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HOŞ GELDİNİZ 

Lüks paketinizdeki Cisco Tümleşik IP Telefonu televizyonları 

kontrol etmek ve arama yapmak için kullanılabilir. Dokunmatik 

bir ekranı, programlanabilir tuşları (telefon modeline, ekran 

içeriklerine ve sitenin uygulamasına göre değişiklik gösterir), 

bir gezinme pedi ve bir telefon tuş takımı bulunmaktadır.  

 

 

Televizyonları veya bir servisi seçmek için 
dokunmatik ekranı kullanın.  

İPUCU: Servisler görüntülenmiyorsa Servisler 

düğmesine  basın. 

 

Şu işlemler için programlanabilir tuşları kullanın:  

 Gezinme: 
 Tek tuşa dokunarak tüm televizyonların sesini 

kapatın veya açın. 
 Tek tuşa dokunarak tüm televizyonları açın ve 

kapatın. 

 

Navigasyon pedi, Dinamik işaretler Direktöründe 
TV kontrol sevislerinde kullanılmaz. 

 
Bir telefon numarasını aramak veya bir kanal 
numarası girmek için tuş takımını kullanın. 

 

Bir telefon hattı seçmek (birden fazla hat varsa), 
hızlı arama yapmak veya belirtilen URL'e gitmek 
için hat tuşlarını kullanın.  

TELEVİZYONLARI KONTROL ETMEK 

Televizyonları kontrol etmek için, TV/Ses Seviyesi seçeneğine 
dokunun. 

   

EKRANIN SEÇİLMESİ 

Televizyonlar genellikle konumları ile tanımlanırlar. Kontrol 

etmek istediğiniz televizyonun etiketine veya Tümü 

seçeneğine dokunun.  

 

KANALIN SEÇİLMESİ 

İstenen kanala dokunun veya ilave kanalları görmek için Sayfa 

Yukarı veya Sayfa Aşağı oklarına dokunun.  

 

NOT: Geri programlanabilir tuşu sizi bir önceki işlevsel ekrana 

götürür. Listelenen çoklu sayfaları kaydırmak için, Sayfa Yukarı 

veya Aşağı oklarını kullanın. 

Alternatif olarak, ilişkili televizyondaki kanal kılavuzunu 

görüntülemek için Kılavuz seçeneğine dokunabilirsiniz 

veya istediğiniz kanalın numarasını girmek için Tuş Takımı 

seçeneğine dokunabilirsiniz. 

 

SES SEVİYESİNİN AYARLANMASI 

Ses seviyesini ayarlamak için aşağıdaki düğmelere dokunun: 

 

 Seçilen televizyon(lar)daki ses seviyesini 

artırmak için. 

 Seçilen televizyon(lar)daki ses seviyesini 

azaltmak için. 

 

 Seçilen televizyon(lar)daki sesi kapatmak veya 

açmak için. 
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GELİŞMİŞ İŞLEVLERİN KULLANILMASI  

Harici girişler ve altyazı kontrolleri gibi gelişmiş işlevlere 

erişmek için Gelişmiş seçeneğine dokunun.  

 

 

Televizyon Girişler 

Televizyon, DVD oynatıcı veya kişisel bilgisayar gibi harici 

cihazların bağlantısına izin verecek şekilde yapılandırılmışsa, 

televizyon girişleri listesi mevcut kaynakların bir listesini 

görüntüler. İstenen girişe dokunun. 

 

Altyazılı Yayınlar 

Bir çok kanal, televizyonda görüntülenebilecek altyazı 

sağlamaktadır. Yayınlardaki altyazıları açmak (veya kapatmak) 

için cc seçeneğine dokunun. 

 

NOT: Yapılandırmanıza bağlı olarak, birden fazla Altyazı 

seçeneğiniz olabilir. 

BİR TELEFON ARAMASI YAPMAK 

Bir telefon araması yapmak için, telefonun ahizesini 

kaldırmanız ve istediğiniz numarayı çevirmeniz yeterli.  

Alternatif olarak şu şekilde de arama yapabilirsiniz: 

 Dokunmatik ekrandaki Telefon simgesine dokunun ve 

görüntülenen dokunmatik panelden numarayı çevirin. 

 İstenen hızlı arama seçeneğine dokunun (kullanılabilirliği 

değişiklik gösterebilir). 

 

 

Cihazınızda birden fazla telefon hattı varsa ve birincil 

hattınızdan başka bir hattan arama yapmak isterseniz, sadece 

istenen hat ile ilişkili hat düğmesine dokunun ve tuş takımını 

kullanarak numarayı çevirin. 

PROGRAMLANABİLİR TUŞLARIN 

KULLANILMASI 

Telefondaki programlanabilir tuşlar, dokunmatik ekranın 

alt kısmında bulunmaktadır ve telefon modeline ve o anda 

görüntülenen ekrana göre değişiklik gösteren işlevlere erişim 

sağlamaktadır. 

Programlana

bilir Tuş 

İşlev 

Gelişmiş Seçilen televizyon için gelişmiş özelliklere 
(harici giriş, altyazı) erişim sağlar. 

Geri Bir önceki işlevsel ekrana gider. 

Kılavuz Seçilen televizyondaki kanal kılavuzunu 
görüntüler. 

Ana Sayfa 

veya Kapat 

Ana ekrana geri döner (Ekran Kontrolü). 

Tuş Takımı Tuş takımını kullanarak bir kanal seçilir. 

Sessize Al 

veya Sesi Aç 

Tüm televizyonların sesini kapatır veya 
açar. 

Tv Açık veya 

Tv Kapalı 

Tüm televizyonları açar veya kapatır. 

Daha Fazla (sadece 9971) İlave programlanabilir tuşları 
görüntüler. 
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