Sistem Telefonu
Hızlı Referans Kılavuzu

Telefonunuzu Kullanma Örnek düzen gösterilmiştir
Sistemdeki tasarım esnekliği nedeniyle,
Arama Kodlarınız ve Özellik
Yetenekleri bu kılavuzda
gösterilenlerden farklı olabilir. Sistem
Yöneticinize başvurun ve tüm
farklılıkları not alın.

Yazılım Tuşları özelliklere hızlı
ve kolay erişim sağlar ekrandaki (tüm modellerde
mevcut değildir) menüyü izleyin.

Ahizesiz Arama (aşağıdaki Ahizesiz
Seçenekleri'ne bakın) yapıyorsanız, görüşme
gizliliği için ahizeyi kaldırın.
Recall (Yeniden Ara)
aramayı
sonlandırmak ve çevirme tonuna dönmek için
bu tuşa basın.

Alfanümerik Ekran özellikleri
kullanmanıza yardımcı olur ve
aramalarınız hakkında bilgi verir. Arayan
Kimliği seçeneğini kullanarak arayan
satırında sizi arayanın numarasını ve adını
görüntüleyebilirsiniz.

Bekleyen Mesajınız olduğunda Bekleyen
Mesaj LED'i yanıp söner. Sesli Posta
tuşunuz yoksa, posta kutunuzda Sesli Posta
mesajınız olduğunda da yanar.
Bunlar
ve/veya
tuşlarıdır. Bu
tuşların nasıl ayarlanacağı hakkında daha
fazla bilgi için, bkz. İşlev Tuşlarını
Programlama.
Feature (Özellik) Örn. terminal ayarı
işlevi olarak herhangi bir özelliği
etkinleştirmek için ve Tek Tuşla Hızlı
Arama Tuşlarını programlamak için
kullanılır.

Answer (Yanıtla)
LED yandığında,
bekleyen bir aramayı yanıtlamak için basın.

MIC
Ahizesiz aramaya geçmek için
basın. Telefon hoparlörü çalışırken LED
yanar.

Dahili veya harici bir arayanı beklemeye
almak için HOLD (BEKLET)
tuşuna
basın.

Menu (Menü) örn. Terminal Ayarları gibi
sık kullanılmayan özelliklere kolay erişim
sağlar

Transfer (Aktar) istasyon kullanıcısının
aramaları operatörden yardım almadan
aktarmasına olanak sağlar.
Speaker (Hoparlör) Ahizesiz çevirme
/izleme için kullanılan dahili hoparlörü
kontrol eder.
Etkinleştirildiğinde, LED yanar.
Aşağıdaki Ahizesiz Seçenekleri'ne bakın. Bir
ahizesiz arama yaparken, Ahizesiz özelliğine
geçmek için SPK tuşuna bir kez, Grup
Dinleme için iki kez basın.

Navigation Key (Gezinti Tuşu) çeşitli
özelliklere kolay erişim sağlar. LCD
kontrastı ve ses düzeyi Yukarı ve Aşağı
tuşu kullanılarak ayarlanır. Sol tarafına
basarak Yeniden Arayabilir ve Sağ tarafına
basarak Tel. Defterine/Dizine
gidebilirsiniz. Orta tuş Gir tuşudur.
Ahizesiz Seçenekleri
• Handsfree (Ahizesiz) ahizeyi kullanmak yerine P tuşuna basarak arama yapmanızı veya aramaları
yanıtlamanızı sağlar.
• Automatic Handsfree (Otomatik Ahizesiz) özelliği ile ahizeyi kaldırmadan bir Hat Görünümü tuşuna
basabilirsiniz. Normal ayarlarda, Automatic Handsfree (Otomatik Ahizesiz) özelliği etkindir.
• Ahizeyi kaldırmadan telefonunuza doğru konuşarak bir sesli Intercom aramasını yanıtlamak için Handsfree
Answerback (Ahizesiz Geri Arama) özelliğini kullanın.

Arama Yapma
Harici Arama Yapma…
Hızlı erişim için bir hat 1.
tuşuna basın: 2.

(İsteğe bağlı) Ahizeyi kaldırın.
+ Çevir sesini + Harici numarayı dinleyin.
• Hatlar veya hat grupları için işlev tuşları atayabilirsiniz.

YA DA
Harici hatlar için
kodları çevirin:

1. (İsteğe bağlı) Ahizeyi kaldırın.
2.
+ 9( ) + Harici numara.
YA DA
2.
+ 8 0 4( ) + Hat grubu (1-9 veya 001-100) + Harici numara.
YA DA
2.
+ 8 0 5( )+ Hat numarası (örn., hat 5 için 005) + Harici numara.

İş Arkadaşını Arama…
Intercom'u kullanarak
numarayı çevirin:

1. (İsteğe bağlı) Ahizeyi kaldırın.
 Tek tuşla arama için, bir Tek Tuşla Arama Tuşuna basın veya adım
2'ye geçmeden önce DSS tuşuna basın
2.
+ İş arkadaşınızın dahili numarası.
 Arama ziliniz çalacaktır veya sesli bildirim çalınacaktır. Zil sesi
duyarsanız, yanıtlamasını bekleyin. Bir bip sesi duyarsanız,
konuşmaya başlayın. 1'e basarak ses/zil modu arasında geçiş
yapabilirsiniz.
 Sesli Posta Kutunuz için, 717'yi çevirin.
 Çağrı Bırakmak üzere, Tüm Aramalar için 801( )+ 0 veya bölgeler
için 801( ) + 1-64'ü tuşlayın.

Arama yapamazsanız…
Bekleyin ve Tekrar Arayın
Meşgul tonunu duyarsanız,
Camp On (Bekle) veya
Callback (Tekrar Ara)
özelliğini kullanın

2. Camp On (Bekle) özelliği için 8 5 0( ) tuşlayın (kapatmadan
bekleyin),
 (Intercom aramaları) Zil sesi duyarsanız, aranan tarafın
yanıtlamasını bekleyin.
 (Harici aramalar) Yeni bir çevir tonu duyarsanız, numaranızı
çevirmeye başlayın.
YA DA
1. Callback (Tekrar Ara) özelliği için 8 5 0( ) tuşlayın (ve telefonu
kapatın).
 Sistemin sizi tekrar aramasını bekleyin.
2. P tuşuna basın veya ahizeyi kaldırın.
 (Harici aramalar) Numaranızı çevirmeye başlayın.
 (Intercom aramaları) İş arkadaşınızla konuşun.
Callback (Tekrar Ara) özelliğini iptal etmek için:
1. (İsteğe bağlı) Ahizeyi kaldırın.
2.
+ 8 7 0( ) + Telefonu kapatın.

Message Waiting (Mesaj Bekletme) (Doğrudan Mesajlaşma)
1. Telefonu kapatmayın + 8 4 1'i tuşlayın
İş arkadaşınız yanıtlamıyorsa
bir Bekleyen Mesaj bırakın
 İş arkadaşınızın Bekleyen Mesaj LED'i hızlı yanıp sönecektir.
(Bekleyen Mesaj LED'i yanıp
Bekleyen Mesaj LED'iniz yanacaktır.
sönecektir):
Size bırakılan bir Bekleyen
Mesajı yanıtlamak için:

1.

+ 8 4 1( )
 Bekleyen Mesajları iptal etmek için (bıraktığınız ve size bırakılan
mesajları):
+ 873.

Aramaları Yanıtlama
Harici Aramaları Yanıtlama...
Telefon çalmasını bekleyin
ve yanıp sönen bir hat
tuşunu bekleyin:

1.

veya ahizeyi kaldırın

Intercom Aramalarını Yanıtlama...
1.
veya ahizeyi kaldırın
Telefonunuzun çalmasını
2.
Telefonunuza
doğru konuşun
bekleyin:
 Gizli görüşme için ahizeyi kaldırabilirsiniz.
Ayarlanmış bir sesli
+ 823 tuşlarını kullanarak telefonunuzdaki zili ayarlayabilir veya
bildiriminiz varsa bir bip tuşlarını kullanarak sesli bildirimi ayarlayabilirsiniz.
sesi bekleyin:

+ 821

Telefonunuza gelmeyen aramaları yanıtlama…
Grubunuzdaki bir iş
arkadaşınızın telefonu
çaldığında:
Belirli bir iş arkadaşınızın
telefonundaki aramayı
yanıtlamak için:

1. (İsteğe bağlı) Ahizeyi kaldırın.
2.
+ 8 6 7( )

2.

+715( )
 Adım 2'ye geçmek yerine bir Grup Arama Yanıtlama veya
Arama Kapsamı işlev tuşuna basabilirsiniz.

Telefon toplantısı yapma (Konferans)…
Telefon toplantısı yapmak
için Conference
(Konferans) özelliğini
kullanın:

1. Arama yapın/yanıtlayın +
826( )
2. Sonraki aramayı yapın/yanıtlayın +
 Daha fazla taraf eklemek için bu adımı yineleyin. En fazla 32
arayan kişi ekleyebilirsiniz.
3. Tüm tarafları ekledikten sonra, Konferansa başlamak için
tuşuna
tekrar basın.

Aramaları Yönetme
Aramanız telefonunuzda bekleyebilir…
Hold (Beklet)
Ahizeyi kaldırmak yerine
Hold (Beklet) özelliğini
kullanın:

Bekletme modundaki bir
aramayı kolayca geri almak
için:

1. Telefonu kapatmayın +
 Harici aramanız System Hold (Sistem Bekletme) moduna
alınır. İş arkadaşlarınız aramayı Hold (Beklet) modundan
alabilir. Aramayı Exclusive Hold (Özel Beklet) moduna
almak için, Exclusive HOLD işlev tuşuna basın.
 HOLD (BEKLET) düğmesine bastığınızda, Intercom aramaları
otomatik olarak Exclusive Hold (Özel Bekletme) moduna girer.
1.
veya ahizeyi kaldırın.
2. Yanıp sönen
tuşuna basın
YA DA
2. Arama bir hat tuşunda değilse yanıp sönen
Intercom aramasıysa
tuşuna basın.

tuşuna veya bir

Açtığınız aramayı bir iş arkadaşına gönderme…
Aktarma
Açtığınız aramayı bir iş
arkadaşına göndermek
(aktarmak) için:

1. Telefonu kapatmayın +
2. İş arkadaşınızın dahili numarasını çevirin.
 İş arkadaşınızın numarasını çevirmek yerine Tek Tuşla Arama
tuşuna basabilirsiniz.
 Aramayı Sesli Postaya aktarmak için, iş arkadaşınızın
numarasını çevirmeden önce Sesli Posta tuşuna basın.
YA DA
2.
(DSS/Tek Tuşla Arama).
3. Aramayı aktarmak için
tuşuna basın.

Aramayı Orbit'te beklet
Aramayı bir iş arkadaşınızın
alabilmesi için orbit'te
bekletme:

Veya bir iş arkadaşınızın
sizin için beklettiği bir
aramayı alın:

1. Telefonu kapatmayın.
2.
+ 8 3 1 ( )+ Park Orbit tuşuna basın.
 Park Orbit tuşları 01-64'tür. Kişisel Bekletme için, 831 yerine
773( ) tuşlayın.
3. Aramayı alması için iş arkadaşınıza çağrı bırakın.
 Çağrı Bırakmak üzere, Tüm Aramalar için 801 + 0 veya
bölgeler için 801 + 1-64'ü tuşlayın.
4. Telefonu kapatın.
1. (İsteğe bağlı) Ahizeyi kaldırın.
2.
+ 8 6 1 ( )+ Park Orbit tuşuna basın.
 Kişisel Bekletme için, 773'ü (telefonunuzda Bekletiliyorsa)
veya 715 + Dahili numarasını tuşlayın.

Aramalarınızı bir iş arkadaşınıza iletme…
Masanızdayken,
aramalarınızı bir iş
arkadaşınıza iletmek için:
Sesli Posta:

Arama Aktarmayı İptal
Etme:

1.
+
2. Hemen için 848 + 1 + Dahili
Çift Zil için 842 + 1 + Dahili
Meşgul için 843 + 1 + Dahili
Meşgul ve Yanıt Yok için 844 + 1 + Dahili
Yanıt Yok için 845 + 1 + Dahili
Beni İzle için 846 + 1 + Dahili
Aramaları posta kutunuza aktarmak için Dahili numarasını Sesli
Posta ana makine numarası ile değiştirebilirsiniz.

1.

+ kod + 0

Hızlı Arama Yapma
Aramaları otomatik olarak yeniden çevirme…
Son Numarayı Yeniden Çevirme
1. (İsteğe bağlı) Ahizeyi kaldırın.
Son harici aramanızı hızla
2.
+ imleç tuşunun sol tarafına ve ardından # tuşuna basın
yeniden çevirmek için:

 Sistem bir harici hat seçer.
YA DA
2. İmleç tuşunun sol tarafına ve ardından
tuşuna basın
 Aramada, seçtiğiniz hat kullanılır.
YA DA
2. İmleç tuşunun sol tarafı + Çevrilecek numarayı bulmak için imleç
tuşunun Yukarı veya Aşağı Ok kısmına basın +
tuşuna basın
 Sistem çevrilen son 10 numarayı kaydeder, bu numaraları
görüntüleyebilir veya çevirebilirsiniz.

Kaydetme
Aramanızı daha sonra hızlı
çevirmek için kaydedin:
Daha sonra kaydettiğiniz
numarayı çevirin:

1.

(Kaydet).

1. (İsteğe bağlı) Ahizeyi kaldırın.
2.
+
(Kaydet).
 Sistem bir harici hat seçer.
YA DA
2.
+
(Kaydet).
 Aramada, seçtiğiniz hat kullanılır.

İş arkadaşlarını hızla arama ve harici aramalar yapma…
Tek Tuşla Arama
İş arkadaşlarınızı
daha kısa sürede
arayabilmek için Tek
Tuşla Arama Tuşlarını
kullanın:
Kısa Çevirme (Hızlı Çevir)
Genel veya Grup Kısa
Çevirme numaralarını
saklamak için:

Saklanan Kısa
Çevirme numaranızı
çevirmek için:

2. (İsteğe bağlı) Ahizeyi kaldırın +
 Doğrudan İstasyon Seçimi, Kişisel Hızlı Arama (harici
aramalar) veya özellik kodları için Tek Tuşla Arama Tuşları
programlayabilirsiniz. Bkz. Tek Tuşla Arama Tuşlarını
Programlama.
1. (İsteğe bağlı) Ahizeyi kaldırın.
2.
+ 8 5 3 ( ) (Genel için).
YA DA
2.
+ 8 5 4 ( ) (Grup için).
3. Kısa Çevirme kutu numarasını çevirin.
 Kutu numaralarınızı İletişim Yöneticinizden isteyin.
4. Saklanacak telefon numarasını çevirin +
.
 Bu numara en fazla 24 basamak olabilir, 0-9, # ve *
karakterlerinden oluşabilir. Duraklatma girmek için MIC
tuşuna basın.
5. Saklanan numara için bir ad girin +
+
tuşuna basın veya
telefonu kapatın.
 Aşağıdaki Numara Girme bölümüne bakın.
1.
2.
2.

(İsteğe bağlı) Ahizeyi kaldırın.
+ 8 1 3 ( ) Genel için kutu numarası
YA DA
+ 8 1 4 ( ) Grup için kutu numarası.
 Kısa Çevirme için ayrıca işlev tuşları atayabilirsiniz.

Ad Girme
Ad girerken, harfleri girmek için çevirme tuşlarını kullanın. Örneğin, A harfi için 2 tuşuna bir kez,
B için iki kez, C için üç kez basın.
1=1@[¥]^_„{|}><
2=ABCabc2
3=DEFdef3
4=GHIghi4

5=JKLjkl5
6= MNOmno6
7= PQRSpqrs7
8= TUVtuv8

9= WXYZwxyz9
0=0!“#$%&„()*
*=*+,-./:;<=>?

# = Bir karakteri kabul eder ve imleci bir karakter sağa taşır (Veya bir <boşluk> girmek için
kullanılır)
FEATURE = Girilen karakteri sola doğru siler, her defasında bir karakter siler.

Diğer Özellikler için Hızlı Referans
Rahatsız Etmeyin: Harici aramalarınızı engellemek için SPEAKER + 847 + 1 VEYA Çağrıları, Intercom aramalarını,
Arama Aktarmalarını ve aktarılan harici aramaları engellemek için 2 VEYA tüm çağrıları engellemek
için 3 VEYA Arama Aktarmalarını engellemek için 4 VEYA iptal etmek için 0.
Ad Kaydetme: SPEAKER + 800 + Dahili + Ad (Bkz. Kısa Çevirme) + HOLD.
Arama Aktarma: Hemen için SPEAKER + 848 + 1 + Dahili
Çift Zil için SPEAKER + 842 + 1 + Dahili
Meşgul için SPEAKER + 843 + 1 + Dahili
Meşgul ve Yanıt Yok için SPEAKER + 844 + 1 + Dahili
Yanıt Yok için SPEAKER + 845 + 1 + Dahili
Beni İzle için SPEAKER + 846 + 1 + Dahili
Aramaları posta kutunuza aktarmak için Dahili numarasını Sesli Posta ana makine numarası ile
değiştirebilirsiniz.
Arama Aktarmayı İptal SPEAKER + kod + 0
Etme:
Arama Yönlendirme: Telefonunuz çalarken, ahizeyi kaldırmayın veya SPEAKER tuşuna basın,
(Yönlendir) tuşuna basın
Zil Tonu: Telefonunuza gelen Intercom aramaları için SPEAKER + 820 + 1
Telefonunuza gelen Harici aramalar için SPEAKER + 820 + 2
Ton 1-8'i seçin (ton duyulacaktır)
Zil tonunu ayarlamak için SPEAKER
Süre: SPEAKER + 828 + 2 basamak saat için (24 saat biçimi) + 2 basamak dakika için + telefonu
kapatmak için SPEAKER.
Genel İptal Kodu: Aşağıdaki özelliklerin tümünü iptal etmek için SPEAKER + 720:
Arama Aktarma, Mesaj Bekletme, DND, Alarm Saati, Tekrar çevirme, Metin Mesajı.
Telefon ekranınızda, ad
listesinden bir iş
arkadaşınızı veya bir
harici aramayı seçin
(telefon numarasını
çevirmek yerine):

Dizin Çevirme

1. DIR Yazılım Tuşuna basın.
2. Dizin Çevirme türü için Yazılım Tuşuna basın:
ABB = Genel Kısa Çevirme.
EXT. = İş arkadaşınızın dahili numaraları.
STA. = Kişisel kısa çevirme tuşları (1-10).
TelBK = Telefon defteri verileri.
3. Çevirme harfi/numarası aramak istediğiniz tarafa göre değişir (örn, A, B, C veya 2 için 2'yi çevirin).
4. Bu kısma atlamak için Aşağı Ok Yazılım Tuşuna basın.
5. Listede gezinmek için Yukarı veya Aşağı Ok Yazılım Tuşuna basın.
6.
tuşuna basın veya arama yapmak için ahizeyi kaldırın veya Çevir Yazılım Tuşuna basın.

Tek Tuşla Arama Tuşlarını Programlama
Programlamak için: SPEAKER + 855 + Tuş + Numara + HOLD + Ad (Bkz. Ad Girme)
DSS: Telefonu kapatmak için İş arkadaşınızın dahili # + SPEAKER girin.
Kişisel Hızlı Çevir: 9 + Harici # girin veya
804 + Hat grubu # (1-9 veya 1-100) + Harici # girin veya
Telefonu kapatmak için 805 + Hat # (001 ila 200) + Harici # + SPEAKER girin.
Servis Kodları: Telefonu kapatmak için Servis Kodu + SPEAKER girin. Örneğin, 885 girerek bir Kaydet # Temizle
tuşu oluşturabilirsiniz.

İşlev Tuşlarını Programlama – Genel
Arama Aktarma:

Konferans:
Hold (Beklet):
DSS/Tek Tuşla Arama:
Bellekten Çevir:
Çevrilen Numarayı
Kaydet:
Tekrar Çevir:
Sesli Posta Kutusu:
Çağrı:

Programlamak için: SPEAKER + 851 + Tuş + Kod + İsteğe Bağlı Veri.
Hemen Arama Aktarma için 10 girin.
Meşgul Arama Aktarma için 11 girin.
Yanıt Yok Arama Aktarma için 12 girin.
Meşgul/Yanıt Yok Arama Aktarma için 13 girin.
Her İki Zil Arama Aktarma için 14 girin.
Beni İzle Arama Aktarma için 15 girin.
Dahili numaraya Arama Aktarma yapmak için 16 girin (888'i çevirmekle aynı işlemdir).
Seçilebilir Ekran Mesajı, Kişisel Selamlama için 17 girin (713'ü çevirmekle aynıdır).
Konferans tuşu istiyorsanız 07 girin.
Exclusive Hold (Özel Bekletme) için 45 girin.
01 + İş arkadaşınızın dahili numarası + HOLD tuşuna basın.
31 girin.
30 girin.
29 girin.
77 + Dahili numaranız.
Şirket içi: 21 + Bölge (1-64) veya 22 (Tüm Çağrılar)
Dahili: 19 + Bölge (0-8)
Birleşik: 20 (Dahili ve Harici Tüm Aramalar için)

İşlev Tuşlarını Programlama – Görünüm
Programlama için: SPEAKER +852 + Tuşlar + Kod + İsteğe bağlı Veri.
Hat Tuşları: *01 + Hat numarasını (001-200) girin.
Arama Kapsama *03 + İş arkadaşınızın dahili numarasını.girin.
Tuşları:
Park: *04 + Yörünge numarasını (01-64) girin.

Avrupa Birliği bilgileri
Kullanıcının dikkatine
Bu kılavuzda açıklanan terminaller, UNIVERGE SV8100'e bağlanmak üzere tasarlanmıştır.
Uyumluluk bildirimi
“NEC Philips Unified Solutions”, bu SV8100 cihazının 1999/5/EC sayılı Direktif'in gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu
olduğunu bildirir.

http://www.nec-philips.com/doc

Avrupa Birliği'ndeki ülkeler için
Elektrikli ve elektronik ürünlerin belediye atığı olarak atılmaması yönünde sizi
bilgilendirmek için ürününüze burada gösterilen sembol yapıştırılmıştır.
Kablo, fiş ve aksesuarları da dahil olmak üzere elektrikli ve elektronik ürünler,
ürünlerin doğru şekilde işlenebilmesi, kurtarılabilmesi ve geri dönüştürülebilmesi için
ayrı olarak atılmalıdır. Bu ürünler en iyi işleme, kurtarma ve geri dönüştürme
tekniklerinin kullanıldığı, önceden tayin edilen bir tesise gönderilmelidir. Atıkların ayrı
atılması önemli faydalar sağlamaktadır: değerli malzemeler yeniden kullanılabilir ve
bu sayede belediye atık su kanallarına istenmeyen maddelerin salınması önlenmiş
olur. Bu sayede, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olabilirsiniz.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin genel belediye atık su kanallarına yasa dışı
şekilde atılması nedeniyle bir cezaya tabi tutulabileceğinizi lütfen unutmayın.

Atıkların ayrı olarak atılmasını ve çevre açısından uygun şekilde geri dönüştürülmesini sağlamak amacıyla
yerel atık toplama ve geri dönüştürme işleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Elektrikli ve elektronik ürünleri
atmanız gerekiyorsa, lütfen tedarikçinize veya şirketinizin bu ürünleri devralması üzerine yaptığı sözleşme
taahhütlerine başvurun.
www.nec-philips.com/weee adresinde, atıkların ayrı olarak atılması ve çevre açısından uygun geri
dönüştürme işlemleri hakkında bilgi bulabilirsiniz.
Pil ile ilgili bilgiler
Arızalı veya bitmiş piller hiçbir zaman belediye atığı olarak atılmamalıdır. Eski pilleri pil tedarikçisine, ruhsatlı
bir pil satıcısına veya tayin edilen bir toplama tesisine iade edin. Pilleri yakmayın. Bu ürün, Lityum piller
kullanmaktadır. Başka tip pil kullanmayın.
Bu sistemde kullanılan pillerin konumu hakkında bilgi, pillerin değiştirilmesi veya çıkartılması ile ilgili
talimatlar için, lütfen SV8100 Sistem Donanım Kılavuzu'na bakın.

Avrupa Birliği dışındaki ülkeler için
Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde elektrikli ve elektronik ürünler, yerel yönetmeliklere riayet edilerek atılmalıdır. NEC Philips
veya tedarikçinizle hiçbir düzenleme yapılmamışsa, daha fazla bilgi için lütfen yerel yetkililere başvurun.

www.nec-philips.com

