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Ses Tuşları: 

Hat Kesme tuşu: Bir görüşmeyi sonlandırmak için kullanılır. 

 
Eller Serbest/Hoparlör Tuşu: Bir hat almak veya çağrıyı ahizeyi 

kaldırmadan cevaplandırmak için kullanılır. 

-Eller serbest modunda ya da kulaklık modunda sürekli olarak yanar. (kısa 

süreli olarak basınız) 

-Hoparlör modunda yanıp söner. (uzun süreli olarak basın)        

Ses Kapatma/ Gizli tuşu:  

-Görüşme yapılıyor; görüştüğünüz kişinin artık sizi duymaması için bu                              

     tuşa basınız. 

     -Telefon beklemede; çağrıları ahizeyi kaldırmadan otomatik olarak  

     yanıtlamak için bu tuşa basınız. 

 

 Ses Açma Kapatma Tuşları: Hoparlörün, ahizenin ya da zil ses düzeyini 

arttırmak ya da azaltmak için.     
 

Ses Tuşları 

Fonksiyon 

Tuşları 

Arama 



Fonksiyon Tuşları: 
Mesaj Tuşu:  

-Bu tuşun yanıp sönmeye başlaması, yeni bir sesli mesajın ya da yeni bir yazılı 

mesajın geldiğini haber verir. 

- ‘’Mesaj Tuşu’’ na uzun süreli bastığınızda alt ok tuşu ile aşağı doğru kaydırarak 

cevapsız çağrı sekmesine girerek en son sizi arayan kişileri görebilirsiniz. 

Bis Tuşu: Tuşlanan son numarayı hatırlamak (tekrar aramak) için kullanılır. 

 
OK Tuşu: Programlama ya da yapılandırma sırasında önerilen çeşitli tercih ve 

seçenekleri geçerli kılmaya olanak sağlar. 

  Geri Dönüş/Çıkış Tuşu:  

-Bir düzeyden bir sonrakine geçmek ya da ana sayfaya geri dönmek için 

kullanılır. 

-Bu tuş aynı zamanda bir karakter girişinin düzeltilmesine olanak sağlar. 

Bilgi Tuşu: “Menü” sayfasının fonksiyonları hakkında bilgiler edinmek ve 

“Kişisel” sayfasının tuşlarını programlamak için kullanılır. 

Rehber Tuşu: Kişisel rehberinize ya da ad aracılığıyla aramaya erişmek için 

rehber tuşu. 

 

Telefon Numaranızın Öğrenilmesi: 
 

-Yön tuşlarıyla aşağı doğru basarak (Ben kimim) sekmesine geliyoruz. 

 

-OK tuşuna basarak telefon numaranızı görüntüleyebilirsiniz. 

 

Arama Esnasında Çağrı Yönlendirilmesi: 
-Arama esnasında yönlendirme yapacağınız kişinin numarasını tuşlayıp ahize 

kapatınız. 

Başka Bir Kişinin Gelen Çağrısının Çekilmesi: 
- ‘’# 72’’yi tuşlayıp, ardından gelen aramasını çekmek istediğiniz numarayı tuşlayın. 

Gelen Çağrınızı Başka Bir Numaraya Yönlendirme: 
- ‘’# 60’’ ı tuşlayıp çağrı yönlendirmesi yapmak istediğiniz kişinin numarasını giriniz. 

 

Çağrı Yönlendirme İptali: 

- ‘’# 64’’ ü tuşlayarak da yönlendirmenizi iptal edebilirsiniz. 

 


