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Smartphone Connect Özellikli Premium Tasarım Telefon
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Bir Panasonic ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Bu belgede, Smartphone Connect uygulamasının nasıl kullanılacağı
açıklanmaktadır. Telefon sisteminizin özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek
için telefon sisteminizle birlikte verilen Kullanım Kılavuzu’na bakınız.
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Smartphone Connect’e genel bakış
Ücretsiz Smartphone Connect uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyebilir ve akıllı
telefonunuzu telefon sisteminizin bir uzantısı olarak kullanabilirsiniz. Bu uygulamayı
kullandığınızda aşağıdaki özelliklerden faydalanabilirsiniz.
– Kapsama alanınızı kullanarak gelen aramaları yanıtlama ve arama yapma
– Dahili aramaları yanıtlama ve dahili arama yapma
– Telesekreter mesajlarını dinleme
– Çağrı listenizi kontrol etme
– Akıllı telefonunuzdaki kişileri telefon sisteminize kopyalama
– Kapsama alanı dahilindeki aramaları akıllı telefonunuz ve ahizeniz arasında transfer etme
– Duvar kağıdı şablonu olarak kullanmak üzere akıllı telefonunuzdan görüntülerin ahizelere

kopyalanması (sadece Android sürümlerde)
– Akıllı telefonunuzdan ahizenize zil tonları kopyalama (sadece Android sürümlerde)

Gereksinimler
Lütfen aşağıdaki destek sayfasındaki son bilgileri kontrol edin:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/tel/air/
R iPhone ve iPad (iOS 8,0 ve sonrası) veya Android cihazlar (Android 4,0 ve sonrası)*1 (Ekim

2017’den itibaren)
R Aşağıdaki Android cihazları Smartphone connect uygulamasıyla uyumlu değildir.

– Google Play™ tarafından desteklenmeyen Android cihazlar
– Sınırlı donanım özelliklerine sahip Android cihazlar (Bluetooth®, Wi-Fi ve mikrofon

desteği gereklidir)
R Uyumlu bir Panasonic telefon sistemi (aşağıya bakınız)
R Kablosuz ağ yönlendirici (IEEE 802.11g veya IEEE 802.11n önerilir)
R Smartphone Connect uygulaması; indirme bilgilerine aşağıda yazılı olan web sitesinden

ulaşabilirsiniz

https://panasonic.net/cns/pcc/support/tel/air/

R Kablosuz ağ yönlendiricisi üzerinden ev ağınıza kablosuz olarak bağlanmak için hem ana
biriminizi hem de akıllı telefonunuzu yapılandırmalısınız. Daha fazla bilgi için telefon
sisteminizle birlikte verilen Kullanım Kılavuzu’na bakınız.

R Uygulama özelliklerinin büyük kısmını sadece akıllı telefonunuzu ana biriminizle aynı
kablosuz ağ yönlendiricisine bağladığınızda kullanabilirsiniz. (Bu özellikleri evinizden
uzaktayken kullanamazsınız.)

*1 Tavsiye edilen en düşük ekran çözünürlüğü: 1280´720. Daha düşük çözünürlükte bir
ekran kullanıldığında ekran iletileri düzgün bir şekilde görüntülenemeyebilir.

İşlevsellik bilgileri
R Uygulama, akıllı telefonunuzun modeli, akıllı telefonunuza bağlı ekipmanlar ve yüklü

uygulamalar gibi sistem ortamlarına bağlı olarak düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
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Uyumlu Panasonic telefon sistemleri
– KX-PRW110
– KX-PRW120

Diğer bilgiler
R Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
R Bu belgede gösterilen çizimler, ekran görüntüleri ve ürün arayüzü metinleri yalnızca

referans amaçlıdır ve gerçek ürünün görüntüsünden farklı olabilir.
R Bu belgede listelenen model numaralarında son ek yoktur.
R Cep telefonu aramalarını desteklemeyen iPad ya da Android cihazlar kullanıldığında, cep

telefonu arama özellikleri kullanılamaz. Cihazınızın niteliklerine ve sınırlandırmalarına bağlı
olarak bazı özellikler kullanılamayabilir.

R Bu üründe, Apache License Version 2.0 lisanslı Apache Commons Net 3.2 kullanılmıştır.
Lisansı http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html adresinden indirebilirsiniz. Bu
yazılım için kaynak kodu http://commons.apache.org/configuration/ adresinde mevcuttur.

R Smartphone Connect uygulamasının Son Kullanıcı Lisans Anlaşması (EULA) aşağıdaki
web sayfasında bulunabilir: http://panasonic.net/cns/pcc/support/tel/air/

Tescilli markalar
R Google, Google Play ve Android, Google Inc. şirketinin ticari markalarıdır.
R iPhone ve iPad, Apple Inc.’ın ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
R Wi-Fi, Wi-Fi Alliance’ın tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.
R Bluetooth kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin mülkiyetindedir ve

Panasonic Corporation bu markaları lisans ile kullanmaktadır.
R Burada tanımlanan diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.
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Başlatma, çıkma ve
kaydetme
Uygulamanın başlatılması
Smartphone Connect uygulamasını
simgesine (aşağıda gösterilmiştir) tıklayarak
başlatın.

Not:
R Uygulamayı ilk başlattığınızda, son

kullanıcı lisans sözleşmesi görüntülenir.
R iPhone/iPad

Cihazınız uygulamayı desteklemiyorsa,
uygulamayı başlattığınızda cihazınızın
uyumlu olmadığına dair bir mesaj
görüntülenir.

Uygulamadan çıkılması
iPhone/iPad
Çok işlevli çubuğu kullanarak uygulamadan
çıkın.
Android

 simgesine dokunun ya da akıllı
telefonunuzun menü düğmesine basın ve
ardından [Çıkış] düğmesine dokunun.
(Ayarlar menüsünün açılma şekli
kullandığınız cihaza göre değişir.)

Akıllı telefonunuzun ana birime
kaydedilmesi
Akıllı telefon 4 adete kadar ana birime
kaydedilebilir ve her ana birime 4 adete
kadar akıllı telefon kaydetmek mümkündür.

İlk kayıt işlemi
Uygulamayı ilk başlattığınızda, uygulama,
akıllı telefonunuzu bir ana birime
kaydetmenizi isteyecektir.
1 Akıllı telefonunuzun Wi-Fi özelliğinin

etkinleştirildiğinden ve akıllı

telefonunuzun ana biriminizle aynı ağa
bağlı olduğundan emin olun.

2 Uygulamayı başlatın.
3 Akıllı telefonunuzu ana birime

kaydetmeniz istendiğinde, [Başlat]
seçeneğine tıklayın.
R Uygulama, akıllı telefonunuzla aynı

kablosuz ağa bağlı olan ana birimleri
arar. Herhangi bir ana birim
bulunmazsa, tekrar aramak için
[Arama] düğmesine dokunun.

R Kablosuz ağınıza birden fazla
kaydedilmemiş ana birim bağlıysa,
tercih ettiğiniz bir tanesini seçin ve
ana birim ve ahizeye isteğe göre bir
isim verin.

4 Kayıt işleminin bitmesini bekleyin.
R Kayıt işlemi bittiğinde uygulamanın

[Tuş tak] ekranı görüntülenir.

Not:
R Kayıt işleminin ardından, durum çubuğu

simgesine (yalnızca Android sürümlerde)
ya da bildirimlere bakarak uygulamanın
ana birime bağlandığını doğrulayabilirsiniz
(sayfa 6).

R Daha sonra istediğinizde akıllı
telefonunuzda belirlediğiniz ana birim ve
ahize ismini değiştirebilirsiniz (sayfa 19).

Başka ana birimlere kayıt yapılması
Bkz. “Akıllı telefonunuzun ek ana birimlere
kaydedilmesi” sayfa sayfa 19.

Ekran düzeni
Uygulamada aşağıdaki ekranlar yer
almaktadır. İlgili tuşa basarak ekranlar
arasında geçiş yapabilirsiniz.

[Tuş tak]

Telefon numaralarını çevirmek ve sabit hat-
tınız üzerinden arama yapmak için kullanılır.

[Arama kayd.]
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Gelen aramalar, giden aramalar ve cevap-
sız aramalar dahil olmak üzere sabit hat
üzerinden yapılan aramaların listesini görün-
tülemek için kullanılır.

[Kişiler]

Akıllı telefonunuzun telefon rehberinde ka-
yıtlı kişileri aramak için kullanılır.

[Diğer]
(iPhone/iPad)
[Diğer]
(Android)

Telesekreter sistemi özellikleri, akıllı telefo-
nunuzdan ahize cihazlarınıza veri kopyala-
ma, ayarları değiştirme gibi uygulamanın
diğer özelliklerine erişim ve uygulamanın
yardım dosyalarını görüntülemek (internet
bağlantısı gereklidir) için kullanılır.

Ayarlar menüsünün açılması
Belirli ekranlarda yer alan ayarlar menüsü
sayesinde ek özelliklere ve ayarlara
erişebilirsiniz.
iPhone/iPad
[Menü] öğesine dokunun.
Android

 simgesine dokunun ya da akıllı
telefonunuzun menü düğmesine basın.
(Ayarlar menüsünün açılma şekli
kullandığınız cihaza göre değişir.)

Durum bildirimleri
iPhone/iPad
Hata mesajları ve durum bildirimleri iOS
Bildirim Merkezi’nde görüntülenir.
Ayrıca, uygulama ana birime
bağlanamadığında, [Tuş tak] ekranında 
görüntülenir. Ana birimin açık ve akıllı
telefonunuz ile ana birimin kablosuz ağ
yönlendiricinizin kapsama mesafesinde
olduğundan emin olun. Sorun giderme ile
ilgili bilgiler için bkz. sayfa 22.
Android

Akıllı telefonunuzun durum çubuğu ve
bildirimler panelinde hata mesajları, durum
bildirimleri ve aşağıda verilen simgeler
görüntülenir.

Uygulamanın ana birime bağlan-
dığını ve telefon sisteminizin özellik-
lerine erişimin mümkün olduğunu be-
lirtir.
Uygulamanın ana birime bağlanama-
dığını belirtir. Ana birimin açık ve akıl-
lı telefonunuz ile ana birimin kablo-
suz ağ yönlendiricinizin kapsama me-
safesinde olduğundan emin olun. So-
run giderme ile ilgili bilgiler için bkz.
sayfa 22.
Cevapsız bir sabit hat araması ol-
duğunu belirtir.
Telesekreter sisteminde yeni bir me-
saj olduğunu belirtir. (sadece
KX-PRW120)
Sabit hattınızın sesli mesaj servisine
yeni bir mesaj kaydedildiğini belirtir.
Gelen bir sabit hat araması ol-
duğunu belirtir.
Sabit hat üzerinden bir görüşme yap-
tığınızı ya da bir görüşmenin bekle-
mede olduğunu belirtir. (Yeşil simge)
Farklı bir ahizede (ya da akıllı tele-
fon) sabit hat üzerinden görüşme ya-
pıldığını ya da görüşme beklemeden
olduğunu belirtir. (Kırmızı simge)
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Arama yapma
Uygulamayı sabit hat aramaları, mobil hat
aramaları ve dahili arama yapmak için
kullanabilirsiniz.

Önemli:
R Smartphone Connect özelliklerinin

birçoğunu kullanmak için akıllı
telefonunuzun kablosuz ağ üzerinden ana
birime erişebilmesi gerekir. Akıllı
telefonunuzun Wi-Fi özelliğinin
etkinleştirildiğinden emin olun.

Elle tuşlama
1 Uygulamayı başlatın ve [Tuş tak]

ekranını açın.
2 Telefon numarasını girin.

R Bir rakamı silmek için  öğesine
dokunun.

R Tuşlamayı bekletmek istiyorsanız 
öğesine dokunun ve bekleyin.

3 Arama yaparken kullanacağınız hattı
seçmek için [Sabit hat] ya da [Cep tel.]
öğelerine dokunun.

4 Sabit hat üzerinden arama yaptıysanız,
aramayı sonlandırmak için [Bağlantı
kes] öğesine dokunun.

Not:
R Sabit hat üzerinden bir görüşme yaptığınız

esnada mobil hat üzerinden bir arama
geldiğinde ve bu aramayı
cevapladığınızda, [Sabthat arama yntm]
ayarına bağlı olarak sabit hat araması
kesilir ya da beklemeye alınır (bkz. “Genel
ayarların değiştirilmesi” sayfa sayfa 18).

R Sabit hat aramalarını sonlandırırken, karşı
taraf sizden önce kapatsa da [Bağlantı
kes] düğmesine bastığınızdan emin olun.
Aksi takdirde sabit hat bağlantısı devam
eder.

R Sabit hat üzerinden arama yaparken ana
birim meşgulse, meşgul sesi duyabilirsiniz.

R Ana birimin yineleyici modu açıksa, akıllı
telefonunuzu kablosuz ağ yönlendiricisi ile
ana birim arasındaki kablosuz ağ alanında
hareket ettirdiğinizde, sabit hat aramaları
ve dahili aramaların bağlantısı kesilebilir.

Bir kaydın aranması
1 Uygulamayı başlatın ve [Kişiler]

ekranını açın.
2 İstenen kayda dokunun ve ardından

gerekliyse istediğiniz telefon numarasını
seçin.

3 Arama yaparken kullanacağınız hattı
seçmek için [Sabit hat] ya da [Cep tel.]
öğelerine dokunun.

4 Sabit hat üzerinden arama yaptıysanız,
aramayı sonlandırmak için [Bağlantı
kes] öğesine dokunun.

Sabit hat araması
sırasında diğer
özelliklerin kullanılması
Tuş takımı
Bir arama sırasında numara girmeniz
gerekirse, örneğin bir çağrı merkezinin sesli
yönlendirme menü sisteminde gezeceğiniz
zaman [Tuş tak] öğesine dokunun. Tuş
takımını gizlemek için [İptal] öğesine
dokunun.

Ses çıkışı (hoparlör, Bluetooth,
kulaklık)
iPhone/iPad
Mevcut cihazların listesini görmek için [Ses
kaynağı] öğesine ve ardından seçmek
istediğiniz ses çıkışı cihazının üzerine
dokunun.
Android
Bir görüşme sırasında akıllı telefonun
hoparlörünü açıp kapatmak için [Hoparlör]
öğesine dokunun.
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Akıllı telefonunuz bluetooth uyumlu bir cihaza
bağlıysa, mevcut cihazlar arasında geçiş
yapmak için ses simgesine (hoparlör,
Bluetooth, vb.) dokunun.

Sustur
Karşı tarafın sizi duymamasını istiyorsanız
akıllı telefonunuzun mikrofonunu susturmak
için arama sırasında [Ses kap.] öğesine
dokunun. Mikrofonu geri açmak için tekrar
[Ses kap.] öğesine dokunun.

Bekletme
Arama sırasında aramayı beklemeye almak
için [Beklet] öğesine dokunun. Beklemeye
aldığınız aramaya dönmek için [Beklet]
öğesine dokunun.

Geri arama
Telefon sisteminizin geri arama özelliğini
kullanmak, aynı zamanda bekleyen bir
aramayı yanıtlama ya da iki farklı arama
arasında geçiş yapmak için arama sırasında
[R] öğesine dokunun.

Sabit aramaların
yanıtlanması
Sabit hat aramasının yanıtlanması
Bir sabit hat araması geldiğinde, gelen arama
ekranı görüntülenir. [Yanıtla] öğesine
dokunun.

Not:
R Android

Arama alım ekranı görüntülenmiyorsa
aşağıdakileri yapın. (Kilitliyse telefonun
kilidini açın.)
1 Ekranın üstünde geçici olarak

görüntülenen bildirime dokunun veya
durum çubuğunu aşağı sürükleyin ve

görüntülenen Smartphone Connect
uygulamasına dokunun.

2 [Yanıtla] öğesine dokunun.
R Karşı taraf önce kapatmış olsa da,

aramayı sonlandırırken [Bağlantı kes]
öğesine dokunduğunuzdan emin olun.
Aksi takdirde sabit hat bağlantısı devam
eder.

R [Zil kpt] öğesine dokunarak, zili geçici
olarak kapatabilirsiniz. Diğer ahizeler
çalmaya devam edecektir.

R Sabit hat aramaları ve dahili aramaların
ses tonunu değiştirmek için, bkz.
sayfa 17.

R iPhone/iPad
Uygulamanın arka plandayken gelen
aramaları kabul etmesini istiyorsanız,
[Arka Plan Yaşatmak] ayarını açın (bkz.
“Genel ayarların değiştirilmesi” sayfa
sayfa 18).
Bir arama geldiğinde, akıllı telefonunuz
uygulamanın ses ayarlarına (sayfa 17)
ve ses şiddetine göre tepki verir.
Cihazınızın sesli/sessiz mod tuşunun
uygulamayı etkilemediğini unutmayın.

R Android
Bir arama geldiğinde, akıllı telefonunuz
titreşim ve sessiz mod ayarlarına göre
tepki verir.

Diğer ahizelerin
kullanılması
Dahili arama yapma
1 Uygulamayı başlatın ve [Tuş tak]

ekranını açın.
2 [İnterkom] öğesine dokunun.
3 İstediğiniz ahizeye dokunun.
4 Bittiğinde, aramayı sonlandırmak için

[Bağlantı kes] öğesine dokunun.

Not:
R Diğer akıllı telefonlara dahili arama

yapamazsınız.
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R iPhone/iPad
Dahili bir arama görüşmesi yapıyorsanız,
mobil hat üzerinden bir arama geldiğinde,
dahili aramanın bağlantısı otomatik olarak
kesilir.

R Android
Dahili arama görüşmesi yapıyorsanız,
gelen bir mobil hat aramasını
yanıtladığınızda, dahili aramanın
bağlantısı otomatik olarak kesilir.

Sabit hat aramasının bir ahizeye
aktarılması
1 iPhone/iPad

Sabit hat araması sırasında, [Menü]
öğesine dokunun.
Android
Sabit hat görüşmesi yaparken, 
öğesine dokunun ya da akıllı
telefonunuzun menü tuşuna basın.

2 [İnterkom] öğesine dokunun.
3 İstediğiniz ahizeyi seçin ve ardından

ahize kullanıcısının yanıtlamasını
bekleyin.
R [Beklet] öğesine dokunarak iptal

edebilir ve görüşmeye geri
dönebilirsiniz.

4 Ahize kullanıcısı yanıtladıktan sonra,
görüşmenizi sonlandırmak ve diğer
ahizeye aktarmak için [Bağlantı kes]
öğesine dokunun.

Not:
R Sabit hat aramalarını diğer akıllı

telefonlara aktaramazsınız.

Bir konferans görüşmesinin
başlatılması
1 iPhone/iPad

Sabit hat araması sırasında, [Menü]
öğesine dokunun.
Android
Sabit hat görüşmesi yaparken, 
öğesine dokunun ya da akıllı
telefonunuzun menü tuşuna basın.

2 [İnterkom] öğesine dokunun.
3 İstediğiniz ahizeyi seçin ve ardından

ahize kullanıcısının yanıtlamasını
bekleyin.
R [Beklet] öğesine dokunarak iptal

edebilir ve görüşmeye geri
dönebilirsiniz.

4 Ahize kullanıcısı yanıtladıktan sonra,
ayarlar menüsünü açın ve konferans
görüşmesi başlatmak için [Konferans]
öğesine dokunun.
R Diğer ahize kullanıcısıyla birlikte

üçüncü bir tarafla görüşme
yapabilirsiniz.

5 Bittiğinde, konferans görüşmesinden
ayrılmak için [Bağlantı kes] öğesine
dokunun.
R Diğer ahize kullanıcısı üçüncü tarafla

yapılan görüşmeye devam edebilir.

Not:
R Bir konferans görüşmesine sadece bir

adet akıllı telefon katılımcısı dahil olabilir.

Bir görüşmeye katılınması
Diğer bir ahize sabit hat görüşmesi
yapıyorsa, [Kullanımda] öğesine dokunarak
bu görüşmeye katılabilirsiniz.
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Arama günlüğünün
görüntülenmesi
1 Uygulamayı başlatın ve [Arama kayd.]

ekranını açın.
2 Gelen aramalar, giden aramalar ve

cevapsız sabit hat çağrılarını görmek için
istediğiniz sekmeye dokunun.

Not:
R Giden aramalar günlüğünde akıllı

telefonunuzla yapılan sabit hat
görüşmeleri görüntülenir.

R Gelen aramalar ve cevapsız çağrı arama
günlüklerinde sadece akıllı telefonunuz
ana birime bağlıyken gelen aramalar
görüntülenir.

R Bir cevapsız çağrıya ait bilgilere
bakıldıktan sonra, o çağrı için  simgesi
görüntülenir.

R Ana birimin çağrı engelleme özelliği
kullanılarak engellenen çağrılar arama
günlüğünde görüntülenmez.

Arama günlüğünü
kullanarak arama
yapılması
1 Uygulamayı başlatın ve [Arama kayd.]

ekranını açın.
2 Gelen aramalar, giden aramalar ve

cevapsız sabit hat çağrılarını görmek için
istediğiniz sekmeye dokunun.

3 iPhone/iPad
İstediğiniz telefon numarasına dokunun.
Android
İstediğiniz telefon numarası ya da kişinin
yanındaki  öğesine dokunun.

4 [Tuş tak] ekranından aramayı yapın.

Arama günlüğünden
kayıtlarınıza bilgi
eklenmesi
1 Uygulamayı başlatın ve [Arama kayd.]

ekranını açın.
2 Gelen aramalar, giden aramalar ve

cevapsız sabit hat çağrılarını görmek için
istediğiniz sekmeye dokunun.

3 iPhone/iPad
Eklemek istediğiniz telefon numarası
veya kişinin yanındaki  öğesine
dokunun.
Android
Eklemek istediğiniz kişi ya da telefon
numarasına dokunun.

4 [Yeni kişi oluştur] ya da [Mevcut
kişiye ekle] öğelerine dokunun ve
ardından ekran talimatlarına uyun.

Arama günlüğünün
silinmesi
Arama günlüğündeki gelen aramaları, giden
aramaları ve cevapsız çağrıları silebilirsiniz.
iPhone/iPad
1 Uygulamayı başlatın ve [Arama kayd.]

ekranını açın.
2 Gelen aramalar, giden aramalar ve

cevapsız sabit hat çağrılarını görmek için
istediğiniz sekmeye dokunun.

3 [Menü] öğesine dokunun.
4 Tüm aramaları silmek için:

→ [Tüm aramaları sil] öğesine dokunun.
R Bu ayar cevapsız çağrılar için

geçerli değildir.
Seçilen aramaları silmek için:
→ [Seçili aramaları sil] öğesine

dokunun, seçilen öğeleri silmek için
standart iOS yöntemini uygulayın ve
ardından [Bitti] öğesine dokunun.

Android
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1 Uygulamayı başlatın ve [Arama kayd.]
ekranını açın.

2 Gelen aramalar, giden aramalar ve
cevapsız sabit hat çağrılarını görmek için
istediğiniz sekmeye dokunun.

3 Tüm aramaları silmek için:
→  öğesine dokunun ya da akıllı

telefonunuzun menü tuşuna basın ve
ardından silme seçeneğini seçin.
R Cevapsız çağrılar teker teker

silinebilir.
Tek bir aramayı silmek için:
→ Silmek istediğiniz aramaya dokunun

ve ardından  öğesine dokunun.
4 [Tamam] öğesine dokunun.
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Rehber özellikleri
iPhone/iPad
Uygulamanın telefon rehberi özelliklerini akıllı
telefonunuzun kişiler uygulaması gibi
kullanabilirsiniz.

Not:
R iPad ya da iPad mini kullanırken,

Smartphone Connect rehberdeki kayıtlara
resim eklenmesini ya da kayıtların
resimlerinin düzenlenmesini desteklemez.

R Uygulamanın birçok özelliği, cihazınızın
rehber kayıtlarındaki bilgilere erişerek
çalışır. Cihazınızdaki yazılımın sürümüne
bağlı olarak, uygulamanın rehber
kayıtlarına erişimine izim vermek isteyip
istemediğinizi soran bir iletişim kutusu
görüntülenebilir. İstediğinizde, cihazınızın
“Ayarlar” uygulamasında gizlilik
bölümünden bu ayarı değiştirebilirsiniz.

R Gizlilik ayarını değiştirdiğinizde uygulama
baştan başlar. Bir görüşme yapıyorsanız
bağlantı kesilecektir, bu sebeple bu
ayarları görüşme yapmadığınız sırada
değiştirmenizi tavsiye ederiz.

Android
Akıllı telefonunuzda kişi eklemek, kişileri
düzenlemek ve silmek için akıllı
telefonunuzdaki rehber uygulamasını
kullanın.

Not:
R Akıllı telefonunuzda kayıtlı bir kişiyi

aramak için, bkz. “Bir kaydın aranması”
sayfa sayfa 7.

R Akıllı telefonunuzda kayıtlı kişileri ana
birim rehberine eklemek için, bkz. “Kişilerin
kopyalanması” sayfa sayfa 14.
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Telesekreter sisteminin
açılması
Telesekreter sistemi özellikleri sadece
KX-PRW120 modelinde kullanılabilir.
1 Uygulamayı başlatın ve [Diğer] ekranını

açın.
2 [Telesekretere bağlan] ® [Cevap

Açık] öğesine dokunun.

Mesajlarınızın dinlenmesi
Telefon sisteminiz yeni bir mesaj
kaydettiğinde, durum çubuğunda (yalnızca
Android sürümü için)  simgesi
görüntülenir ve akıllı telefonunuzda bir
bildirim gösterilir. Mesajlarınızı kolayca
dinlemek için bildirime dokunun ve ardından
aşağıda gösterilen dinleme kontrollerini
kullanın.
1 Uygulamayı başlatın ve [Diğer] ekranını

açın.
2 [Telesekretere bağlan] ® [Yürüt]

öğesine dokunun.
R Telefon sisteminiz yeni mesajlarınızı

dinletir. Yeni mesajınız yoksa, eski
mesajlar dinletilir.

R Mesajları dinlerken, aşağıdaki
işlemleri yapabilirsiniz.
– [Atla]: Sonraki mesaj dinletilir.
– [Yinele]: Geçerli mesaj baştan

tekrar edilir ya da önceki mesaj
dinletilir.

– [Dur]: Mesaj dinletisi durdurulur ve
önceki ekrana dönülür.

– [Sil]: Geçerli mesaj silinir.
– [Bağlantı kes]: Mesaj dinletisi

durdurulur ve telesekreter
sisteminden çıkılır.

– [Ses kaynağı] (yalnızca iPhone/
iPad): Mesajları dinlemek için farklı
bir ses çıkış cihazı seçmenizi
sağlar.

– [Hoparlör] (yalnızca Android
sürüm): Akıllı telefonunuzun
hoparlörü ile kulaklık arasında
geçiş yapar. Akıllı telefonunuz
bluetooth uyumlu bir cihaza
bağlıysa, mevcut cihazlar arasında
geçiş yapmak için ses simgesine
(hoparlör, Bluetooth, vb.) dokunun.

3 Bittiğinde, telesekreter sisteminden
çıkmak için [Bağlantı kes] öğesine
dokunun.

Tüm mesajların silinmesi
1 Uygulamayı başlatın ve [Diğer] ekranını

açın.
2 [Telesekretere bağlan] ® [Tümünü

sil] ® [Tamam] öğesine dokunun.

13

Telesekreter Sistemi Özellikleri



Telefon sisteminize veri
kopyalanması
Akıllı telefonunuzda sakladığınız çeşitli
verileri telefon sisteminize kopyalayabilirsiniz.
Veriler kopyalanırken, süreci ahize
ekranından kontrol edebilirsiniz.

Veri kopyalama hakkında notlar
R Kopyalama sırasında, tahmini kopyalama

süresi görüntülenir. Bağlantı koşullarında
değişiklik olursa, verilerin kopyalanması
daha uzun sürebilir.

R Veri kopyalaması sırasında bir sabit hat
araması gelirse, kopyalama işlemi
durdurulur. Aramadan önce kopyalanan
veriler kalır.

R Veri aktarıldığı sırada, veri aldığı için
ahizeden arama yapılamaz.

R Kopyalanan verilerin dosya isimleri ahize
tarafından desteklenmiyorsa,
desteklenmeyen karakterler, “*” karakteri
ile değiştirilir.

R iPhone/iPad
Uygulama arka planda 10 dakika boyunca
açık bırakıldığında, geçerli tüm işlemler
iptal edilir. Veri aktarımı sırasında,
kopyalama işlemi tamamlanana kadar
uygulamanın ön planda kalmasına dikkat
edin.

R Android
Veri kopyalama özelliğini kullanabilmeniz
için akıllı telefonunuzda bir SD kart takılı
olmalı ya da kullanıcının erişebileceği
dahili bir hafıza olmalıdır.

Kişilerin kopyalanması
Akıllı telefonunuzdan ana birimin telefon
rehberine kişileri kopyalayabilirsiniz. Kişileri
kopyalarken, isimler ve telefon numaraları
ana birime ve kişilerin resimleri de seçilen
ahizeye kopyalanır.

Kişileri kopyalamayla ilgili notlar
R Yalnızca kişi isminin ilk 16 karakteri ve

telefon numarasının ilk 24 karakteri
kopyalanır.

R Bir kişiye ait biden fazla telefon numarası
kayıtlıysa, yalnızca ilk 6 telefon numarası
kopyalanır.

R Ana birimin telefon rehberine 500 kişiye
kadar (toplamda 500 telefon numarası)
kayıt yapmak mümkündür. Her ahizede
500 kişinin resmi kaydedilebilir.

R Ana birim telefon rehberinden bir kişi
silindiğinde, resmi silinmez. Resmi elle
manuel olarak silebilirsiniz (sayfa 16).

R Telefon numarası atanmamış olan kişiler
kopyalanmaz.

R Uluslararası arama sembolü “+”
kullanılarak kaydedilmiş olan telefon
numaraları, ana birimin telefon numarası
dönüşüm kodu ayarlarına göre
dönüştürülerek kaydedilir. Kişileri akıllı
telefonunuzdan ana birime kopyaladıktan
sonra, telefon numaralarının doğru
dönüştürüldüğünü kontrol edin.

R Kopyalama sırasında ana birimin hafızası
dolarsa, başarıyla kopyalanan en son kişi
ahize ekranında gösterilir.

R Kişi bilgilerinde kullanılan karakterler ana
birim ya da ahize tarafından
desteklenmiyorsa, desteklenmeyen
karakterler “*” karakteri ile değiştirilir.

Belirli kişilerin kopyalanması
1 Uygulamayı başlatın ve [Diğer] ekranını

açın.
2 [Kişileri gönder] ® [Listeye ekle]

öğesine dokunun.
R Akıllı telefonunuzun rehber

uygulaması açılır.
3 İstediğiniz kayda dokunun.

R Seçilen kişi kopyalanacak öğeler
listesine eklenir. Başka bir kişi
seçmek için [Listeye ekle] öğesine
dokunun.
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4 Kopyalamak istediğiniz tüm kişileri
listeye ekledikten sonra, [İleri] öğesine
dokunun.

5 Resim ekli kişileri gönderiyorsanız, kişi
resimlerini kopyalamak istediğiniz
ahizeyi seçin ve ardından [Gönder]
öğesine dokunun.

Tüm kişilerin kopyalanması
1 Uygulamayı başlatın ve [Diğer] ekranını

açın.
2 [Kişileri gönder] ® [Tümünü gönder]

® [Tamam] öğesine dokunun.
3 Resim ekli kişileri gönderiyorsanız, kişi

resimlerini kopyalamak istediğiniz
ahizeyi seçin ve ardından [Gönder]
öğesine dokunun.

Telefon numarası dönüşüm
kodlarının ayarlanması
Telefon numaralarınızı akıllı telefonunuzun
rehberine “+” ve ülke kodunu kullanarak
kaydediyorsanız, aşağıdaki kodları ana
birime kaydetmenizi tavsiye ederiz.

Uluslararası kod
Uluslararası telefon numaralarını ararken
eklemeniz gereken uluslararası arama ön
kodunu kaydedin.
1 Telefon sisteminize dahil olan

ahizelerden birini kullanarak MMenüN
(sağ ekran tuşu) tuşuna basın ve
ardından #117 tuşlayın

2 İlgili kodu girin (en fazla 4 basamaklı). ®
MOKN ® M N

Ülke kodu
Sınır ötesinden kendi ülkenizi aramak için
kullandığınız ülke kodunu kaydedin.
1 Telefon sisteminize dahil olan

ahizelerden birini kullanarak MMenüN
(sağ ekran tuşu) tuşuna basın ve
ardından #118 tuşlayın

2 İlgili kodu girin (en fazla 4 basamaklı). ®
MOKN ® M N

Şehirlerarası alan kodu
Akıllı telefonunuza “+” sembolünü ve ülke
kodunu kullanarak şehirlerarası numara
kaydederken, şehirlerarası arama
yaptığınızda ülke kodunun yerine yazdığınız
şehirlerarası alan kodunu da kaydedin.
1 Telefon sisteminize dahil olan

ahizelerden birini kullanarak MMenüN
(sağ ekran tuşu) tuşuna basın ve
ardından #119 tuşlayın

2 İlgili kodu girin (en fazla 4 basamaklı). ®
MOKN ® M N

Önemli:
R Kişileri akıllı telefonunuzdan ana birime

kopyaladıktan sonra, telefon
numaralarının doğru dönüştürüldüğünü
kontrol edin.

Resimlerin kopyalanması
(yalnızca Android™
sürümü için)
Akıllı telefonunuzdan ahizelerinize resim
kopyalayabilir ve ardından kopyaladığınız
resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz.
1 Uygulamayı başlatın ve [Diğer] ekranını

açın.
2 [Duvar kağıdı gönder] öğesine

dokunun.
R Akıllı telefonunuzun varsayılan resim

görüntüleme uygulaması açılır.
3 İstenen resmi seçiniz.
4 Resmi kırpın.
5 Resmi kopyalamak istediğiniz ahizeleri

seçin ve ardından [Gönder] öğesine
dokunun.
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Not:
R Duvar kağıdı şablonu olarak kullanılmak

üzere, her ahizeye 2 adet resim
kaydedilebilir.

Zil sesinin kopyalanması
(yalnızca Android sürüm
için)
Akıllı telefonunuzda kullandığınız zil sesini
diğer ahizelere kopyalayabilirsiniz.
1 Uygulamayı başlatın ve [Diğer] ekranını

açın.
2 [Zil sesi gönder] ® [Gönder] öğesine

dokunun.
3 Zil sesini kopyalamak istediğiniz

ahizeleri seçin ve ardından [Gönder]
öğesine dokunun.

Not:
R Yalnızca akıllı telefonunuzun mevcut zil

sesi kopyalanabilir. Belirli bir zil sesi
kopyalamak için, ilk önce o zil sesini akıllı
telefonunuzun geçerli zil sesi yapmalısınız.

R Her bir ahizeye 30 adete kadar zil sesi
dosyası ya da toplamda 60 saniyelik ses
kaydedilebilir. Dosya isimleri, dosyanın
uzantısı hariç 29 karakterle
sınırlandırılmıştır.

R Zil seslerinin yalnızca ilk 60 saniyesi
kopyalanır. İstediğiniz zil sesini
kopyalamadan önce istenen süreye kadar
kısaltmak için ayrı bir ses uygulaması
kullanabilirsiniz.

R Bu özellik, sadece MP3 zil seslerini
destekler. Akıllı telefonunuzun zil sesi
farklı bir dosya formatındaysa
kopyalanamaz.

R Bu özellik sadece akıllı telefonunuza takılı
olan SD kartındaki zil seslerini ya da
kullanıcının erişebildiği dahili hafızada yer
alan zil seslerini destekler. Yerleşik zil
sesleri kopyalanamaz.

Ahize hafızasının
yönetilmesi
Akıllı telefonunuzu görüntüleri (ahize
tarafından duvar kağıdı olarak kullanılır),
resimleri (akıllı telefonunuzun kayıtlarına
atanan) veya zil seslerini kopyalamak için
kullanırken ahize hafızasının ne kadarını
kullandığınızı görebilir ve hafızada yer açmak
için gereksiz öğeleri silebilirsiniz.

Hafıza kullanımının onaylanması
1 Telefon sisteminize dahil olan

ahizelerden birini kullanarak MMenüN
(sağ ekran tuşu) tuşuna basın ve
ardından #670 tuşlayın

2 Bilgileri onaylayın. ® M N

Ahize hafızasından verilerin
silinmesi
Bir öğeyi silme
1 Telefon sisteminize dahil olan

ahizelerden birini kullanarak MMenüN
(sağ ekran tuşu) tuşuna basın ve
ardından #670 tuşlayın

2 MbN: “Kullanılan” ® MDetayN
3 MbN: Veri türünü seçin. ® MMenüN
4 MbN: “Görüntüle” ® MOKN
5 MbN: İstenen öğeyi seçin. ® MSilN
6 MbN: “EVET” ® MOKN ® M N

Aynı türdeki tüm verileri silme
1 Telefon sisteminize dahil olan

ahizelerden birini kullanarak MMenüN
(sağ ekran tuşu) tuşuna basın ve
ardından #670 tuşlayın

2 MbN: “Kullanılan” ® MDetayN
3 MbN: Veri türünü seçin. ® MMenüN
4 MbN: “Tümünü Sil” ® MOKN
5 MbN: “EVET” ® MOKN
6 MbN: “EVET” ® MOKN ® M N
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Not:
R Ahize zil sesi olarak kullanılan bir zil sesini

sildiğinizde, onun yerine “Zil Sesi 1”
(varsayılan) kullanılır.

R Bir telefon rehberi kategorisine atanan bir
zil sesi sildiğinizde, her bir ahizenin kendi
zil sesi ayarları kullanılır.

R Ahize duvar kağıdı olarak kullanılan bir
resmi sildiğinizde, yerine “Duvar
Kağıdı1” kullanılır.

R Telefon rehberi öğesi olarak kullanılan bir
resmi silerseniz, öğenin ait olduğu kişi
aradığında hiçbir resim görüntülenmez.

Ses ayarlarının
değiştirilmesi
Zil ses ayarları
1 Uygulamayı başlatın ve [Diğer] ekranını

açın.
2 [Ayarlar] ® [Zil Sesi] ya da [İnterkom

zil sesi] öğesine dokunun.
3 İstenen ayarı seçiniz.

– [Varsayılan zil sesi]: Uygulamanın
varsayılan zil sesi kullanılır.

– [Müzik seç]: Burada seçtiğiniz zil sesi
kullanılır.

– [Sessiz] (yalnızca iPhone/iPad): Hiç
zil sesi duyulmaz.

Not:
R iPhone/iPad

Cihazınızda kayıtlı olan müzik dosyaları zil
sesi olarak kullanılabilir; cihazda kayıtlı
olan zil sesi dosyaları kullanılamaz.

Titreşim ve tuş sesleri (yalnızca
iPhone/iPad)
1 Uygulamayı başlatın ve [Diğer] ekranını

açın.
2 [Ayarlar] öğesine dokunun.

3 [Ses ayarları] altındaki açma/kapama
anahtarını istediğiniz konuma kaydırın.
– [Titreşim]: Bir arama geldiğinde akıllı

telefonunuz titrer.
– [Tuş takımı sesleri]: Telefon

numarası çevirirken tuş sesi duyulur.

Ses ayarları (sadece Android
sürümü)
Hoparlör, kulaklık, vb. ses çıkış seviyesi çok
düşük ya da çok yüksekse, uygulamanın ana
sesini artırmak ya da azaltmak için bu ayarı
kullanabilirsiniz. Bu ayarı akıllı telefonunuzun
ses kontrolleri ile birlikte kullanmanızı öneririz.
Bu ayarı mikrofonun sesini artırmak ya da
azaltmak için de kullanabilirsiniz (örneğin,
sesinizin seviyesi karşı taraf tarafından
duyulur).
1 Uygulamayı başlatın ve [Diğer] ekranını

açın.
2 [Ayarlar] ® [Ses seviyesi] öğesine

dokunun.
3 Ses ayarlarını istediğiniz gibi yapın.

Not:
R Bu ayar bir arama yapılırken

değiştirilemez.

Durum çubuğu ve
bildirim ayarlarının
değiştirilmesi
1 Uygulamayı başlatın ve [Diğer] ekranını

açın.
2 [Ayarlar] öğesine dokunun.
3 [Durum çubuğu bildirimleri] altında,

onaylamak ve onayını kaldırmak
istediğiniz öğelere dokunun.
– [Cevapsız çağrılar]: Cevapsız çağrı

olduğunda durum çubuğu öğelerinin
(yalnızca Android sürüm için) ve
bildirimlerin görüntülenip
görüntülenmeyeceğini belirler.
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– [Telesekreter sistemi]: Telesekreter
sistemi yeni bir mesaj kaydettiğinde
durum çubuğu öğelerinin (yalnızca
Android sürüm için) ve bildirimlerin
görüntülenip görüntülenmeyeceğini
belirler.

– [Sesli mesaj]: Sabit hattınızın sesli
mesaj servisi yeni bir mesaj
kaydettiğinde durum çubuğu
öğelerinin ve bildirimlerin görüntülenip
görüntülenmeyeceğini belirler.

Not:
R iPhone/iPad

Uygulamanın bildirim özelliklerini
kullanıyorsanız, iOS Bildirim Merkezi’ndeki
varsayılan ayarları kullanmanızı tavsiye
ederiz.
– Bildirim Merkezi: Açık
– 5 okunmamış öğe göster
– Alarm stili: Reklamlar

Genel ayarların
değiştirilmesi
1 Uygulamayı başlatın ve [Diğer] ekranını

açın.
2 [Ayarlar] öğesine dokunun.
3 [Genel] altında, istenen onay kutularını

onaylamak ve onayları kaldırmak ya da
istenen ayarları seçmek için istediğiniz
öğeye dokunun.
– [Otm. başlat] (yalnızca Android

sürüm): Akıllı telefonunuzu
açtığınızda uygulamanın otomatik
başlayıp başlamayacağını belirler.

– [Ses kalitesi alarmı]: Ses kalitesi
düştüğünde bir uyarı sesi verilip
verilmeyeceğini belirler.

– [Sabthat arama yntm]: Sabit hat
arama işlemlerini yönetir.

– [Arka Plan Yaşatmak] (yalnızca
iPhone/iPad): Uygulama arka
plandayken arama kabul edip

etmeyeceğini belirler. Bu özelliği
açmanız pil kullanımını etkiler.
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Akıllı telefonunuzun ek
ana birimlere
kaydedilmesi
Uygulama bir ana birime kaydedilmediyse,
sayfa 5 bölümünde anlatılan prosedürü
uygulayın.
1 Uygulamayı başlatın ve [Diğer] ekranını

açın.
2 [Ayarlar] öğesine dokunun.
3 [Kayıt] altında, [Ana birime kaydet]

öğesine dokunun.
4 Kullanılmayan bir ana birim numarası

seçin ve ardından [Tamam] öğesine
dokunun.
R Uygulama, akıllı telefonunuzla aynı

kablosuz ağa bağlı olan ana birimleri
arar. Herhangi bir ana birim
bulunmazsa, tekrar aramak için
[Arama] düğmesine dokunun.

5 Sadece bir ana birim bulunduğunda:
Sonraki adıma ilerleyin.
Birden fazla ana birim bulunduğunda:
İstediğiniz ana birimi seçin ve [Tamam]
öğesine dokunun. İstendiğinde,
dilediğiniz bilgileri girin ve ardından
[Bitti] ya da [Tamam] öğelerine
dokunun.

6 Kayıt işleminin bitmesini bekleyin.
R Kayıt işlemi bittiğinde uygulamanın

[Tuş tak] ekranı görüntülenir.

Not:
R Kayıt işleminin ardından, durum çubuğu

simgesine (yalnızca Android sürümlerde)
ya da bildirimlere bakarak uygulamanın
ana birime bağlandığını doğrulayabilirsiniz
(sayfa 6).

R Daha sonra istediğinizde akıllı
telefonunuzda belirlediğiniz ana birim ve
ahize ismini değiştirebilirsiniz (sayfa 19).

Bir ana birim seçimi
Akıllı telefonunuzu birden fazla ana birime
kaydettiğinizde, bu ayar akıllı telefonunuzun
hangi ana birime bağlanacağını belirler.
Sadece bir adet ana biriminiz varsa, bu ayarı
değiştirmenize gerek yoktur.
1 Uygulamayı başlatın ve [Diğer] ekranını

açın.
2 [Ayarlar] öğesine dokunun.
3 [Kayıt] altında, [Baz seç] öğesine

dokunun.
4 [Otomatik] öğesine ya da istediğiniz

ana birime dokunun ve ardından [Seç]
öğesine dokunun.
R [Otomatik] seçildiğinde, uygulama

otomatik olarak akıllı telefonun bağlı
olduğu kablosuz ağ adındaki (SSID)
ana birime bağlanır. Belli bir ana birim
seçildiğinde, uygulama sadece
seçilen ana birime bağlanır.

R [Otomatik] seçildiğinde, [Ayrıntılar]
öğesine dokunarak uygulamanın
hangi ara birime bağlandığını kontrol
edebilirsiniz.

Not:
R Bir ana birime ek kablosuz ağ adları

(SSID) atamak için sayfa sayfa 20, “Bir
kablosuz ağ erişim noktasının eklenmesi”
bölümünde anlatılan prosedürü
uygulayabilirsiniz.

R Bir ana birim seçtikten sonra, durum
çubuğu simgesine (yalnızca Android
sürüm için) bakarak uygulamanın ana
birime bağlandığını kontrol edebilirsiniz
(sayfa 6).

Ana birim ve ahize adı bilgilerinin
değiştirilmesi
1 Uygulamayı başlatın ve [Diğer] ekranını

açın.
2 [Ayarlar] öğesine dokunun.
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3 [Kayıt] altında, [Baz seç] öğesine
dokunun.

4 İstediğiniz bir ana birimi seçin ve
ardından [Ayrıntılar] ® [Düzenle]
öğesine dokunun.

5 Bilgileri istediğiniz gibi düzenleyin ve
ardından [Bitti] ya da [Tamam] öğesine
dokunun.

Kablosuz erişim
noktasının kontrolü
1 Uygulamayı başlatın ve [Diğer] ekranını

açın.
2 [Ayarlar] öğesine dokunun.
3 [Kayıt] altında, [Kablosuz AP] öğesine

dokunun.
R Kayıtlı ana birimlerin ve her ana

birime atanan kablosuz ağ adlarının
(SSID) bir listesi görüntülenir.

Bir kablosuz ağ erişim noktasının
eklenmesi
Kablosuz ağınızı SSID’si kablosuz
yönlendiricinizin SSID’sinden farklı olan bir
kablosuz erişim noktası ekleyerek
genişletirseniz, uygulama ayarlarına bu
kablosuz erişim noktasını eklemek için bu
prosedürü kullanın. Bunu yaptığınızda, akıllı
telefonunuz yeni erişim noktasına her
bağlandığında ana birime de bağlanır.

Not:
R Uygulamaya 10 adete kadar kablosuz

erişim noktası kaydedilebilir.
R Kablosuz erişim noktası ile kablosuz ağ

yönlendiricinizin adı aynı ise bu prosedüre
gerek yoktur.

1 Akıllı telefonunuzun yeni erişim
noktasına bağlandığından emin olun.

2 Uygulamayı başlatın ve [Diğer] ekranını
açın.

3 [Ayarlar] öğesine dokunun.

4 [Kayıt] altında, [Kablosuz AP] ®
[Listeye ekle] öğesine dokunun.

5 Yeni erişim noktası ile ilişkilendirmek
istediğiniz ana birimi seçin ve ardından
[Seç] öğesine dokunun.

Bir kablosuz erişim noktasının
silinmesi
Bu prosedürü yalnızca gereksiz kablosuz
erişim noktalarını silmek için kullanın.

Not:
R Akıllı telefonunuzun bağlı olduğu geçerli

kablosuz erişim noktasını silemezsiniz.
1 Uygulamayı başlatın ve [Diğer] ekranını

açın.
2 [Ayarlar] öğesine dokunun.
3 [Kayıt] altında, [Kablosuz AP] öğesine

dokunun.
4 Silmek istediğiniz kablosuz erişim

noktasını seçin ve ardından [Sil]
öğesine dokunun.

Akıllı telefonunuzun
kaydının silinmesi
İstediğiniz bir ara birimden akıllı
telefonunuzun kaydını silmek için bu
prosedürü kullanın.
1 Uygulamayı başlatın ve [Diğer] ekranını

açın.
2 [Ayarlar] öğesine dokunun.
3 [Kayıt] altında, [Kaydı sil] öğesine

dokunun.
4 Kaydı silmek istediğiniz ana birimi seçin

ve ardından [Tamam] ® [Tamam]
öğesine dokunun.
R Akıllı telefonunuz herhangi başka bir

ana birime kayıtlı değilse, akıllı
telefonunuzu tekrar kaydetmeniz
istenecektir. Kaydetme işlemi için bkz.
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“Akıllı telefonunuzun ana birime
kaydedilmesi” sayfa sayfa 5.
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Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız
Uygulamanın özellikleriyle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, önce aşağıdakileri kontrol
edin.
R Ana birim ve kablosuz ağ yönlendiriciniz açık mı ve düzgün çalışıyor mu?

→ Gerekirse, kablosuz ağ yönlendiricinizle birlikte temin edilen sorun giderme bilgilerinde
yer alan kullanım talimatlarına başvurun. Tüm kabloların çalıştığından ve doğru
bağlandıklarından emin olun.

R Ana birimi kablosuz ağ yönlendiricinize bağlanacak şekilde yapılandırdınız mı?
→ Gerekirse bilgi için telefon sisteminizle birlikte verilen Smartphone Connect Kurulum

Kılavuzu ya da Kullanım Kılavuzu’na başvurun.
R Akıllı telefonunuzun Wi-Fi özelliği etkin mi?

→ Gerekirse, sorun giderme bilgileri için akıllı telefonunuzla birlikte verilen kullanım
talimatlarına başvurun.

R Akıllı telefonunuz ana birimin bağlı olduğu kablosuz ağ yönlendiricisinin kapsama alanı
dahilinde mi?
→ Çoğu durumda, akıllı telefonunuz ana birim ile aynı ağ yönlendiricisine bağlı değilse ana

birimle akıllı telefon bağlantısı kurulamaz.
→ Evden uzaklaştığınızda akıllı telefonunuz ana birime bağlanamaz.

R Kablosuz ağ yönlendiricinizin sinyal kalitesi ile ilgili bir sorun mu var?
→ Bkz. “Kablosuz ağ yönlendiricisi sinyal kalitesi” sayfa sayfa 26.

Hata mesajları
Genel kullanım

Ekran mesajı Neden ve/veya çözüm
Ağa bağlanılamadı.
E1-01
E1-02

R Akıllı telefonunuzun Wi-Fi özelliği kapalı.
→ Özelliği açın.

R Akıllı telefonunuz kablosuz ağ yönlendiricisine bağlanamıyor.
→ Kablosuz ağ yönlendiricinizin açık ve çalışır olduğundan

emin olun.
Bağlı değil
E1-04

R Akıllı telefonunuz ana birime bağlanamıyor.
→ Ana birim ve kablosuz ağ yönlendiricinizin açık ve düzgün

çalışır durumda olduğundan emin olun.
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Ekran mesajı Neden ve/veya çözüm
Uygulama başlatılamadı.
E1-05

R Telefonunuzdaki başka bir açık uygulama bu uygulamanın
başlatılmasını engelliyor.
→ iPhone/iPad

Ana sayfa düğmesine dokunun ve bu uygulamayı kapan-
maya zorlayın. Diğer uygulamaları kapatın ve bu uygula-
mayı tekrar açmayı deneyin.

→ Android
Bu uygulamadan çıkmak için [Tamam] öğesine dokunun.
Diğer uygulamaları kapatın ve bu uygulamayı tekrar açma-
yı deneyin.

Azami sayıda cep telefo-
nu ana birime zaten kay-
dedilmiş durumda.
E2-01

R Ana birime zaten 4 adet akıllı telefon kayıtlı.
→ Kullanılmayan akıllı telefonların kaydını ana birimden sil-

mek için ahizeyi kullanın.

Ana birim bu bağlantıyı
reddetti.
E2-02
E2-03

R Ana birimde kayıtlı olan kayıt bilgilerinde sorun var.
→ Telefonunuzun kaydını silin (sayfa 20) ve tekrar kaydedin.

Ana birim yanıt vermedi.
Kaydı daha sonra iptal et-
mek için başka bir ahize
kullanınız.
E2-04

R Akıllı telefonunuzun kaydını silerken bir sorun oluştu.
→ Ana birimden akıllı telefonunuzun kaydını silmek için ahize-

yi kullanın.

Ana birim yanıt vermiyor.
E3-01

R Bir bağlantı sorunu var.
→ Ana birim ve kablosuz ağ yönlendiricinizin açık ve düzgün

çalışır durumda olduğundan emin olun, akıllı telefonunu-
zun Wi-Fi özelliğini kapatın ve ardından tekrar açın ve ye-
niden deneyin.

R Ana birimin IP adresi ayarları akıllı telefonunuza hatalı kayde-
dilmiş.
→ Ana birimin IP adresini doğrulayın ve ardından akıllı telefo-

nunuzdaki ana birim bilgilerini düzenleyin (sayfa 19) ve
ana birimin IP adresini eşleşecek şekilde değiştirin.

Ana birim seçili değil.
E4-01
E4-02

R Akıllı telefonunuz bu kablosuz ağa bağlıyken hiç bir ana biri-
me bağlanmamış.
→ Ana birimle bağlantılı SSID’ler (kablosuz ağ isimleri) listesi-

ne SSID eklemek için “Bir kablosuz ağ erişim noktasının
eklenmesi” bölümünde tarif edilen prosedürü izleyin (say-
fa 20).

Kablosuz erişim noktası
tablosu dolu.
E4-03

R Uygulamaya daha fazla kablosuz erişim noktası kaydedilemi-
yor.
→ Kullanılmayan kablosuz erişim noktalarını silin (sayfa 20)

ve ardından akıllı telefonunuzu tekrar aba birime kaydedin.
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Diğer cihazlara veri kopyalanması

Ekran mesajı Neden ve/veya çözüm
Ön ayarlı zil seslerini gön-
deremezsiniz.
E5-01

R Önceden ayarlanmış bir zil sesini ahizeye kopyalamayı dene-
diniz.
→ Yalnızca akıllı telefonunuzun SD kartında ya da kullanıcı-

nın erişebileceği dahili hafızada yer alan zil seslerini kopya-
layabilirsiniz.

Dosya SD kartında bulun-
madı.
E5-03

R Uygulama geçerli zil sesini bulamadı.
→ Akıllı telefonunuzu, akıllı telefonun SD kartında ya da kulla-

nıcının erişebileceği dahili hafızada, MP3 dosyası şeklinde
kaydedilmiş bir zil sesi kullanacak şekilde ayarlayın.

Yanıt yok
E5-04

R Ana birim ya da ahize yanıt vermedi.
→ Cihazların açık ve çalışır durumda olduklarını kontrol edin.
→ DECT ahizenin ana birimin kapsama alanında olduğundan

emin olun.
Bellek dolu
E5-05

R Ana birimin ya da ahizenin hafızası dolu.
→ Gereksiz verileri silin ve tekrar deneyin. Ana birimin rehbe-

rinden bir kişi silindiğinde, ona ait resmin silinmediğini unut-
mayın. Resmi elle manuel olarak silebilirsiniz (sayfa 16).

İletişim hatası
E5-06

R Cihazların arasındaki kablosuz bağlantı zayıf.
→ İlgili cihazların (akıllı telefon, kablosuz ağ yönlendiricisi,

ana birim, ahize vb.) birbirlerinin kapsama alanı dahilinde
olduğundan ve herhangi bir nesnenin kablosuz iletişimi en-
gellemediğinden emin olun.

R Ana birime güç gitmiyor.
→ Ana birimin fişinin takılı olduğundan ve güç gittiğinden

emin olun.
Android
R Çok kısa bir zil sesi kopyalamayı denediniz.

→ 2 saniyeden daha uzun bir zil sesi seçin.
R Çok büyük bir zil sesi dosyası kopyalamayı denediniz.

→ Daha küçük bir zil sesi dosyası seçin.
Meşgul
E5-07

R Veriler kopyalanırken bir arama geldi ya da arama yapan bir
cihaz seçtiniz.
→ Bekleyin ve tekrar deneyin.

Bellek dolu
Aktarım iptal edildi.
E5-08

R Akıllı telefonunuzun SD kart hafızası ya da kullanıcının erişe-
bileceği dahili hafızası dolu.
→ Gereksiz verileri silin ve tekrar deneyin.
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Sorun giderme
İlave sorun giderme bilgileri için telefon sisteminizle birlikte verilen Kullanım Kılavuzu’na
başvurun.

Genel kullanım

Sorun Neden ve/veya çözüm
Sabit hat üzerinden ara-
ma yapılamıyor ve çağrı
alınamıyor, uygulamanın
birçok özelliği kullanılamı-
yor

R Akıllı telefonunuzun Wi-Fi özeliği devre dışı.
→ Akıllı telefonunuzun Wi-Fi özelliğinin etkinleştirildiğinden

ve akıllı telefonunuzun ana biriminizle aynı ağa bağlı ol-
duğundan emin olun.

→ Android
Güç tasarrufu sağlamak için akıllı telefonunuzun Wi-Fi uy-
ku özelliği açıksa, bu özelliği kapatın.

R Ağınıza yeni bir kablosuz ağ yönlendiricisi (ya da kablosuz eri-
şim noktası) eklediniz. Yeni cihaza atanan SSID (kablosuz
ağ ismi) ana birimin bağlı olduğu kablosuz ağ yönlendiricisin-
de ekli olan SSID’den farklı.
→ Yeni kablosuz erişim noktasını ekleyin (sayfa 20).

R Kablosuz ağ yönlendiricinizin SSID’sini (kablosuz ağ ismini)
ya da şifresini değiştirdiniz, bu yüzden ana birim kablosuz ağ
yönlendiricisine bağlanamıyor.
→ Telefon sisteminizle birlikte verilen Kullanım Kılavuzu’na

başvurun ve ana birimi kablosuz ağ yönlendiricinize bağla-
nacak şekilde ayarlayın ve ardından yeni kablosuz erişim
noktası ekleme prosedürünü izleyin (sayfa 20).

R Kablosuz ağ yönlendiricinizin client isolation (aynı kablosuz
ağ yönlendiricisine bağlı farklı cihazların birbirleri arasında
bağlantı kurmasını engelleyen bir özellik) özelliği açık.
→ Kablosuz ağ yönlendiricinizin client isolation (aynı kablo-

suz ağ yönlendiricisine bağlı farklı cihazların birbirleri ara-
sında bağlantı kurmasını engelleyen bir özellik) özelliği
açıksa, ana biriminiz ve akıllı telefonunuzun bağlantı kur-
ması mümkün değildir. Kablosuz ağ yönlendiricinizin kulla-
nım talimatlarına bakınız ve bu özelliğin kapalı olduğun-
dan emin olun.

Sabit hat üzerinden ara-
ma yapmak için [Sabit
hat] öğesine dokunul-
duğunda meşgul sinyali
duyuluyor

R Ana birim meşgul. Bekleyip daha sonra tekrar deneyiniz.

Ana birimde M N öğesine
basıldığında akıllı telefon
çalmıyor

R Bu normaldir. Ana birimde M N öğesine bastığınızda, ana bi-
rime kayıtlı olan ahizeler çalar ancak akıllı telefon çalmaz.
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Kablosuz ağ yönlendiricisi sinyal kalitesi

Sorun Neden ve/veya çözüm
Sabit hat görüşmelerinde
ses kesintileri yaşanıyor

Sabit hat görüşmelerinde
gürültü oluyor

Akıllı telefonun Wi-Fi
bağlantısı kesiliyor

Akıllı telefondan ana biri-
me ya da ahizelere veri
kopyala işlemi uzun sürü-
yor

Telesekreter sistemine
bağlanılamıyor (yalnızca
KX-PRW120)

R Bu ve diğer sorunların sebebi kablosuz ağ yönlendiricinizin
sinyallerindeki sorunlar olabilir.
→ Kablosuz ağ yönlendiricinizle birlikte verilen kullanım tali-

matlarına bakın ve kanal ayarlarını değiştirin.
→ Sorun devam ederse, aşağıdakileri deneyin.

R Bir mikrodalga fırın veya elektromanyetik radyasyon yayan
başka bir cihaz kablosuz ağ yönlendiricinizin sinyallerinde pa-
razite sebep oluyor.
→ Kablosuz ağ yönlendiricinizin, akıllı telefonun ya da parazit

yapan cihazın konumunu değiştirin.
→ Uygulamayı kullanırken parazit yapan cihazı kullanmayın.

R Aynı anda kablosuz ağınıza başka cihazlar (bilgisayarlar, akıl-
lı telefonlar, tabletler vb.) bağlanıyor.
→ Bekleyip daha sonra tekrar deneyiniz.

R Yakınlarınızda başka kablosuz ağlar var.
→ Kablosuz ağ yönlendiricinizin konumunu değiştirin.

R Duvarlar, zemin ve tavanlar, mobilyalar vb. unsurlar kablosuz
ağ sinyallerini engelliyor, yansıtıyor ya da sinyalleri emiyor.
→ Kablosuz ağ yönlendiricinizin ya da akıllı telefonunuzun ko-

numunu değiştirin.
→ Sinyallerin düşmesine sebep olabilecek eşyaları kaldırın.
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