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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 ve bir numara tuşlayın. 
Veya:
 • Işığı yanmayan bir oturum düğmesine  basın  

(sağ tarafta).
 • Yeni Arama yazılım tuşuna basın.
 • (Işığı yanmayan) kulaklık düğmesine  veya 

hoparlör düğmesine  basın.

Arama Geçmişi'nden arama yapın
Telefon numarası tuşladığınızda, arama geçmişinden 
eşleşen numaralar görüntülenir.

Çevirmek istediğiniz numarayı çift tıklatın veya numarayı 
belirleyerek Gezinti çubuğunda Seç düğmesine basın.

Son numarayı tekrar arayın
Tekrar Ara yazılım tuşuna basın. 

Hızlı arama
Bir hızlı arama düğmesine  basın (varsa). 
Beklemedeyken (çevirme tonu yokken) bir hızlı arama 
kodu girebilir ve Hızlı Arama yazılım tuşuna da 
basabilirsiniz. 
Sistem yöneticiniz, Kullanıcı Seçenekleri web 
sayfalarınızdan hızlı arama oluşturmanıza yardımcı 
olabilir.

2  Bitir
Bir aramayı bitirmek için ahizeyi yerine koyun. Veya:
 • Serbest Bırak düğmesine  basın.
 • Aramayı Bitir yazılım tuşuna basın.
 • (Işığı yanan) kulaklık düğmesine  veya hoparlör 

düğmesine  basın.
3  Cevapla
Gelen aramayı cevaplamak için  ahizeyi kaldırın. Veya:
 • Sarı renkli yanıp sönen oturum düğmesine basın  

(sağ taraf).
 • Cevapla yazılım tuşuna basın.
 • (Işığı yanmayan) kulaklık  veya hoparlör 

düğmesine  basın.
 • Gezinti çubuğunda bulunan Seç  

düğmesine basın. 

Bekleyen Arama
İlk arama etkinken ikinci bir arama gelirse, ikinci bir 
oturum etiketi görünür.

İkinci aramaya otomatik olarak geçmek ve ilk aramayı 
beklemeye almak için yanıp sönen sarı renkli oturum 
düğmesine  basın (sağ tarafta). 

Birden fazla hat
Birden fazla hat kullanıyorsanız, tüm hatlardaki 
(en eskiden başlayarak) her aramayı görmek için 
Tüm Aramalar  düğmesine basın. Aksi takdirde, 
telefonunuz yalnızca seçili hattaki aramaları gösterir.
Hangi hattın seçili olduğunu görmek için hat etiketi 
üzerinde (ekranın sol tarafında) mavi simge olup 
olmadığına ve üstbilgi çubuğunda (ekranın üst kısmında) 
bulunan hat uzantısına bakın. 
Tüm Aramalar öncelikli uzantıyı kullanır.
4  Sessiz
Sessiz özelliğini etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için 
Sessiz düğmesine  basın. Sessiz özelliği devredeyken 
Sessiz düğmesinin ışığı kırmızı olur.

5  Yönlendir 
Gelen veya etkin bir aramayı sesli postaya veya başka bir 
telefon numarasına (sistem yöneticiniz tarafından önceden 
tanımlanmış olan) aktarmak için Yönlendir özelliğini 
kullanın. Yönlendir özelliğini kullanmadan önce bekleyen 
görüşmeyi yeniden başlatmalısınız.
Yönlendir özelliği sadece vurgulanmış aramayı etkiler. 
Gerekirse, Yönlendir seçeneğine basmadan önce aramaya 
gidin.

6  Tümünü İlet
1. Tümünü İlet yazılım tuşuna basın.
2. Telefon numarasını tuşlayın, Arama Geçmişi'nden bir 

numara seçin veya Mesajlar düğmesine  basın  
(sesli postaya iletmek için).

3. Ekranınızda Tümünü İlet simgesini  bulun.
4. Arama iletmeyi iptal etmek için, İletme Kapalı 

yazılım tuşuna basın.
Sistem yöneticiniz, Kullanıcı Seçenekleri web sayfasından 
aramaları uzaktan iletmenize yardımcı olabilir.

7  Beklet
1. Beklet düğmesine  basın. 

Beklet simgesi  görünür ve oturum düğmesi yeşil 
yanıp sönmeye başlar.

2. Seçili görüşmeye devam etmek için, yanıp sönen yeşil 
düğmeye , Devam Et yazılım tuşuna veya 
Gezinti çubuğunda bulunan Seç düğmesine basın. 
(Beklet düğmesine tekrar basarak beklemedeki bir 
görüşmeyi devam ettiremeyeceğinizi unutmayın.)



8  Rahatsız Etmeyin
Rahatsız Etmeyin (DND) özelliğini etkinleştirmek  
veya devre dışı  bırakmak için DND düğmesine (varsa) 
basın.
Etkinken, Rahatsız Etmeyin (DND) özelliği zil sesini 
sessiz moda getirir ve yeni aramaların görsel bildirimlerini 
engelleyebilir. 

9  Konferans
1. Bağlanan arama sırasında  (beklemede olmayan), 

Konferans düğmesine basın .
2. Yeni arama yapın.
3. Konferans düğmesi veya Konferans yazılım tuşuna 

basın (katılımcı cevaplamadan önce veya sonra).
Konferans başlar ve telefon ekranında arayan kimliği 
yerine “Konferans” yazısı görünür.

4. Daha fazla katılımcı eklemek için aynı işlemleri 
tekrarlayın.

Tüm katılımcılar telefonu kapattığında konferans sona 
erer.

Bekleyen aramada “Konferans”
1. Bağlanan arama sırasında  (beklemede olmayan), 

Konferans düğmesine  basın .
2. Eklemek istediğiniz beklemedeki aramanın yanıp 

sönen yeşil oturum düğmesine  basın. 
Beklemedeki arama başka bir hattaysa, Etkin 
Aramalar yazılım tuşuna basarak listeden bir arama 
seçin ve Konferans yazılım tuşuna basın. 

Tüm katılımcılar telefonu kapattığında konferans sona erer.

Konferans katılımcılarını görüntüleyin ve kaldırın
Konferans sırasında Ayrıntıları Göster yazılım tuşuna 
basın. Konferanstan bir katılımcıyı çıkartmak için ismi 
vurgulayın ve Kaldır seçeneğine basın.
10  Aktarma
1. Bağlanan arama sırasında  (beklemede olmayan), 

Aktar düğmesine  basın.
2. Aktarma alıcısını arayın.
3. Aktar düğmesi veya Aktar yazılım tuşuna basın 

(alıcı cevaplamadan önce veya sonra).
Aktarım tamamlanır. Telefon ekranınızda onay metni 
görünür.

11  Arama Geçmişi
Arama Geçmişi 'ni seçmek için Uygulamalar düğmesine 

 basın.
Son 150 arama görüntülenir:
 • Cevapsız aramalar 
 • Giden aramalar 
 • Gelen aramalar 
Arama yapmak için bir numaraya iki defa dokunun. Bir 
aramaya gidin, Gezinti çubuğunda Seç düğmesine veya 
Ara yazılım tuşuna basın. 
Bir aramaya ait ayrıntıları görüntülemek için, aramayı 
vurgulayın ve şu yazılım tuşlarına basın: Diğer > 
Ayrıntılar.

Yeni cevapsız aramaları görüntüleyin
Ekranın sağ tarafındaki (cevapsız aramalar görünebilir) 
Cevapsız Aramalar simgesinin yanında bulunan  
oturum düğmesine  basın. Yeni (henüz 
görüntülenmemiş) cevapsız aramalarınız olduğunda 
bu alanda Cevapsız Aramalar simgesi görünür. 
Arama geçmişini açıp Cevapsız Aramalar yazılım tuşuna 
basarak da cevapsız aramalar geçmişinizi 
görüntüleyebilirsiniz.

12  Dizinler
1. Kişiler düğmesine  basarak bir dizin seçin.
2. Arama ölçütünü girerek Gönder seçeneğine basın.
3. Arama yapmak için bir listeye iki defa dokunun. Bir 

listeye gidin, Gezinti çubuğunda Seç düğmesine veya 
Ara yazılım tuşuna basın. 
13  Paylaşılan Hatlar
İş arkadaşınız veya yönetici asistanıyla ortak kullandığınız 
bir hat varsa:
 • Siz veya iş arkadaşınız paylaşılan hattaki aramayı 

cevaplayabilir.
 • İş arkadaşınıza paylaşılan hattan bir arama geldiğinde 

paylaşılan hat düğmesi  sabit kırmızı renkte 
yanar ve arama ekranda görünür.

 • İş arkadaşınız bir aramayı beklemeye aldığında 
telefonunuzdaki oturum düğmesi  kırmızı yanıp 
sönmeye başlar. Aramaya siz veya iş arkadaşınız 
devam edebilirsiniz. 

Gizlilik ve Katılım
Siz ve iş arkadaşınız Gizlilik özelliğini kullanarak 
aramaların diğer kişilerin ekranında görünmesini 
engelleyebilirsiniz.
İş arkadaşınız Gizlilik özelliğini kullanmıyorsa, paylaşılan 
hattaki bir konuşmaya “katılmak” için telefonunuzdaki 
kırmızı oturum düğmesine  basarak bir konferans 
başlatabilirsiniz.

14  Sesli Posta
Yeni mesaj uyarıları:
 • Ahize üstünde sabit kırmızı ışık.
 • Hatta tekleyen çevirme tonu (etkinse).
 • Hat etiketi ve oturum düğmesinin yanında bulunan 

Sesli Posta simgesi  (mesaj sayısını gösterebilir).

Mesajları dinleyin
Mesajlar düğmesine  basın  ve sesli komutları 
izleyin. Sesli Posta simgesinin  yanında bulunan 
oturum düğmesine basın .
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15  İpuçları
Ekranımın yanındaki düğmeler nelerdir?
 • Ekranınızın sol tarafında bulunan düğmeler hat (ve 

özellik) düğmeleridir. Hat düğmeleri hat görünümünü 
değiştirir ancak etkin aramaları etkilemez.

 • Ekranınızın sağ tarafında bulunan düğmeler oturum 
düğmeleridir. Her bir arama bu oturum düğmelerinden 
biri ile bağlantılıdır. Aramalara cevap vermek veya 
devam etmek için ya da arama ayrıntılarını 
görüntülemek için oturum düğmelerini kullanın. 

Dokunmatik ekran nasıl kullanılır?
 • Bir öğe seçmek için parmağınızla veya bir kalem 

ucuyla bir defa veya gerekmesi durumunda iki defa 
yavaşça dokunun. 

 • Bir sayfada aşağı inmek için son öğeyi hafifçe yukarı 
“ittirin”.

 • Dokunmatik ekranı 60 saniyeliğine devre dışı 
bırakmak için, onay ekranı görünene dek Gezinti 
çubuğundaki Seç düğmesini basılı tutun.

Telefonun zil sesini nasıl kısarım?
Telefon çalarken ses düğmesinin  sol tarafına bir 
kez basın.

Zil sesini nasıl değiştiririm?
1. Uygulamalar  > Tercihler > Zil Sesi 

seçeneklerini belirleyin ve bir hat seçerek Düzenle 
seçeneğine basın.

2. Bir zil sesi seçerek Oynat seçeneğine, ardından da 
Ayarla seçeneğine basın.

Geri düğmesi ne işe yarar?
Uygulamalar ve menülerden çıkmak için Geri düğmesine 

 basın.

Tam bir Kullanıcı Kılavuzunu nerde bulabilirim?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html
http://www.cisco.com
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