
3102 Business Telefon Kullanım Klavuzu 

 
1. Ekran soft butonları 
2. Zil ısıgı (zil çalarken göresel olarak uyarı verir)  
3. LCD Ekran  
4. Menu seçim tusları  
5. Manuel Programlama butonu (telefona IP ayarları yapmak için kullanılır)  
6. Programlanabilir LED?li butonlar (18 adet)  
7. Tus etiket paneli  
8. Programlanabilir buton etiketi  
9. Numara tusları  
10. Hold (bekletme) tusu  
11. Transfer tusu  
12. Konferans tusu  
13.Son numara rekrarı tusu  
14. Speaker tusu (ahizeyi kaldırmadan konusmak için)  
15. Öncede Web?den ayarlanmıs yönlendirme pozisyonuna yönlendirme  
16. Mesaj tusu  
17. Handsfree (bu butonun yanındaki ısık yanıksa gelen çagrıda telefon otomatik açar ve mikrofon hoparlör 
çalısmaya baslar.  
18. Hoparlör  
19. Ses seviye azaltma  
20. Mikrofon kapatma (mute)  
21. Ses seviye artırma  
22. Ahize 

 
Arama: Ahizeyi kaldırın veya SPEAKER tusuna basıp çevir sesi alın ve numarayı tuslayın  

 
Bekletme: Görüsme sırasında HOLD butonuna bir kez basın. Çagrı beklemeye alınır.  

 
Çagrıyı geri alma: Yanıp sönmekte olan Hat tusuna basın beklemeye alınan çagrı geri alınır  

 
Transfer Etme: Görüsmekteyken TRANSFER tusuna basın. Çevir sesi alıp aktarma yapacagınız numarayı 

tuslayın. Karsı tarafın açmasını bekleyip veya beklemeden TRANSFER tusuna yeniden basın. Çagrı transfer 
olur.  



 
2. çagrı: Görüsmekteyken 2. çagrı gelirse Hat 2 butonu ısıgı hızlı yanıp söner. Bu sırada arayan kisinin numara 

(varsa isim) bilgisi de ekrana çıkar. 2. Çagrıyı almak için Hat 2 butonuna basın. 1. Çagrı otomatik beklemeye 
alınır. Çagrılar arasında geçis yapmak için önce mevcut hattı HOLD butonu ile beklemeye alıp sonra diger Hat 
butonuna basın.  
 
Telefon Menüleri: LCD Ekranın sag altındaki ok tusları ile menüye girilir. Solunda > isareti olan menü LCD 

altındaki soldaki SELECT softtusu ile seçilir. CALL LOGS menüsü seçilip altındaki ?Missed Calls? 
(cevaplamadıgınız aramalar), ?Dialed Calls? (aradıgınız numaralar), ?Answered Calls? (Cevapladıgınız çagrılar). 
Bu üç liste de son 100 aramayı listeler. Menü ok tusları ile ilgili numarayı bulup menü altındaki Sol buton ile arama 
yapılabilir.  
 
Telefonu bir baska telefona yönlendirme: Ahize kaldırılır. Feature butonuna basılıp 465 tuslanır. Ardından 

yönlendirilecek numara (dahili veya önüne dıs hat kodu eklenmis sekilde harici numara) tuslanır. Numara bitince 
?# ? tusuna basılıp ahize kapatılır. Yönlendirmeyi iptal etmek için ahize kaldırılır. Feature butonuna basılıp 465 
tuslanır ?# ? tusuna basılıp ahize kapatılır.                                                           sterseniz telefonunuzdaki 18 
LED?li tustan biri CFWD ALL olarak tanımlanabilir. Bu durumda Feature 465 çevirmeye gerek kalmaz.  
 
Telefonu cevapsız çagrıda bir baska telefona yönlendirme: Ahize kaldırılır. Feature butonuna basılıp 466 

tuslanır. Ardından yönlendirilecek numara (dahili veya önüne dıs hat kodu eklenmis sekilde harici numara) 
tuslanır. Numara bitince ?# ? tusuna basılıp ahize kapatılır. Yönlendirmeyi iptal etmek için ahize kaldırılır. Feature 
butonuna basılıp 466 tuslanır ?# ? tusuna basılıp ahize kapatılır.                                                           sterseniz 
telefonunuzdaki 18 LED?li tustan biri CFWD DNA olarak tanımlanabilir. Bu durumda Feature 466 çevirmeye 
gerek kalmaz.  
 
Telefonu dıs aramalara kilitleme: Ahize kaldırılır. Feature butonuna basılıp 432 tuslanır. Ardından sesli posta ve 

Web erisimi için kullanılan sifre tuslanır ?#? tuslanır ahize kapatılır. Telefon ekranında ?asma kilit? simgesi belirir. 
Artık telefon sadece dahili arama yapabilir. Kiltlemeyi iptal etmek için ahize kaldırılır. Feature butonuna basılıp 
432 tuslanır sifre girilir ?#? tuslanır ahize kapatılır. (ekrandaki asma kilit simlesi söner) 

 

 
 

Rahatsız Edilmeme (Do Not Disturb): 

Ahize kaldırılır Feature butonuna basılıp 446 tuslanır (Ekranda DO NOT DISTURB görünür) normal moda geçmek 

için yine Feature butonuna basılıp 446 tuslanır ekran normal haline döner. Do Not Disturb modunda NetSet web 

arayüzünden nereye yönlendirme ayarlandıysa- Vmail, Robot opr. Menüsü, bir dahili veya harici numara - gelen 

çagrıda telefon hiç çalmadan yönlendirilir)                                                           sterseniz telefonunuzdaki 18 

LED?li tustan biri DND olarak tanımlanabilir. Bu durumda Feature 446 çevirmeye gerek kalmaz. 

 

Çagrı Toplama: Ahize kaldırılır Feature butonuna basılıp 455 tuslanır + <Çalmakta olan telefon no> tuslanır, 

çagrı çekilmis olur. (çalan telefonun nosunu biliyorsanız veya yanlıslıkla siz bir çagrı transfer ettiniz ve geri almak 

istiyorsanız kullanılır)                                                           sterseniz telefonunuzdaki 18 LED?li tustan biri CALL 

PICKUP EXT. olarak tanımlanabilir. Bu durumda Feature 455 çevirmeye gerek kalmaz. 

 

Grup Çagrı Toplama: Ahizeyi kaldırın veya HAT tusuna basıp çevir sesi alın, FEATURE 5xx tuslayın, çagrı 

toplama grubunuzdaki çalan telefonu çekersiniz. Çagrı toplama grup numaraları 500- 550 arasında olup hangi 

grupta oldugunuzu sistem yöneticinizden ögrenebilirsiniz. 

 

Konferans görüsme: (Biriyle görüsürken) CONFERENCE tusuna basıp çevir sesi alın + + (cevap verince) 

yeniden CONFERENCE tusuna basın 3?lü konferansa baslarsınız 


