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Genel Telefon İşlemleri
Aramayı bekletme/ 
devam ettirme

Beklet veya DevamEt 
yazılım tuşuna basın.

Aramayı yeni bir 
numaraya aktarma

Seçenekler > Aktar seçeneğini 
belirleyin, hedef numarasını 
girin ve sonra yeniden 
Seçenekler > Aktar’a basın.

Numarayı yeniden 
arama 

İki kez  tuşuna veya 
Seçenekler > Tek. Ara’ya basın. 

Standart bir 
konferans araması 
başlatma

Seçenekler > Konfrn. seçeneğini 
belirleyin. Numarayı çevirin ve 
konferansa katılacak her kişi için 
yeniden Seçenekler > Konfrn 
seçeneğini belirleyin. Her kişi 
için bu işlemi yineleyin.

Dahili hattınıza 
yönlendirme

Seçenekler > TmArmİl 
seçeneğini belirleyin. Tüm 
aramaları yönlendirmek 
istediğiniz numarayı girin. 
İptal etmek için, Seçenekler > 
TmArmİl seçeneğini belirleyin.

Arama 
günlüklerinizi 
kullanma

Dizin (Rehber) > Cevapsız 
Aramalar, Gelen Aramalar 
veya Giden Aramalar 
seçeneğini belirleyin.
Arama yapmak için, listede 
ilerleyin ve Ara ya da  
tuşuna basın.

Paylaşılan hat 
aramasını masaüstü 
telefonu ile 
kablosuz telefon 
arasında taşıma

Aktif aramanın olduğu 
telefondan Beklet’e basın. 
Diğer telefondan, aramayı almak 
üzere paylaşılan hat aramasını 
seçip DevamEt’e basın. 
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Telefonu Kullanma

Kısayol Tuşları ve Düğmeler

Telefonu 
açma/kapatma

Telefon açılıncaya veya kapatılıncaya 
kadar  tuşunu basılı tutun.

Telefon 
özelliklerine 
erişme

Özellik listesi için Seçenekler’e basın:
 • Özelliği için sayı tuşuna basın veya 
 • Özelliğe gidin ve  tuşuna basın.

Ana menü 
seçeneklerine 
erişme

Şu gezinti oklarından birine basın:
 • Dizin menüsü (Rehber)
 • Hat görünümü (Telefon)
 • Ayarlar menüsü (Araçlar)
 • Hizmetler menüsü (Dünya)
Menü seçeneğinin sayı tuşuna basın.

Telefon 
Rehberi’ne 
erişme

Tel. Rehberi veya Dizin > 
Telefon Rehberi’ne basın.

Ekran 
parlaklığını 
ayarlama

Ayarlar > Telefon Ayarları > 
Ekran Ayarları’nı ve sonra da 
Ekran Parlaklığı’nı seçin.  veya 

 tuşuna, sonra da Kaydet’e basın.

Zili titreşim veya zil sesi 
olarak ayarlama

 tuşunu basılı tutun.

Sesli mesajlara erişme  tuşunu basılı tutun.
Zil, kulaklık veya 
hoparlör sesini 
ayarlama

 tuşuna yukarı veya 

aşağı yönde basın.
Telefonunuzun sesini 
kapatma/açma

 düğmesine basın.

Hoparlör ve kulaklık 
arasında geçiş yapma

 tuşunu basılı tutun.

Tuş takımını kilitleme  tuşunu basılı tutun.
Tuş takımının kilidini 
açma

Kilidi Aç’a ve sonra 
da Tamam’a basın.
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Yazılım Tuşu Tanımları
Aktar Aramayı aktarma
Al Grubunuzdaki bir aramayı cevaplama
Birleştir Birçok aramayı konferans oluşturmak 

için tek hatta birleştirme 
Buluştur Buluştur konferans aramasına sahiplik 

yapma
DoğAktr İki aramayı birbirine aktarma
GeriAra Meşgul bir dahili hat kullanılabilir 

olduğunda bildirim alma
GrupAl Başka bir grupta veya başka bir hatta 

çalan aramayı cevaplama
HLog Cevaplama grubunuzda oturumu 

açma veya oturumu kapatma
Hzl.Yön Aramayı sesli mesaj alışverişi 

sistemine gönderme
Kaldır Konferans katılımcısını kaldırma
Katıl Paylaşılan bir hattaki görüşmeye 

katılma
KonfList Konferans katılımcılarını görme
Konfrn Konferans görüşmesi oluşturma
KsltAra Hızlı arama dizin numarasını 

kullanarak arama
MCID Şüpheli aramaları bildirme
Mesaj Sesli mesajlarınıza erişme
NumDüz Arama günlüğündeki numarayı 

düzenleme
Park Arama Park özelliğini kullanarak 

bir aramayı Park etme
RhtszEtm Rahatsız Etmeyin (RhtszEtm) 

özelliğini açma/kapatma
SnKnfÇkr Konferans aramasına eklenen son 

kişiyi çıkarma
SornAktr Arama sorunlarını sistem yöneticisine 

gönderme
Tel. Rehberi Telefon Rehberinizi açma 
TmArmİl Arama iletme ayarlama/iptal etme
Metin Girme

Telefon Ekranı Simgeleri

Karakter—Tuşa bir veya daha çok kez basın.

Boşluk—  tuşuna basın.

Sayı—Sayı tuşuna basın. 

Simge—Şu tuşlara basın:

karakterlerini girmek için * + - / = \ : ;
karakterlerini girmek için boşluk , . ‘ “ | _ ~ ’

karakterlerini girmek için # ? ( ) [ ] { } 
karakterlerini girmek için ! @ < > $ % ̂  &

Hat ve Arama Durumları
Hat açık

Bağlanan arama

Bekletilen arama

Arama İletme etkin

Paylaşılan hat kullanımda

Gelen arama veya BLF ile izlenen 
hat çalıyor (BLF Alması)
BLF ile izlenen hat kullanılıyor

BLF ile izlenen hat boş

BLF ile izlenen hat Rahatsız Etmeyin 
modunda
Hızlı arama, arama günlüğü veya 
dizin listesi (BLF durumu bilinmiyor)
Boşta durumunda dahili görüşme hattı

Tek yönlü ses durumunda dahili 
görüşme hattı
Çift yönlü ses durumunda dahili 
görüşme hattı

0

*

0

#

1@
Hat Özellikleri
Telefon hattı

Hizmet URL’si

Sesli mesaj

Diğer Özellikler
Sessiz açık

Kulaklık etkin

Hoparlör modu etkin

Zil kapalı (sessiz mod)

Zil ve titreşim açık

Yalnızca titreşim açık

Uygulama etkin

Radyo sinyali durumu

Radyo sinyali yok

Pil şarj durumu

Masaüstü şarj cihazına takılı

Zil kapalı olarak (sessiz modda) 
masaüstü şarj cihazına takılı
Tuş takımı kilitli

Kişinin iş numarası

Kişinin ev numarası

Kişinin cep telefonu numarası

Kişinin diğer numarası
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