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Genel Telefon İşlemleri
Arama yapma Numarayõ çevirin ve  

tuşuna basõn. 

Arama cevaplama , Cevapla veya  tuşuna 
basõn.

Bağlantõyõ kesme  veya Bitir tuşuna basõn.

Aramayõ bekletme/ 
devam ettirme

Beklet veya DevamEt yazõlõm 
tuşuna basõn.

Aramayõ yeni bir 
numaraya aktarma

Seçenekler > Aktar'õ seçin, 
hedef numarayõ girin ve tekrar 
Seçenekler > Aktar'a basõn.

Numarayõ yeniden 
arama

 tuşuna iki kez basõn veya 
Seçenekler > Tek.Ara'ya basõn. 

Dahili numaranõzõ 
iletme

Seçenekler > TmArmİl 
seçeneğini belirleyin. Tüm 
aramalarõn iletilmesini istediğiniz 
numarayõ girin. İptal etmek için, 
Seçenekler > TmArmİl 
seçeneğini belirleyin.

Arama 
günlüklerinizi 
kullanma

Dizin (Kitap simgesi) > 
Cevapsõz Aramalar, Gelen 
Aramalar veya Giden 
Aramalar'õ seçin.
Aramak için, listeden bir 
numaraya ilerleyin ve Çevir 
veya  tuşuna basõn.

Telefon Rehberinize 
Erişme

Tel. Rehberi'ne veya Dizin > 
Telefon Rehberi'ne basõn.
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Kõsayol Tuşlarõ ve Düğmeleri

Telefonu açma/ 
kapatma

Telefon açõlõncaya veya kapanõncaya 
dek  tuşunu basõlõ tutun.

Telefon 
özelliklerine 
erişme

Özellik listesi için Seçenekler'e basõn:
 � Özelliğin numara tuşuna basõn 
veya

 � Özelliğe ilerleyin ve  tuşuna 
basõn.

Ana menü 
seçeneklerine 
erişme

Aşağõdakilere gitmek için bir 
gezinme okuna basõn:
 � Dizin menüsü (Kitap simgesi)
 � Hat görünümü (Telefon simgesi)
 � Ayarlar menüsü (Araçlar)
 � Hizmetler menüsü (Dünya)
Menü seçeneğinin numara tuşuna basõn.

Ekran 
parlaklõğõnõ 
ayarlama

Ayarlar > Telefon Ayarlarõ > Ekran 
Ayarlarõ ve ardõndan Ekran 
Parlaklõğõ'nõ seçin.  veya  ve 
ardõndan Kaydet'e basõn.

Hat 
Görünümü'nden 
ana ekrana 
gitme

 tuşuna (sol ok) basõn.

Titreşim ve zil sesi 
arasõnda seçim 
yapma

 tuşunu basõlõ tutun.

Zil, ahize veya 
hoparlör ses 
seviyesini ayarlama

 tuşuna (yukarõ veya aşağõ) basõn.

Telefonunuzun 
sesini kapatma/ 
açma

Sesi kapatmak veya açmak için 
 tuşuna basõn.

Hoparlörü veya 
ahizeyi 
etkinleştirme

tuşunu basõlõ tutun. Ahizeyi 
kullanmak için, tuşunu tekrar 
basõlõ tutun.



Yazõlõm Tuşu Tanõmlarõ

Sesli mesajlara 
erişme

 tuşunu basõlõ tutun.

Tuş takõmõ kilidini 
etkinleştirme/ 
devre dõşõ bõrakma

Kilitlemek için  tuşunu 
basõlõ tutun.
Kilidi devre dõşõ bõrakmak için 
Kilidi Aç ve Tamam'a basõn.

Aktar Aramayõ aktarma
Al Grubunuzdaki bir aramayõ cevaplama

Birleştir Önceki aramalarõ konferans 
oluşturmak için tek hatta birleştirme 

GeriAra Meşgul bir dahili hat kullanõlabilir 
olduğunda bildirim alma

GrupAl Başka bir grupta veya başka bir hatta 
çalan aramayõ cevaplama

HLog Cevaplama grubunuzda oturum açma 
veya kapatma

Hzl.Yön Sesli mesaj sisteminize arama gönderme
Kaldõr Konferans katõlõmcõsõnõ kaldõrma
Katõl Paylaşõlan bir hattaki görüşmeye 

katõlma
KonfList Konferans katõlõmcõlarõnõ görme

Konfrn Konferans görüşmesi oluşturma
KsltAra Hõzlõ arama dizin numarasõnõ 

kullanarak arama
MeetMe Meet-Me konferans aramasõna sahiplik 

yapma
Mesaj Sesli postanõza erişme
NumDüz Arama günlüğündeki numarayõ 

düzenleme
Park Arama Park özelliğini kullanarak 

bir aramayõ Park etme
RhtszEtm Rahatsõz Etmeyin (RhtszEtm) 

özelliğini açma/kapatma
Metin Girme

Telefon Ekranõ Simgeleri

SornAktr Arama sorunlarõnõ sistem yöneticisine 
gönderme

TmArmİl Arama iletme ayarlama/iptal etme
TRehberi Telefon Rehberinizi açma 

ZAT Şüpheli aramalarõ bildirme

Karakter�Tuşa bir veya birkaç kez basõn.
Boşluk�  tuşuna basõn.
Rakam�Rakam tuşuna basõn. 
Simge�Bu tuşlara basõn:

* + - / = \ girmek için : ;
boşluk girmek için , . � � | _ ~ � 
# ? ( ) [ ] { } girmek için
! @ < > $ % ^ & girmek için

Hat ve Arama Durumlarõ
Bekletilen arama

Paylaşõlan hat kullanõmda

Arama İletme etkin

Gelen arama veya BLF ile izlenen hat 
çalõyor (yalnõzca BLF Almasõ)
BLF ile izlenen hat kullanõmda

BLF ile izlenen hat boşta

BLF ile izlenen hat Rahatsõz Etmeyin 
durumunda
Hõzlõ arama, arama günlüğü veya dizin 
listesi (BLF durumu bilinmiyor)
Boşta durumunda dahili görüşme hattõ

+

+

Tek yönlü ses durumunda dahili 
görüşme hattõ
Çift yönlü ses durumunda dahili 
görüşme hattõ

Hat Özellikleri
Telefon hattõ

Hizmet URL'si

Sesli mesaj

Diğer Özellikler
Sessiz açõk

Kulaklõk etkin

Bluetooth etkin

Bluetooth aygõtõ bağlandõ

Hoparlör modu etkin

Zil kapalõ (sessiz mod)

Zil ve titreşim açõk

Yalnõzca titreşim açõk

Uygulama etkin

Radyo sinyali durumu

Radyo sinyali yok

Pil şarj durumu

Tuş takõmõ kilitlendi

Kişinin iş numarasõ

Kişinin ev numarasõ

Kişinin cep telefonu numarasõ

Kişinin diğer numarasõ
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