 
seçiniz. 

- Girişi alınan çağrı listesinden silmek için, “Sil” seçeneğini seçiniz. 
- Çağrı başlatmak için “Arama” seçeneğini seçiniz. 

5.2 Cevapsız çağrı listesi 
Esletiniz, son 20 cevapsız çağrıyı otomatik olarak kaydeder. 
Cevapsız çağrı olduğunda, ekranda “ -- Cevapsız Arama” ibaresi görüntülenecektir 
(--, cevapsız çağrı sayısıdır). 
� Cevapsız çağrı listesini görüntülemek için,  “Tamam” tuşuna basınız veya 

“Arama Listesi” menüsüne gidiniz. 
� “Cevapsız” seçeneğini seçiniz. 
� ‘’Seçenek’’ tuşuna basınız. 

- Cevapsız çağrının tarihi, zamanı ve telefon numarasıyla ilgili 
bilgileri görüntülemek için, “Numara Detay” seçeneğini seçiniz. 

- Bu girişi telefon defterine kaydetmek için, “Kayıt” seçeneğini 
seçiniz. 

- Girişi cevapsız çağrı listesinden silmek için, “Sil” seçeneğini seçiniz. 
- Çağrı başlatmak için “Arama” seçeneğini seçiniz. 

 

5.3 Yapılan çağrı listesi 
 
Esletiniz son aranan 10 numarayı otomatik olarak kaydeder. 
� Yapılan çağrı listesini görüntülemek için,      tuşuna basınız ya da “Arama 

Listesi” menüsüne gidiniz. 
�  “Çağrılar” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�       tuşunu kullanarak alınan çağrı numaralarını seçiniz. 
� ‘’Seçenek’’ tuşuna basınız. 
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- Yapılan çağrının tarihi, zamanı ve telefon numarasıyla ilgili 
bilgileri görüntülemek için, “Numara Detay” seçeneğini seçiniz. 

- Bu girişi telefon defterine kaydetmek için, “Kayıt” seçeneğini 
seçiniz. 

- Girişi yapılan çağrı listesinden silmek için, “Sil” seçeneğini seçiniz. 
- Çağrı başlatmak için “Arama” seçeneğini seçiniz. 

 

5.4 Çağrı Listesini Silme 
5.4.1 “Alınan Çağrıları” Silme 
� ‘’Menü’’ tuşuna  basınız ve “Arama Listesi” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�      tuşunu kullanarak “Hepsini Sil” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�      tuşunu kullanarak “Gelen Ara.Sil” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
� Ekranda “Tüm Alınan Çağrıları Sil?” ibaresi görüntülenir 
� Onaylamak için “OK” tuşuna  basınız. 
 
5.4.2  “Cevapsız Çağrıları” Silme 
� Menü tuşuna  basınız ve “Arama Listesi” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�      tuşunu kullanarak “Hepsini Sil” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna   basınız. 
�      tuşunu kullanarak “Cevapsız Sil” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
� Ekranda “Cevapsız Çağrı Sil?” ibaresi görüntülenir 
� Onaylamak için “OK” tuşuna  basınız. 
 
5.4.3  “Yapılan Çağrıları” Silme 
� Menü tuşuna basınız ve “Arama Listesi” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�      tuşunu kullanarak “Hepsini Sil?” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�       tuşunu kullanarak “Gidenleri Sil” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
� Ekranda “Tüm Giden Çağrıları Sil?” ibaresi görüntülenir 
� Onaylamak için “OK” tuşuna  basınız. 
 
5.4.4 “Tüm Çağrıları” Silme 
� ‘’Menü’’ tuşuna  basınız ve “Arama Listesi” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 

�      tuşunu kullanarak “Hepsini Sil” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�       tuşunu kullanarak “Hepsini Sil” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
� Ekranda “Tüm Aramaları Sil?” ibaresi görüntülenir 
� Onaylamak için “OK” tuşuna  basınız. 

6- ELSETİ AYARI  
 
 
Aşağıdaki işlemleri kullanarak, elsetini fonksiyonel hale getirmekmümkündür.  
Elseti ayar menüsüne ulaşmak için, “Menü” tuşuna  basınız ve     tuşunu 
kullanarak “El Seti Ayar.” seçeneğini seçiniz. “OK” tuşuna  basınız 
 
Önceki menüye dönmek için “Geri”  tuşuna  veya           tuşuna basınız ve bekleme 
moduna dönmek için             tuşuna basınız. 
 
 

6.1 Kızılötesi Uzaktan Kumanda 
Bu fonksiyon, elsetini çok amaçlı kızılötesi uzaktan kumanda olarak kullanmanıza 
imkan verir. Uygulamada, 4 farklı kızılötesi kumandalı cihazın ana fonksiyonlarını 
kontrol edebilirsiniz; TV, DVB, AUDIO(Ses Sistemi), DVD. 
 
Kızılötesi kontrol özelliğini kullanmadan önce, aşağıdaki paragrafta belirtildiği şekilde 
orijinal uzaktan kumanda(ların) aynı kızılötesi komutlarını göndermek için Elsetinizi  
programlamalısınız. 
 
En az bir profili programlamazsanız (örn. TV), uzaktan kumanda moduna 
giremezsiniz.  
 
6.1.1 Kızılötesi kodunu öğrenme (tüm cihazlar) 
 
Bu prosedür ile, Elsetinizin doğrudan uzaktan kumanda komutlarını ayrı ayrı 
öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Elsetinizi TV, DVB, AUDIO(Ses Sistemi), DVD için 
programlamak istiyorsanız, 
 
Aşağıdaki adımları izleyiniz: 
 

1) El setini ve orijinal uzaktan kumandayı düz ve sabit bir yüzeyin üzerine 
koyun, aralarında iletişim kurmak için kızılötesi camlarını birbirine bakacak 
şekilde yerleştirin. Yakın tutun (2 cm’den az) ve hareket ettirmeyin. 
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2) Bekleme modundayken “Menü” Tuşuna basınız. 

 
3) “El Seti Ayar” menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına     ve ardından 

“OK” Tuşuna basınız.  
 

4)  “Uz.Kumanda” menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına        basınız. 
 

5)  “Uz.Kumanda” seçeneğini seçmek için “OK” Tuşuna basınız. 
 

6)  “Programlama” menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına          
basınız. 

 
7)  “Programlama” (Kızılötesi programlama modu) seçeneğini seçmek için, 

“OK” Tuşuna tekrar basınız. El.Setinizde  programlanacak cihazların 
listesini göreceksiniz (TV, DVB, AUDIO(Ses Sistemi), DVD 

 
8) Programlamak istediğiniz cihaza ulaşmak için navigasyon   tuşlarına                   

basınız (TV, DVB, AUDIO(Ses Sistemi), DVD) ve ardından “OK” Tuşuna 
basınız. 

 
9) ‘’Bir Tuşa Basınız’’ alanını  göreceksiniz. 

 
10) Bu tabloya göre, orijinal kumandanın kontrol tuşlarından atanmasını 

istediğiniz tuşu öğrenerek Elseti tuşuna basınız. (bkz. not):  

 

ELSETİ TUŞU ORJİNAL KUMANDA TUŞU 
  
# Tuş Güç açma /kapama 
‘’0’’ Tuş Ses Sistemi(Audio), VCR için:Durdur 

TV, Uydu Alıcı için:‘’ 0’’ Tuşu 
Sol Tuş Ses Sistemi(Audio), VCR için: Çalıştır 

TV, Uydu Alıcı için: Sessiz 
 Kanal Yukarı 
 Kanal Aşağı 
 Ses Kısma 
 Ses Açma 
1 ~ 9 Tuşları TV, Uydu Alıcı için:1 ~ 9 Tuşları 

 

11) Orijinal kumandadaki ilgili tuşa 1 saniye basınız (bkz. not). Elseti,  
“Başarılı! ya da hata” Mesajları vererek fonksiyonu doğru bir şekilde 
öğrenip öğrenmediğini bildirir (bkz. not). 

12) Gerekli tuşların her biri için Adım 10 ve 11’i tekrar ediniz. 

Not: 

- Bu prosedür esnasında elsetini ya da uzaktan kumandayı sallamayınız 
veya oynatmayınız. Sabit pozisyonda tutunuz. 

- Bazı uzaktan kumandalar, komutları elsetine düzgün göndermek için farklı 
sürelere ihtiyaç duyarlar; bu yüzden Adım 11’de, düğmeye farklı sürelerle 
basmayı deneyebilirsiniz (1 saniyeden kısa veya uzun). 

- Komutların hiçbirini öğrenmiyorsa, iki kızılötesi gözünü aşağıda gösterildiği 
şekilde hafifçe oynatarak tekrar deneyiniz.   

 

 

 

 

6.1.2 Kodları Silme 
İhtiyaçlarınız doğrultusunda, bir profili ya da tüm profilleri 
silebilirsiniz. 
 
6.1.2.1 Bir profili silme 

1)  Bekleme modundayken “Menü” Tuşuna basınız. 
2) “El Seti Ayar” menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına      ve ardından 

“OK” Tuşuna basınız.  
3) “Uz. Kumanda” menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına        basınız. 
4)  “Uz. Kumanda ” seçeneğini seçmek için “OK” Tuşuna basınız. 
5) “Sil” menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına          basınız. 
6)  “Sil” seçeneğini seçmek için, “OK” Tuşuna tekrar basınız. Elsetinde 

sileceğiniz profillerin listesini göreceksiniz (TV, Uydu alıcı, Ses ve VCR) 
7) Silmek istediğiniz profile ulaşmka için navigasyon tuşlarına      basınız (TV, 

Uydu alıcı, Ses ve VCR) ve ardından “OK” Tuşuna basınız. 
8) Elseti, ” Sil?” mesajını görüntüleyecektir. 
9) Silmeyi onaylamak için “OK” Tuşuna ya da çıkmak için ‘’Geri” Tuşuna 

basınız. 
 

6.1.2.2 Tüm profilleri silme 
1)  Bekleme modundayken “Menü” Tuşuna basınız. 
2) “El Seti Ayar” menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına        ve ardından 

“OK” Tuşuna basınız.  
3) “Uz.Kumanda” menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına        basınız. 
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4) “Uz. Kumanda” seçeneğini seçmek için “OK” Tuşuna basınız. 
5) “Hepsini Sil” menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına          basınız. 
6)  “Hepsini Sil” seçeneğini seçmek için “OK” Tuşuna tekrar basınız ve 

ardından “OK” Tuşuna basınız. 
7) Elseti, ” Sil?” mesajını görüntüleyecektir. 
8) Silmeyi onaylamak için “OK” Tuşuna ya da çıkmak için “Geri” Tuşuna 

basınız. 
 
6.1.3 Uzaktan kumanda fonksiyonunu kullanma 
 
Elsetinde en az bir profili (örn. TV) başarıyla 
programladıysanız, uzaktan kumanda modunda cihazlarınızı 
kontrol etmek için kullanabilirsiniz (bkz. not). 
 
Uzak kumanda modundayken, Elseti otomatik olarak 
bekleme moduna dönmeyecektir. Güç tasarruf özelliği 
ayarlanmışsa, basılan son tuştan 10 saniye sonra ekran ışığı 
tamamen kapanacaktır. Herhangi bir tuşa bastığınızda, ekran 
ışığı tekrar yanacaktır. 
 
Uzaktan kumanda modunda çağrı gelmesi halinde, Elseti 
gelen çağrıya yanıt vermeniz için otomatik olarak telefon 
moduna geçecektir. Çağrı sonlandığında, Elseti uzaktan 
kumanda moduna geri dönecektir.  
 
Uzaktan kumandayı kullanmak için: 
 

1) Bekleme modundayken, uzaktan kumanda 
fonksiyonunu etkinleştirmek için “1” tuşuna bir 
saniyeden uzun süreyle basılı tutunuz. En az bir 
profil (örn. TV) programladıysanız, ekranda sanal 
çok fonksiyonlu kumanda görüntülenecektir. Görüntü 
şöyledir: 

 

                               
 
 
               TV                                    Ses Sistemi(AUDIO) 

 
 
2) Sağdaki Tuşa basarak kontrol edilecek cihazı seçiniz. 

Aşağıdaki şekilde, sağ üst tarafta programlanan tüm 
cihazları gösteren küçük bir kutucuk fark edeceksiniz: 

 
� TV profil olarak TV kontrol eder.  
� STB profil olarak Dijital Uydu Yayın Cihazını kontrol eder.  
� AUD profil olarak Ses  Sistemini kontrol eder. 
� VCR profil olarak Dijital Video Sistemlerini kontrol eder. 
�  

3) El setinizi düzgün programladıysanız, paragraf 
6.1.1’de gösterilen tabloya göre cihazınızı kontrol 
edebilirsiniz. 

 

6.2 Tuş kilidi                        
Tuş kilidi aktif hale getirildiğinde, elseti kullanılarak çağrı yapılamaz, ancak çağrı 
alınabilir. Bu fonksiyon, tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek ve ahizenin PIN 
kodunu bilmeyen kişilerin telefonu kullanmasını engellemek için kullanılır. 
Kilidi etkinleştirmek için: 
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�            tuşunu kullanarak “T.Kld.Ayar” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
� Elsetinin  PIN kodunu giriniz (üretimde varsayılan kod 

1590’dır). 
� Yanlış PIN kodunu silmek için  “Sil” tuşunu  kullanınız. 
� Onaylamak için  “OK”  tuşuna  basınız. 
� Bekleme modunda “*TuşKilidi*” ibaresi görüntülenecektir. 
 
Elsetinin  kilidini açmak ve normal fonksiyonlara geri dönmek için: 
�  “Kilit Aç” tuşuna  basınız. 
� “Tuş Takımı Kilidi Aç?” ibaresi görüntülenecektir. 
� “OK” tuşuna  basınız ve ahizenin PIN kodunu giriniz 

(üretimde varsayılan kod 1590’dır). 
� Hata yaparsanız, yanlış PIN kodunu girmek için 

‘’OK’’tuşunu kullanınız. 
� Onaylamak ve menüden çıkmak için “OK” tuşuna basınız. 
* Elsetinin  PIN kodunu kişiselleştirmek için, ilgili paragrafa bakınız.  
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6.3 Saat ayarlama 
Tarih ve zamanı ayarlamanız gerekmekte olup; saat modu 24 saat formatındadır. 
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Saat” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
� Gün/ay/yılı giriniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
� Saat/dakikayı giriniz. 
� Onaylamak ve çıkmak için OK tuşuna basınız. 
Tarih ve zaman, bekleme modunda ekranda görüntülenir, 
ancak sene görüntülenmez. 
 

6.4 Alarm ayarlama 
Elsetinizi, alarm olarak da kullanabilirsiniz. 
 
6.4.1 Alarmı devreye alma 
Aktif alarm, her gün girilen saatte çalar. Alarm için zaman ayarlarsanız, bu durum 
ekranda          ikonuyla gösterilir. 
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Alarm Ayarı” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Evet” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
� Saat/dakikayı giriniz. 
� Onaylamak ve çıkmak için OK tuşuna basınız. 
 
6.4.2 Alarmı devreden çıkarma 
Alarm ayarlanmışsa, ancak her gün çalmasını istemiyorsanız. 
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�         tuşunu kullanarak “AlarmAyarı” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Hayır” seçeneğini seçiniz. 
� Onaylamak ve çıkmak için OK tuşuna  basınız. 
 
6.4.3 Alarmı kapatma 
Alarm, elsetinin çalması ve “Alarm” ibaresinin yanıp sönmesi (yaklaşık 20 saniye) 
şeklinde verilir. Herhangi bir tuşa basarak alarmı kapatabilirsiniz. 
 

 
6.5 Harici çağrı zil tonunu ayarlama 
Harici çağrı için 13 farklı melodi ve 9 farklı ses seviyesi ayarlamak ya da 
ahize melodisini devreden çıkarmak mümkündür.  
Harici çağrı zil tonunu ayarlamak için: 
 
6.5.1 Zil tonu ayarı 
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�         tuşunu kullanarak “D.Arama Z.S” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Zil Tonu” seçeneğini seçiniz.  
� “OK” tuşuna  basınız 
� 1’den 13’e melodi seçiniz. 
� Onaylamak için OK tuşuna  basınız. 
 

 
6.5.2 Ses ayarı 
� ‘’Menü’’ tuşuna  basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�         tuşunu kullanarak “H.Arama Z.S” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Zil Sesi” seçeneğini seçiniz.  
� “OK” tuşuna  basınız 
� 1’den 9’a ses seviyesi seçiniz. 
� Onaylamak için ‘’OK ‘’tuşuna  basınız. 
 

6.5.3 Çalma modu ayarı 
 
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�         tuşunu kullanarak “H.Arama Z.S” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Zil Modu” seçeneğini seçiniz.  
� “OK” tuşuna basınız 
� Seçeneklere geliniz ve seçmek için “OK” tuşuna basınız. 

3 mod bulunmaktadır: “Standart”, “Kapalı”, “#’dan Sonra ki 
Zil” 

� Standart zil tonunun etkinleştirilmesi için “Standart 
seçeneğini seçiniz. 

� Veya zil tonunu kapatmak için “Kapalı” seçeneğini seçiniz. 
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� Ya da 1 – 4 çalma arası zil tonu seçmek için “Sonraki 
Zil” seçeneğini seçiniz ve “OK” tuşuna  basınız. Seçilen 
zil sayısından sonra zil tonu çalınacaktır. 

 
6.6 Dahili çağrı zil tonunu ayarlama  
Dahili çağrı için 13 farklı melodi ve 9 farklı ses seviyesi ayarlamak ya da 
Elseti  melodisini devreden çıkarmak mümkündür.  
Dahili çağrı zil tonunu ayarlamak için: 
 
6.6.1 Zil tonu ayarı 
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�         tuşunu kullanarak “D.Arama Z.S” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Zil Tonu” seçeneğini seçiniz.  
� “OK” tuşuna  basınız 
� 1’den 13’e melodi seçiniz. 
� Onaylamak için ‘’OK’’ tuşuna  basınız 

 
6.6.2 Ses ayarı 
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�         tuşunu kullanarak “D.Arama Z.S” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Zil Sesi” seçeneğini seçiniz.  
� “OK” tuşuna  basınız 
� 1’den 9’a ses seviyesi seçiniz. 
� Onaylamak için ‘’OK’’ tuşuna  basınız 
 
6.6.3 ZİL MODU AYARI 
 
 
� ‘’Menü’’ tuşuna  basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�         tuşunu kullanarak “D.Arama Z.S” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız.  
�         tuşunu kullanarak “Zil Modu” seçeneğini seçiniz.  
� “OK” tuşuna  basınız 
� Seçeneklere geliniz ve seçmek için “OK” tuşuna  basınız. 

3 mod bulunmaktadır: “Standart”, “Kapalı”, “#’dan Sonra 
ki Zil” 

� Standart zil tonunun etkinleştirilmesi için “Standard” 
seçeneğini seçiniz. 

� Veya zil tonunu kapatmak için “Kapalı” seçeneğini seçiniz. 
� Ya da 1 – 4 çalma arası zil tonu seçmek için “Sonra ki Zil” 

seçeneğini seçiniz ve “OK” tuşuna basınız. Seçilen zil 
sayısından sonra zil tonu çalınacaktır. 

 
6.7 Tuş takımı tonlarını ayarlama 
� ‘’Menü’’tuşuna  basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Tuş Sesi Ayarı” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
� Fonksiyonu devreden çıkarmak için “Hayır” seçeneğini; 

devreye almak için “Evet” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 

6.8 LCD ekran aydınlatmasını ayarlama  
� ‘’Menü’’ tuşuna  basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Aydınlatma” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
� Arka plan aydınlatmasını 10 saniyeliğine açık tutmak için “Standart” 

seçeneğini seçiniz. 
� Arka plan aydınlatmasını daima açık tutmak için “Işık Açık” 

seçeneğini seçiniz. 
 

6.9 Ekran dilini ayarlama 
Ekran dili olarak İngilizce ve İtalyanca arasında seçim yapmak 
mümkündür. Dili ayarlamak için: 
� ‘’Menü’’ tuşuna  basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Dil Seç.” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
� Dili seçiniz. 
� Onaylamak ve çıkmak için ‘’OK’’tuşuna  basınız. 
 

6.10 Doğrudan çağrı 
Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, El Setinde ki herhangi bir tuşa 
bastığınızda önceden belirlenen numaraya otomatik bir çağrı başlatılır. 
Ayarlamak ve etkinleştirmek için: 
� ‘’Menü’’ tuşuna  basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
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�         tuşunu kullanarak “Hızlı Arama” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
� Telefon numarasını (maksimum 25 hane) giriniz ya da 

önceki numarayı silmek için “Sil” tuşunu kullanınız ve 
yeni numarayı giriniz. 

� Onaylamak ve fonksiyonu etkinleştirmek için ‘’OK’’ 
tuşuna basınız. 

Bu noktadan itibaren, herhangi bir tuşa bastığınızda tanımlanan 
numaraya otomatik çağrı yapılacaktır. Bu fonksiyonu devreden 
çıkarmak için,          tuşuna iki kez basınız. 
 

6.11 “Bebek İzleme” fonksiyonu 
Bu fonksiyon ile, aynı baza kayıtlı iki El Seti sayesinde başka bir odayı izlemek 
mümkündür. Elseti kullanılarak, örneğin başka bir odadaki çocuğunuzu 
izleyebilirsiniz; yalnızca diğer elsetini çocuğun bulunduğu odaya yerleştirin. 
Bu fonksiyonu etkinleştirmek için: 
� ‘’Menü’’ tuşuna  basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Bebek İzleme” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
� Fonksiyonu devreden çıkarmak için “Hayır” seçeneğini; 

devreye almak için “Evet” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
 
Bu fonksiyonu kullanmak için, diğer El Setine dahili çağrı yapınız ve o elsetini 
kontrol edeceğiniz odaya yerleştiriniz. İşlemi sonlandırmak için,       tuşuna 
basınız. 

6.12 Elseti Tanıt 
Aynı telefon modelinden ya da GAP uyumlu farklı marka modelinden 5 Elseti 
kaydetmek mümkündür. 
Elseti, 4 baza kaydedilebilir. 
 
6.12.1 Opsiyonel Elseti bağlama 
� 5 saniye boyunca ya da baz onay tonu verene dek bazın 

üzerindeki tuşa basılı tutunuz.  
� ‘’Menü’’ tuşuna  basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
�       tuşunu kullanarak “Baz Seç” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
�        tuşunu kullanarak, Elsetinin kaydedileceği baz 

numarasını (1’den 4’e) seçiniz. 

� “OK” tuşuna  basınız. 
� Ardından Elseti bazı aramaya başlar ve sinyali bulduğunda, 

bazın RFPI kodu görüntülenir. 
� “OK” tuşuna  basınız ve PIN kodunu giriniz (varsayılan kod 

1590’dır). 
� Onaylamak için “OK” tuşuna  basınız. 
 
6.12.2 Elsetini  ikincil baza bağlama  
Prosedür, 6.11.1 “Opsiyonel Elseti bağlama” bölümünde anlatılanla tamamen 
aynıdır. Bu prosedürün sonunda, baz numarayı otomatik olarak Elsetine atar. 
 
Elsetini bağlamak istediğiniz baz farklı bir modelse, kayıt moduna sokmak için o 
bazın talimatlarını kullanınız. 
 
Telefonunuzun bazına farklı bir Elseti bağlamanız gerektiğinde, bazın üzerindeki 
tuşa 5 saniye boyunca ya da baz onay tonu verene dek basılı tutarak “Baz Seç” 
moduna girmeniz ve diğer Elseti için belirtilen kayıt prosedürünü izlemeniz 
gerekecektir. 
 
Dikkat: Tüm durumlarda, Elsetinin kaydedildiği bazın PIN kodunun bilinmesi 
gerekmektedir. 
 
6.13 Baz seçimi 
Bu fonksiyon, Elsetinin o anda bağlı olduğu bazlar arasında 
belirli bir baz istasyonunu seçmek için kullanılır. Elseti baz 
istasyonuyla senkronizasyonu kaybettiğinde, bu seçim otomatik 
olarak değişmeyecektir. 
� ‘’Menü’’ tuşuna  basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Baz Seç” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız, ekranda seçilen bazın numarası 

görüntülenir. 
�         tuşunu kullanarak bazı seçiniz ve “OK” tuşuna  basınız, 

Elseti seçilen bazı aramaya başlar. 
� Baz bulunduğunda, onaylamak için “OK” tuşuna basınız. 
 

6.14 Elsetinden PIN kodunu değiştirme  
PIN kodunun değiştirilmesi, Elseti ayarlarının değiştirilmesinin engellenmesi 
veya telefonun yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılmasının önlenmesi 
için yararlı olabilir. 
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna  basınız. 
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�         tuşunu kullanarak “PIN Değiştir” seçeneğini seçiniz. 
� “OK“ tuşuna basınız ve önceki PIN kodunu (varsayılan 

1590) giriniz. Yanlış girilen kodu silmek için ‘’Sil’’ tuşunu 
kullanınız. 

� “OK” tuşsuna  basınız. 
� Yeni kodu giriniz (maksimum 4 hane). 
� “OK” tuşuna  basınız ve yeni kodu tekrar giriniz. 
� Onaylamak ve çıkmak için “OK” tuşuna basınız. 

6.15 Elseti Reset (Sıfırlama) 
Sıfırlama işlemi, kullanıcının telefon defteri ve alınan çağrı listesi dahil 
olmak üzere tüm kişiselleştirilmiş ayarları silmesine imkan verir. 
Kullanılabilecek üç sıfırlama seviyesi bulunmaktadır: 
 
1) Telefon Defteri: Telefon defterinde kayıtlı tüm numaraları, alınan 

çağrı listesini, cevapsız çağrı listesini ve yapılan çağrı listesini 
siler.   

2) Ayarlar : Varsayılan ayarlara geri döner.  
3) El Seti : Önceki iki işlemin kombinasyonudur  
 
Bekleme modunda, Elsetinden bahsedilen üç sıfırlama fonksiyonundan birini 
gerçekleştirmek için: 
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız ve “El Seti Ayar” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
�       tuşunu kullanarak “El Seti Reset ” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
� Elseti PIN kodunu giriniz. (Varsayılan elseti PIN kodu 1590’dır) 
� “OK” tuşuna  basınız. 
� Sıfırlama şeklini seçiniz, onaylamak ve çıkmak için ‘’OK’’ tuşuna 

basınız. 
 

7- BAZ AYARLARI 

Baz ayar menüsüne girme 
Aşağıdaki işlemleri kullanarak, baz ünitesini  ayarlamak  mümkündür.  
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız ve “Baz İst. Ayar.” seçeneğini seçiniz. 
�  “OK” tuşuna basınız. 
 
Önceki menüye dönmek için tuşuna ya da           tuşuna ve bekleme moduna 
dönmek için          tuşuna basınız. 

7.1 Baz zil tonunu ayarlama 
 
7.1.1 Ton ayarı 
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız ve “Baz İst. Ayar.” seçeneğini seçiniz. 
�  “OK” tuşuna basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Baz İst. Zil S.” seçeneğini seçiniz. 
�  “OK” tuşuna basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Ton” seçeneğini seçiniz.  
�  “OK” tuşuna  basınız 
�          tuşunu kullanarak “Ton 1” – “Ton 9” arasında ton seçiniz. 
� Onaylamak için “OK” tuşuna basınız 

 
7.1.2 Ses ayarı 
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız ve “Baz İst. Ayar.” seçeneğini seçiniz. 
�  “OK” tuşuna basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Baz İst.Zil S.” seçeneğini seçiniz. 
�  “OK” tuşuna bassınız. 
�         tuşunu kullanarak “Ses” seçeneğini seçiniz.  
� “OK” tuşuna  basınız 
� Ekran, önceden kaydedilen ses seviyesini gösterecektir. 
�           tuşunu kullanarak “Ses 1” – “Ses 9” arasında ses seçiniz. 
� Onaylamak için “OK” tuşuna basınız 
 

7.1.3 Çalma modu 
 
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız ve “Baz İst. Ayar.” seçeneğini seçiniz. 
�  “OK” tuşuna basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Baz İst.Zil S.”seçeneğini seçiniz.  
� “OK” tuşuna  basınız 
� Seçeneklere geliniz ve seçmek için “Zil Modu” tuşuna  

basınız. 
3 mod bulunmaktadır: “Standart”, “Pasif”, “#’dan ‘’Zilden 
Sonra ” 

� Standart zil tonunun etkinleştirilmesi için “Standart” 
seçeneğini seçiniz. 

� Veya zil tonunu kapatmak için “Pasif” seçeneğini seçiniz. 
� Ya da 1 – 4 çalma arası zil tonu seçmek için “Zilden 

Sonra” seçeneğini seçiniz ve “OK” tuşuna basınız. Seçilen 
zil sayısından sonra zil tonu çalınacaktır. 
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7.2 PABX bağlantısı için otomatik duraklama 
Telefon PABX’e bağlıysa, harici hat almak için erişim kodu ayarlamak 
mümkündür (genellikle 0 veya 9’dur). Bu işlem, erişim kodu ve telefon numarası 
arasına duraklama koyma imkanı verir.  
Bunu yapmak için: 
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız ve “Baz İst. Ayar.” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Durdur” seçeneğini seçiniz.  
� “OK” tuşuna basınız 
�  “Harici Giriş Numarası:” ibaresinden sonra PABX erişim kodunu 

(1 hane) giriniz. 
� Onaylamak için ‘’OK’’ tuşuna basınız. 
 
Otomatik duraklamayı devreden çıkarmak için: 
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız ve “Baz İst. Ayar.” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Durdur” seçeneğini seçiniz.  
� “OK” tuşuna basınız 
�  “Harici Giriş Numarası:” ibaresinden sonra PABX erişim kodunu 

(1 hane) silmek için ‘’Sil’’ tuşuna basınız 
� Onaylamak için “OK” tuşuna basınız; otomatik duraklama devreden 

çıkarılır. 
 
Not: Otomatik duraklama ayarlanmışsa, Telefon Defteri ve 
Alınan Çağrılar listesindeki numaralar duraklama fonksiyonunu 
otomatik olarak kullanırlar.  
 

7.3 Elsetini  Baz İstasyonundan Ayırma 
 
Daha önce aynı baza bağlanan bir ya da daha fazla Elsetini pasif hale getirmek  
mümkündür.  
Elsetini ayırmak  için: 
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız ve ‘’Baz İst. Ayar.’’ seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
�         tuşunu kullanarak “El Seti Pasif ” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
�  “Baz İst. PIN:_” ibaresi görüntülenecektir. 
� PIN kodunu (varsayılan 1590) giriniz. Yanlış girilen kodu 

silmek için ‘’Sil’’ tuşunu kullanınız. 
� “OK” tuşuna basınız. 
�          tuşunu kullanarak ahize numarasını seçiniz. 
� Ardından “El Seti Etkin Değil ?” ibaresi görüntülenecektir 

� Onaylamak için “OK” tuşuna basınız  

7.4 Baz PIN kodunu değiştirme  
Baz PIN kodunun değiştirilmesi, bazın önemli ayarlarını kilitlemek için 
kullanılabilir. Varsayılan PIN kodu (Kişisel Kimlik Numarası), 1590’dır. 
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız ve “Baz İst. Ayar.” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
�      tuşunu kullanarak “PIN Değiştirme” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
� “Baz PIN:_” ibaresi görüntülenecektir. 
� PIN kodunu giriniz. 
� “OK” tuşuna basınız 

PIN kodu doğru değilse, ekranda “Yanlış PIN” ibaresi 
görüntülenecektir. 
� Ardından “Yeni PIN:_” ibaresi görüntülenecektir. 
� Yeni PIN kodunu giriniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
� “PIN Tekrar :_” ibaresi görüntülenecektir. 
� Yeni PIN kodunu tekrar giriniz. 
� Onaylamak için “OK” tuşuna basınız. 
 

7.5 Çağrı engelleme  
5 haneye kadar 5 engellenmiş numara belirlenebilir. Numarayı ve o koda arama 
yapamayacak Elseti  belirlemek mümkündür. 
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız ve “Baz İst. Ayar.” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Arama Engelleme” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. “Baz PIN:_” ibaresi görüntülenecektir. 
� PIN kodunu giriniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
� Ardından “Alan Kod 1:_” ibaresi görüntülenecektir. 

Not:Kaydedilen engellenmiş numarayı sildiğinizde ve‘’OK’’ 
tuşuna bastığınızda, Çağrı engelleme fonksiyonu devreden 
çıkarılır ve ekranda “Arama Engel Pasif” ibaresi 
görüntülenir. 

� Kilitlenecek yeni engellenmiş numarayı giriniz ya da bir 
sonraki engelleme konumuna gitmek ve engellenmiş 
numarayı girmek için         tuşunu kullanınız. 

� Engellenmiş numarayı düzenledikten sonra, onaylamak için 
OK tuşuna basınız. Ekranda “El Seti 1” ibaresi ya da 
kaydedilen Elseti numarası görüntülenecektir. 

37 38 



�          tuşunu kullanarak söz konusu kod için kilitlenecek 
elsetlerini seçiniz.  

� Onaylamak için “OK” tuşuna basınız. 
Ekranda “Arama Engel Aktif” ibaresi görüntülenir. Artık 
çağrı engelleme fonksiyonu devrededir ve kaydedilen 
engellenmiş numaraya çağrı yapılamaz. 

 

7.6 Baz sıfırlama 
Bu işlemi kullanarak, bazı varsayılan değerlere sıfırlamak ve baz PIN Kodunu 
yeniden “1950” yapmak mümkündür. 
Dikkat: baz sıfırlama seçeneğini seçerseniz, birincil Elseti dahil olmak üzere 
kayıtlı tüm Elsetlerini silersiniz (ekranda “Tanımlanmadı” ibaresi görüntülenir). Bu 
yüzden, yeniden kaydedilmeleri gerekir. 
 
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız ve “Baz İst.Ayar.” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Baz İst. Reset” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
� “Baz PIN:_” ibaresi görüntülenecektir. 
� PIN kodunu giriniz. 
� “OK” tuşuna basınız 

PIN kodu doğru değilse, ekranda “YanlışPIN” ibaresi 
görüntülenecektir. 
� Ardından “Baz İst. Reset ?” ibaresi görüntülenir. 
� “OK” tuşuna basınız. 
� Birkaç saniye sonra, ekranda “Tanımlanmadı” ibaresi 

görüntülenir ve Baz kayıt modunu bekler. 

8- HATIRLATMA   
 
8.1 Hatırlatma ayarlama 
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Alarm” seçeneğini seçiniz. 
� Ekranda “Alarm Ayarı Mevcut Değil” ibaresi görüntülenecektir. 
�  “Kurulum” tuşuna basınız. 
�  “Yıllık”, “Aylık” ve “Günlük” arasından seçim yapınız. 
� Tarih ve saati ayarlayınız. 

- Yıllık: gün/ay ve saat 
- Aylık: gün ve saat 
- Günlük: saat 

� “OK” tuşuna basınız. 

� Hatırlatma metnini giriniz. Telefon defteri tablosunda gösterildiği üzere, her tuşla 
birden fazla karakter girebilirsiniz: 

� Karakterleri girerken, bir sonraki karakteri girmek için bir saniye bekleyiniz. 
� Karakter girişi sırasında girilen son karakteri silmek için, “Sil” tuşuna basınız. 
� “OK” tuşuna basınız. 
� Hatırlatmayı etkinleştirmek için  “Etkin“ tuşuna basınız. 
� Menüden çıkmak için            tuşuna basınız. 
 
8.1.1 Hatırlatma  tarihi değiştirme 
� ‘’Menü’’ tuşuna basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Alarm” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız 
� Geçerli hatırlatma ayarı görüntülenir. 
�  “Seçenek“ tuşuna basınız. 
�  “Tarih Değiştir” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
� Geçerli tarih ve saat görüntülenir. 
� Tarihi ve saati değiştiriniz. 
� Onaylamak için “OK” tuşuna basınız. 
 
8.1.2 Hatırlatma konusunu değiştirme 
�  ‘’Menü’’ tuşuna basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Alarm” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız 
� Geçerli hatırlatma ayarı görüntülenir. 
� “Seçenek“ tuşuna basınız. 
� “Metin Değiştir” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
� Geçerli “Alarm Metni:” ibaresi görüntülenir. 
� Metni değiştiriniz. 
� Onaylamak için “OK” tuşuna basınız. 
 
 
8.1.3 Hatırlatmayı silme 
�  ‘’Menü’’ tuşuna basınız. 
�         tuşunu kullanarak “Alarm” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız 
� Geçerli hatırlatma ayarı görüntülenir. 
� “Seçenek“ tuşuna basınız. 
� “Sil ” seçeneğini seçiniz. 
� “OK” tuşuna basınız. 
�  “Donanım Sil?” ibaresi görüntülenir. 
� Onaylamak için “OK” tuşuna basınız; geçerli hatırlatma ayarı silinir. 
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latma konusunu görüntüleme  
şuna basınız. 

unu kullanarak “Alarm” seçeneğini seçiniz. 
basınız 

Geçerli hatırlatma ayarı görüntülenir. 
şuna basınız. 

 seçeneğini seçiniz. 
basınız. 
ülenir. 

atırlatma bildirimi 
Hatırlatma saatinde alarm çalar ve hatırlatma metni görüntülenir. 
Hatırlatmayı tekrarlamak istiyorsanız,  “Hatırlatma” tuşuna basınız. 

. Hatırlatma bu dakikadan sonra tekrarlanır. 
 “OK” tuşuna basınız. 

 
TEKNİK SERVİSLER 
ANKARA 
Teleses İletişim 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe 
İSTANBUL 
Eko Grup 0 216 469 5555 Işıklar Cad. No:21 Ataşehir Kadıköy 
İZMİR 
Datamer 0 232 464 1500 Talatpaşa Bulvarı No:62 Kat:1 D:3 Alsancak
BURSA 
AKM Telekomünikasyon 0 224 223 3388 Cemal Nadir Cad. Sarıtaş
Çarşısı No:8 
ANTALYA 
 
Serdar Elektronik 0 242 244 0691 Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı Emel 
İşhanı No:15/3 
MALATYA 
 
Yıldırım Elektronik 0 422 321 7911Nuriye Mahallesi Mimar Sinan Cad. No:79/1
GAZİANTEP 
Japon Hasan 0 342 218 0281 Karatarla Mahallesi Söylemez Pasajı Kat:4 No:227
 
Bakanlıkça Tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır. 
Uygunluk Taahhütnamesi  
 
 
Laxon Slender olarak tanımlanan kablosuz telefon aşağıdaki önemli koruma gereklilikleri ve hedefleriyle 
uyumludur:  
 
LVD Yönergesi 73/23/EC 
EMC Yönergesi 89/336/EEC 
EC R&TTE Yönergesi 1999/5/EC 
 
Ve aşağıdaki ilgili uyumlu standartlara uyar:  
LVD: EN 60950-1:2001 ve EN41003:1998 
EMC: EN 301489-1/-6:V1.4.1/V1.2.1 
Radyo: EN 301406 :V1.5.1 

       
                  
Gerekliliklere uyumluluk         sembolüyle tasdiklenmektedir.  
 
NOT: Yönerge 2002/96/EC uyarınca, sağda gösterilen sembolle gelen bir ürün aldı
elektrikli ve elektronik malzemeleri ayrı çöp kutularına atmanız gerekmektedir ve bu üründen
normal bir çöp gibi kurtulamazsınız. Bu malzeme ve tüm parçaları, altsistemleri ve sarf 
malzemeleri bu ürünün dahili bir parçasıdır ve onları atmaya karar verdiğinizde uygun bir 
şekilde ortadan kaldırılması için mevcut düzenlemeler uyarınca yerel geri dönüşüm 
merkezlerine götürmelisiniz. Bu merkezlerinin konumlarına ait detayları yerel  
yönetimlerinizden alabilirsiniz.  
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Bakanlıkça tespit ve ilan Edilen Kullanım Ömrü 7 Yıldır. 
 
 

 
 
 
 
 

Üretici  İthalatçı 
Crystel Communications Limited                                  Teleses Elektrik Elektronik Hab.Ürün.San.Tic.Ltd.Şti. 
Rm11.18/F.Rise Commercial Bldg.5-11  GMK Bulvarı No:70 Maltepe Ankara Türkiye 
Granville Circuit T..S.T Kowloon -Hk   Tel: (312) 232 0808 Fax (312) 232 4499 
Tel; +852 3059 2195 Fax; +852 3012 1997  
 
 
 
Garanti ve Servis  
 

• Laxon Slender faturadaki tarihten itibaren 24 ay boyunca garantilidir.  
• Garanti kazalardan, yanlış kullanımdan, yıpranmadan, ihmalden, telefon hattındaki 

sorunlardan, yıldırımdan, malzemeyi kurcalamaktan ya da yetkli servisler dışında tamir 
teşebbüslerinden kaynaklanan sorunları kapsamamaktadır.  

• Lütfen faturanızı saklayınız bu sizin garantiniz. Aynı zamanda orijinal kutusunu da 
saklamalısınız.  

 
Ünite garanti kapsamındayken  
Baz üniteyi telefon hattından ve ana güçten çıkarın   
TD126’yı bütün parçalarını orijinal paketleri kullanarak paketleyin. Ana adaptörü de koymayı 
unutmayın.   
Üniteyi faturayı da aldığınızdan emin olarak aldığınız dükkâna götürün.   
 
Garanti süresi dolduktan sonra  
Eğer ünite artık garanti kapsamında değilse garanti kapsamındaki tamirde olduğu gibi ilk iki adımı 
uygulayın.  Sonra... 0 312 232 0808 numaralı telefondan Laxon Yardım hattını arayın ve tamir 
masraflarını ve TD126’yı tamir için nereye göndereceğinizi sorun.   
 
 
Teknik detaylar 
Standart Kablosuz Telekominikasyon  
Frekans aralığı  1.88 - 1.9 GHz (bant genişliği = 20 MHz) 
Kanal Bant genişliği  1.728 MHz 
Çalışma mesafesi  Dışarıda 300 metreye kadar; içeride 50 metreye kadar  
Çalışma süresi  
Bekleme:   100 saat 
Konuşma:   10 saat 
Batarya şarj süresi:   24 saat 
Sıcaklık aralığı  
Çalışma    0 °C - 40 °C 
Depolama  20 °C - 60 °C 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elektriksel güç  
EL AHİZESİ  iki adet AAA-boyutlarında 550mAH NiMH 1.2V yeniden şarj edilebilir pil 
BAZ ÜNİTE  input 230VAC 50Hz; output 7.5VDC - 500mA  
ŞARJ ALETİ  İnput 230VAC 50Hz; output 6VDC - 200mA 
 
Port belirleme  port (ana güç kaynağına bağlı) EN41003’e gçre bir SELV porttur.   
port (telefon hattına bağlı) EN41003’e göre bir TNV portttur.  PBX uyumluluğu: 
Zamanlı yeniden arama (timed break recall) (flash): 100ms (varsayılan), 250ms ya da 600ms olarak 
ayarlanabilir.  
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