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 kontrast ayarlarını azaltma
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larla ilgili bilgi alma

aramayı beklemeye alma
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li aramayı sona erdirme
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tilen aramayı devam ettirme
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lik yapılandırması 
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 Parola’yı onaylama
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arama günl eçin ve 
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seçin. Aram  liste öğesini 
vurgulayın r’e basın.
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Aktar yazı na bazın, 
numarayı g rdından 
Aktar’a ba

Standart (geçici) 
konferans 
araması 
başlatma

Konfrn ya una basın, 
katılımcını asını çevirin 
ve yeniden  düğmesine 
basın.

Tüm aramaları 
iletme

TmArmİl tuşuna basın.
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Cevapla Çalan

Çevir Telefo
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DevamEt Bekle
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Yazılım Tuş
Açık Ekran

Aktar Arama

Al Grubu
cevap

Aşağı Ekran

Ayrıntılar Tüm g
arama

Beklet Etkin 

Birleştir Hatta 
konfer

l Telefon İşlemleri
apma Numarayı çevirmeden önce veya 

sonra  düğmesine basın.

ma
 düğmesine veya Cevapla 

yazılım tuşuna basın.
ı bitirme  düğmesine veya Bitir 

yazılım tuşuna basın.
yı 
 arama

 düğmesine veya Tek.Ara 
yazılım tuşuna basın.

nuzun 
apatma

 düğmesine basın.

 düğmesine basın, istenen 
nel Telefon İşlemleri GeriAra Meşgul bir dahili hat 
kullanılabilir olduğunda bildirim 
alma

Gönder Kişisel Dizin erişimi için girilen 
Kullanıcı Kimliğini ve PIN’i 
onaylama

GrupAl Başka bir grupta çalan aramayı 
cevaplama

Güncelle Ekran içeriğini yenileme
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Kapalı

Katıl

Kaydet

kKatıl

KonfLis

Konfrn

KsltAra
kullanarak arama

Mesaj

NumDü

Oynat

Park

Seç

Sesli Po

Tek.Ara

Temizle

TmArm

Yeni Ar

Yukarı

<< Girilen karakterleri silme

Diğer Özellikler

geleri
ldırılmış

apalı

alar

a

yi Artırma

yi Azaltma

uşları
Sesli mesajlar ayarlama, kontrol 
etme veya dinleme

z Arama günlüğündeki numarayı 
düzenleme

Seçilen zil türünü dinleme

Aramayı park etme ve 
görüntüleme

Menü öğesi veya arama seçme

sta Sesli posta içeriğini kontrol etme

En son aranan numarayı tekrar 
arama

Kayıtları veya ayarları silme

İl Arama iletme ayarlama/iptal etme

ama Yeni arama yapma

Ekran kontrast ayarını artırma

İşaretlenmiş kutu

Kilitli

Bekleyen mesaj

Ayarlar

İşaretsiz kutu

Kilidi açık

Uygulam

Dizinler

Tekrar ar

Ses Düze

Ses Düze

Sessiz

Yazılım T
Aramayı sesli mesaj sistemine 
gönderme veya yönlendirme

Ekran arka ışığını kapama

Paylaşılan bir hattaki görüşmeye 
katılma

Seçilen ayarları kaydetme

Paylaşılan bir hattaki görüşmeye 
katılma ve konferans oluşturma

t Konferans katılımcılarını görme

Konferans görüşmesi oluşturma

Hızlı Arama dizin numarasını 

Telefon Ekranı Simgeleri
Hat ve Arama Durumları

Bekletilen arama

Bağlanan arama

Gelen arama

Ahize kaldırılmış

Paylaşılan hat kullanımda

Düğme Sim
Ahize ka
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Gezinti

Seç
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