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Not En iyi sonuç için, 8,5 x 14 inç (legal boy) 
kağıda basın.
1  Çevir
Arama yapmak için ahizeyi kaldırın veya Hoparlör  
düğmesine  basın ve bir numara çevirin.

Son numarayı tekrar arayın
Tekrar Ara düğmesine  basın. 

2  Cevapla
Yeni bir çağrı aldığınızda, telefonunuzdaki ışık panel 
kırmızı olarak yanıp söner. Aramayı kabul etmek için, 
aşağıdakilerden birini uygulayın:
• Ahizeyi kaldırın.
• Hoparlör düğmesine  basın. 

3  Sessiz
Adım 1 Arama sırasında Sessiz düğmesine  

basın.
Adım 2 Sessiz seçeneğini iptal etmek için tekrar 

Sessiz düğmesine basın.

4  Sesli Posta
Yeni bir mesaj aldığınızda, telefonunuz şu uyarıları 
verir:
• Telefonunuzun ışıklı panelinde sabit şekilde 

yanan kırmızı ışık.
• Sesli mesaj bekleme göstergesi (varsa).

Mesajları dinleyin

Adım 1 Gezinti çubuğunun ortasındaki Özellik 
düğmesine basın. 

Adım 2 Sesli Posta'yı seçin (kaydırmak için Gezinti 
çubuğunu kullanın).

Adım 3 Özellik düğmesine  basın ve sesli komutları 
izleyin. 
5  Tüm Aramaları İlet
Adım 1 Gezinti çubuğunun ortasındaki Özellik 

düğmesine basın. 
Adım 2 Tüm Aramaları İlet'i seçin (kaydırmak için 

Gezinti çubuğunu kullanın) ve Özellik 
düğmesine basın.

Adım 3 Onay sesini dinledikten sonra aramaları 
yönlendireceğiniz telefon numarasını girin.

Adım 4 Arama iletmeyi iptal etmek için, 
1. ve 2. adımları tekrarlayın. 
Ahizeyi kaldırdığınızda, arama iletme iptal 
edilinceye kadar bir onay sesi duyacaksınız.

6  Beklet
Adım 1 Beklet/Devam et düğmesine  basın.
Adım 2 Aramaya devam etmek için, 

Beklet/Devam et düğmesine tekrar basın.

7  Konferans
Adım 1 Çevir sesi almak için, bağlanan aramada 

(beklemede değil), ahize anahtarına basıp 
bırakın. 

Adım 2 Konferansa eklemek istediğiniz kişinin 
telefon numarasını girin. 

Adım 3 Ahize anahtarına tekrar basıp bırakın (alıcı 
cevaplamadan önce veya cevapladıktan 
sonra). 
Konferans başlar. 

8  Aktar
Adım 1 Bağlanan arama sırasında (beklemede 

olmayan), Aktar düğmesine  basın.
Adım 2 Aktarma alıcısının telefon numarasını 

çevirin.
Amerika Kıtası Genel Merkezi

Adım 3 Aktar düğmesine tekrar basın veya telefonu 
kapatın (alıcı cevaplamadan önce veya 
cevapladıktan sonra).
Aktarma tamamlanır.

9  Ses Düzeyi Ayarları
Ses Düzeyi düğmesi, tuş takımının altında yer alır.

• Ahizenin ses düzeyini ayarlamak için, telefon 
açıkken Ses Düzeyi artırma veya azaltma 
düğmesine basın.

• Çalma sesi düzeyini ayarlamak için, telefon 
kapalıyken Ses Düzeyi artırma veya azaltma 
düğmesine basın.

10  İpuçları
Özellik düğmesi nasıl kullanılır?
Özellik düğmesi; Tüm Aramaları İlet, Cevapla ve 
Grubu Cevapla gibi özelliklere erişmenizi sağlar. 
Kullanılabilir özellikler arasında ilerlemek için 
Özellik düğmesine basabilir veya Gezinti çubuğunu 
kullanabilirsiniz.

Tam bir Kullanıcı Kılavuzunu nerde 
bulabilirim?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/
products_user_guide_list.html
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