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Gigaset A400/A400A 

Ð ± V 
INT 1

11.12. 11:56
Menu

1 Pillerin şarj durumu (¢ S. 6)
2 Telesekreter simgesi (sadece 

A400A)
3 alış gücü (¢ S. 6)
4 El cihazının dahili numarası 
5 Ekran tuşları
6 Kumanda tuşu (p)
t: Ses seviyesinin ayarlanması 

için menünün çağrılması 
(¢ S. 21)

s: Telefon rehberini çağırma 
(¢ S. 8)

u: Kayıtlı el cihazı listesini 
gösterme

v: Mikrofon kapalı (¢ S. 7)
7 cevaplama/hoparlör tuşu 

(¢ S. 7)
8 Bitirme ve açma/kapatma tuşu
9 Zil sesi açık/kapalı 

(bekleme konumunda uzun 
basın)

10 Tuş kilidi açık/kapalı
(bekleme konumunda uzun 
basın)

11 Mesaj tuşu (¢ S. 8)
12 Mikrofon
13 R tuşu

- Danışma (Flaş)
- Çevirme bekleme süresi (uzun 
süreli basın)
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El cihazına kısa genel bakış
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El cihazındaki ekrantuşları:
Tuşlara basılması sayesinde her 
defasında ekranda gösterilen 
fonksiyon çağrılır.

Üst ekran satırındaki diğer 
simgeler:

Gös-
terge

Tuşa basıldığında anlam

Tekrar arama listesini açma 
¢ S. 8.

Menu Ana menü/alt menü açma 
(bkz. menüye genel bakış 
¢ S. 21).

“� Bir menü düzlemi geri.
U q yukarı/aşağı gidin veya 

ses şiddetini ayarlayın.
T� İmleci  r ile sola/sağa 

hareket ettirin.
˜ Karakter karakter sola 

doğru silin. 
TA-
MAM

Menü fonksiyonunu 
onaylama veya girişi 
kaydetme.

Ú� zil sesi kapalı
Ø Tuş kilidi devrede 
½ Eco Modu+ devrede (¢ S. 2)
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Açıklama
Ekran dilini değiştirmek için, S. 11üzerinde açıklandığı gibi hareket 
edin.

Baz istasyonuna kısa genel 
bakış
Baz istasyonu A400A

Baz istasyonu A400
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1 Kayıt/çağrı tuşu: 
El cihazını arama (kısa süreli basın, „Çağrı“ ¢ S. 10).
El cihazını kaydetme (uzun süreli basın ¢ S. 10).

2 Açma/kapatma tuşu: Telesekreteri etkinleştirme ve iptal etme.
Yanıyorsa: Telesekreteriniz açılmıştır.
Yanıp sönüyorsa: Mesaj o sırada kaydediliyor.

3 Ses düzeyi tuşları: ( – = kısma; + = yükseltme)
Mesaj dinletilirken: Konuşma ses düzeyi değiştirilir.
Zil çalma sırasında: Zil ses düzeyi değiştirilir.

4 Mesaj dinleme/durdurma tuşu:
Arayanın yeni mesajlarını verme (kısaca basın), tüm mesajları verme 
(uzun basın), verme işlemini iptal etme. 
Yanıp sönüyorsa: En az bir yeni mesaj mevcut.
Çok hızlı yanıp sönüyorsa: Hafıza dolmuştur.

Mesaj dinletilirken: 
5 Güncel mesajın başına atlama (1 kez bas) veya önceki mesaja atlama 

(2 kez bas). 
6 Sonraki mesaja atla.
7 Dinletilen mesaj silinir. 
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Güvenlik notları

Tuş kilidi (¢ S. 1) devredeyse acil çağrı numaraları da 
aranamaz!
Bu kullanım kılavuzunda belirtilen tüm fonksiyonlar tüm 
ülkelerde geçerli olmayabilir.
EE Yönetmeliği
EE Yönetmeliğine Uygundur.

Bakım
Baz istasyonunu, şarj istasyonunu ve el cihazı nemli 
bir bezle (deterjan kullanmadan) veya antistatik bezle 
silin. 
Asla kuru bez kullanmayın. Statik elektrikle yüklenme 
tehlikesi. 

Sıvıyla temas 

El cihazı sıvıyla temas ettiğinde:
u El cihazını kapatın ve derhal pilleri çıkarın.
u Sıvının el cihazından dışarı damlamasını sağlayın.
u Tüm parçaları kurulayın ve ardından el cihazını en 

az 72 saat pil yuvası açık ve tuş takımı aşağı 
bakacak şekilde, kuru ve sıcak bir yerde saklayın
(şunlar hariç: mikrodalga, fırın vs.).

u El cihazını ancak kuruduktan sonra tekrar açın.
Tam olarak kuruduktan sonra cihaz çoğu durumda 
yeniden çalışır hale gelir.

Kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve 
kullanım kılavuzunu tam olarak okuyun. Buradaki bilgileri 
ve telefonu kullanırken doğabilecek tehlikeleri 
çocuklarınıza açıklayın.

Yalnızca birlikte verilen adaptörü kullanın.

Sadece önerilen şarj edilebilir pilleri (¢ S. 13) 
takın, yani başka şarj edilebilir pil takmayın, aksi 
takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar 
görmesi söz konusu olabilir.

Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu 
kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat 
edin, örn.  doktor muayenehanesi.

Telefon çalarken el cihazını arka tarafı kulağınıza 
gelecek şekilde tutmayın. Aksi takdirde işitme 
duyunuzda ağır ve kalıcı hasara yol açabilirsiniz.
El cihazı, işitme cihazlarında rahatsız edici bir 
uğultu sesine neden olabilir.
Telefonu banyoya veya duş odalarına 
yerleştirmeyin. El cihazı ve baz istasyonu sıçrayan 
sulara karşı korumalı değildir.

Telefonu, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, 
örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.

Gigaset cihazınızı üçüncü kişilere yalnızca kullanım 
kılavuzu ile birlikte verin.

Lütfen arızalı baz istasyonlarını kullanmayın veya 
serviste onarılmasını sağlayın, aksi takdirde bunlar 
diğer radyo dalgalı hizmetleri olumsuz 
etkileyebilir.

Atığa çıkartma
Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için 
yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. 
Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü 
satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.
Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev 
çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü 
yerlerde toplanarak atılmalıdır.
ğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından 
oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, 
söz konusu ürün 2002/96/EC sayılı Avrupa Birliği 
direktifine tabidir. 
Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun 
biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde 
toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını 
önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve 
elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla 
yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.
Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden 
çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin 
ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya 
başvurabilirsiniz.

$ 

ƒ

ECO DECT
Gigaset A400/A400A cihazınızla çevre korumaya siz 
de katkınızı sağlarsınız.

Elektrik tüketiminin düşürülmesi
Elektrik tasarrufu sağlayan bir adaptör kullanımı 
sayesinde telefonunuz daha az elektrik tüketir.

Radyo dalgalarının azaltılması
Radyo dalgaları otomatik azalmaktadır:
El cihazı: El cihazı baz istasyonunun ne kadar 
yakınındaysa, radyo dalgaları o kadar azalır.
Baz istasyonu: Eğer sadece bir el cihazı kayıtlıysa ve 
bu baz istasyonunun içinde duruyorsa, radyo 
dalgaları neredeyse sıfıra yaklaşır.
El cihazı ile baz istasyonunun yaydığı radyo 
dalgalarını ilaveten azaltmak istiyorsanız Eco 
Modu/Eco Modu+ kullanabilirsiniz (bkz. menüye 
genel bakış S. 22):
u Eco Modu: bekleme ve konuşma konumunda 

radyo dalgalarının %80 düşürülmesi (baz 
istasyonunun menzili düşer).

u Eco Modu+: Radyo dalgaları bekleme 
konumunda kapatılmıştır (ekran simgesi ½ üst 
sol). Cevaplama tuşuna c uzun süreli basarak, 
baz istasyonunun ulaşılabilirliğini kontrol 
edebilirsiniz. Baz istasyonu ulaşılabilir 
durumdaysa, serbest işaretini duyarsınız. Eco 
Modu+ devredeyken el cihazinin bekleme 
süresi yaklasik % 50 düşer.

Eco Modu/Eco Modu+ birbirinden bağımsız olarak 
açılıp kapatılabilir. Eco Modu+ modunu 
desteklemeyen el cihazlarını kaydedecek olursanız, 
bu mod baz istasyonda ve bütün el cihazlarında 
devre dışı bırakılır. 

!
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İlk adımlar

Teslimat paketinin içeriği 
u bir adet baz istasyonu Gigaset A400/A400A,
u bir adet adaptör,
u bir adet Gigaset el cihazı,
u bir adet telefon kablosu,
u iki adet pil,
u bir adet pil kapağı,
u bir adet kullanım kılavuzu.

Eğer birden fazla el cihazına sahip bir model satın aldıysanız, bu durumda her bir ilave el 
cihazı için ambalajın içinde iki adet pil, bir adet pil kapağı,  sahip bir adet şarj istasyonu 
bulunmaktadır. 

Baz istasyonu ile şarj istasyonunun (eğer teslimat kapsamındaysa) kurulumu
Baz istasyonu ve şarj istasyonu, +5 °C ile +45 °C arası sıcaklığa sahip kapalı ve kuru odalarda 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
¤ Baz istasyonunu evinizin ya da dairenizin merkezi bir yerine düz ve kaymaya karşı dayanıklı 

bir alt kaide üzerine kurun

Normalde cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan 
cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen 
yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.
Baz istasyonunu ve şarj istasyonunu duvara da monte edebilirsiniz (bkz. ambalaj). 

Lütfen unutmayın: 
u Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki 

alanına maruz bırakmayın.
u Gigaset'inizi ıslaklığa, toza, tahriş edici sıvılara ve buhara karşı koruyun.

Baz istasyonunu bağlama
¤ İlk telefon fişini 2 bağlayın ve kabloları kablo 

kanallarına yerleştirin.
¤ Ardından adaptörü 1 bağlayın.



Lütfen unutmayın: 
u Adaptör daima fişe takılı olmalıdır, çünkü 

telefon şebeke bağlantısı olmadan çalışmaz.
u Sadece cihazla birlikte teslim edilen adaptörü 

ve telefon kablosunu kullanın. Telefon 
kablolarının soket yerleşimi farklı olabilir.

u Baz istasyonunu bağladıktan veya sıfırladıktan 
sonra telesekreter ancak yakl.  15 saniye sonra 
kullanılabilir.

Notlar
Baz istasyonun menziline dikkat edin.
Kapsama alanı açık alanlarda 300 m, binalarda 50 m kadardır. Eco Modu (¢ S. 22) açıkken 
menzil azalır.

11 12
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Şarj istasyonunu (eğer teslimat kapsamındaysa) bağlayın 

El cihazını çalıştırma
Ekran, koruyucu bir folyoyla kaplıdır. 
Lütfen bu folyoyu çıkarın.


Pilleri yerleştirin ve pil kapağını kapatın

¤ Adaptörün yassı soketini bağlayın 1.
¤ Adaptörü prize takın 2.

Eğer soketi şarj istasyonundan tekrar çekmeniz gerekiyorsa, kilit 
açma düğmesine 3 basın ve soketi çekin 4. 

1

2

3

4

Dikkat
Yalnızca Gigaset Communications GmbH tarafından önerilen pilleri (¢ S. 13) kullanın, yani 
sağlığınıza  ve cihazınıza önemli ölçüde zarar verebileceğinden, kesinlikle normal (tekrar 
şarj edilemeyen) piller kullanmayın. Aksi takdirde, örneğin bataryaların veya pillerin 
muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Ayrıca cihazda arıza veya işlev hasarları 
oluşabilir.

¤ Pilleri yerleştirirken kutuplarına 
dikkat edin.
Kutuplar pil yuvasında belirtilmiştir.

¤ Pil kapağını alttan cihazın üzerine doğru sürün, 
ta ki oturana kadar.

Eğer pil kapağını tekrar açmak 
zorundaysanız, örneğin pilleri değiştirmek 
için, gövdedeki çentiği kavrayın ve bunu 
aşağı doğru sürün. 
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Pilleri ilk kez şarj etme ve boşaltma
Şarj durumunun doğru bir şekilde görüntülenmesi için pilin önce tam olarak şarj edilmesi ve 
boşaltılması gerekir.
¤ El cihazını  6 saat  boyunca baz istasyonunda tutun. 

¤ Ardından el cihazını baz istasyonundan çıkartın ve bunu ancak piller tamamen 
boşaldıktan sonra tekrar buna yerleştirin. 

Ekran dilini değiştirme
Eğer anlaşılmayan bir dil ayarlanmışsa, şuna basınız:
Menü� ¤ 421 ¤ q dil seçin ¤ OK (‰= seçildi)
 ¤ a (bekleme konumuna dönmek için uzun süreli basın)

Açıklama
El cihazı sadece buna ait baz istasyonu Gigaset A400/A400A veya şarj istasyonu içine 
yerleştirilmelidir.

Notlar
u El cihazı fabrika çıkışında baz istasyonuna kaydedilmiştir. Eğer birden fazla el cihazı 

bulunan bir model satın aldıysanı,z tüm el cihazları halihazırda baz istasyonuna 
kaydedilmiştir. Yani sizin ayrıca kayıt yapmanız gerek yoktur. 

u İlk şarj ve deşarjdan sonra, el cihazınızı her görüşmeden sonra şarj istasyonuna geri 
koyabilirsiniz. 

u Pilleri el cihazından her çıkarıp geri taktığınızda, şarj ve deşarj işlemini daima 
tekrarlayın.

u Şarj etme sırasında piller ısınabilir. Bu tehlikeli değildir.
u Pillerin şarj tutma kapasitesi, teknik koşullar yüzünden bir süre sonra azalır.

6 h
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Tarih ve saat ayarı
Gelen aramaların tarihine ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve çalar saati kullanabilmek 
için tarih ve saati ayarlayın. 
Menü ¤ Ayarlar ¤ OK ¤ Tarih/Saat ¤ OK
 ¤ Tarih: ¤  ~ (gün, ay ve yılı 6 haneli girin) ¤ OK
 ¤ Saat: ¤ ~ (saat ve dakikayı 4 haneli girin) ¤ OK (ekran göstergesi: Kaydedildi)
 ¤ a (bekleme konumuna dönmek için uzun süreli basın)

Bekleme konumunda ekran
Telefon kayıtlı ve saat ayarlı olduğunda, bekleme ekranı, baz istasyonuna bağlı olarak şu 
şekilde görünür (örnek). Telesekreter açıksa (A400A), ekranın en üst satırında ek olarak 
telesekreter simgesi ± görüntülenir.  Telesekreterinizin standart bir anonsu bulunmaktadır.
Baz istasyonu ile el cihazı arasındaki radyo dalgası gücü:

– iyi ile zayıf arası:  Ð�¨�§�¦
– Sinyal yok:  ¥ 

Pillerin şarj durumu:
– U piller % 66 üzerinde dolu�
– V piller % 34 ve % 66 arasında dolu
– e piller % 11 ve % 33 arasında dolu 
– = yanıp sönüyor: piller % 11 altında dolu
–  �=� �e� �V� �U şarj işlemi 

Eğer Eco Modu+ (¢ S. 2) etkinse, üstte solda ½ simgesi gösterilir.

El cihazını açma/kapatma
El cihazını açmak veya kapatmak için, a kapatma tuşuna uzun süreli basın. 
Kapatılmış bir el cihazını baz ünitesinde veya şarj ünitesine koyarsanız bu belirli bir süre sonra 
(yakl. 30 saniye) otomatik olarak devreye girer.

Telefonunuz artık kullanıma hazır!
Telefonunuzu kullanırken sorularınız olursa, arıza gidermeye ilişkin ipuçlarını okuyun 
(„Sorunlar ve çözümler“, ¢ S. 13) veya müşteri hizmetlerimize başvurun ¢ S. 13.

Açıklama
Tarih ve saati girerken, kontrol tuşunun sağına veya soluna basarak giriş konumunu sola 
veya sağa doğru kaydırabilirsiniz.

Ð ± V 
INT 1

11.12. 11:56
Menu



7

A400/A400A / TUR / A31008-M2201-B401-3-5A19 / main.fm / 17.10.2013

Telefon görüşmesi
Harici arama/görüşmeyi bitirme

Harici aramalar, genel telefon şebekesine yapılan 
görüşmelerdir.
~ (Telefon numarasını girin)  ¤ c. 
Numara aranır. (Veya önce c tuşuna uzun basabilir 
[çevir sesi] ve daha sonra numarayı girebilirsiniz.) 
Görüşme sırasında ahize kulaklığını ayarlama menüsünü 
t ile çağırın ve ses seviyesini q ile ayarlayın.
Görüşmeyi bitirme/aramayı iptal etme:
Bitirme tuşuna a basın.
Otomatik olarak her aranan numaranın önüne bir 
şebeke operatörü kodunu ekleyebilirsiniz (bkz. 
menüye genel bakış „Sebeke seçimi“ ¢ S. 22).

Arama cevaplama

Gelen bir arama el cihazında üç ayrı şekilde bildirilir: 
Zil sesiyle, ekran göstergesiyle ve cevaplama/
hoparlörle konuşma tuşunun c yanıp sönmesiyle.
Aramayı cevaplamak için cevaplama tuşuna c basın.
Fonksiyon Oto. cevapl. devredeyken el cihazını 
sadece baz istasyonundan/şarj cihazından alın (bkz. 
menüye genel bakış¢ S. 22).

Arayanın numarasını gösterme 

Bir arama sırasında çağrı numarası veya telefon 
defterinde kaydedilmişse, arayanın ismi ekranda 
gösterilir.
Ön koşullar: 
1 Şebeke operatörünüzü arayanın çağrı numarasını 

(CLIP) ekran üzerinde göstermek için 
görevlendirmelisiniz.

2 Arayan şebeke operatöründe, kendi numarasının 
aktarılması görevini vermeli (CLI).

Ekranda Harici görüsme görünür, şayet arayan 
numara göstergesi sizin tarafınızdan 
etkinleştirilmemişse, Gizli çagri, arayan tarafından 
arayan numara aktarımı engellenmiş veya 
etkinleştirilmemişse Gizli çagri görünür

Telefon numarası gösterimi ile ilgili 
notlar (CLIP)

Gigaset telefonunuz teslimat durumunda, arayanın 
telefon numarası ekranda gösterilecek şekilde 
ayarlanmıştır. Sizin kendi Gigaset telefonunuzda 
ayrıca başka ayarlar yapmanıza gerek yoktur.

Ancak telefon numarası yine de gösterilmeyecek 
olursa, bunun sebepleri şunlar olabilir: 
u Şebeke operatörünüze CLIP talimatı 

vermemişsiniz veya
u Telefonunuz, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre 

telefon santraline (Gateway) sahip bir telefon 
santrali/bir aktarıcı üzerinden bağlantılıdır.

Telefonunuz bir telefon santrali/bir Gateway 
üzerinden mi bağlanmış? 
Bunu, telefon ile ev bağlantısı arasında başka bir 
cihazın bulunmasından, örn. bir TK- santrali, bir 
Gateway vs. anlayabilirsiniz. Çoğu zaman burada bir 
sıfırlamanın yardımı olur:
¤ Telefon santralinizin fişini kısa süreliğine çekin! 

Ardından tekrar takın ve cihazın yeniden 
başlatılmasını bekleyin.

Telefon numarası halen gösterilmiyorsa 
¤ Telefon santralinizin ayarlarını telefon numarası 

gösterimi (CLIP) bakımından kontrol edin ve 
gerekiyorsa bu fonksiyonu etkinleştirin. Bunun 
için cihazın kullanım kılavuzunda CLIP'i arayın 
(veya arayan numarası aktarım, arama göstergesi 
vs. gibi alternatif bir tanımlama ...). Gerekiyorsa bu 
santralin üreticisinden bilgi alınız. 

Eğer bu şekilde de başarılı olamıyorsanız, belki de bu 
telefon numarasının şebeke operatörü CLIP hizmetini 
sunmuyordur.

Telefon numarası gösterimi şebeke operatöründen 
talep edilmiş mi?  
¤ Operatörünüzün telefon numarası gösterimini 

(CLIP) destekleyip desteklemediğini ve 
fonksiyonun sizin için açılıp açılmadığını kontrol 
edin. Gerekiyorsa operatörünüzden bilgi alınız.

Konuyla ilgili diğer bilgiler için bakınız Gigaset ana 
sayfası: www.gigaset.com/service

Hoparlör üzerinden görüşme

Ahize ile hoparlör arasında geçiş yapma:
Bir görüşme sırasında ve telesekreteri dinleme 
sırasında (sadece A400A) cevaplama/hoparlör 
üzerinden konuşma tuşuna d basarak hoparlör 
üzerinden görüşmeyi açıp kapatabilirsiniz. Hoparlörle 
konuşma devredeyse, tuş yanar.
Görüşme sırasında ahize kulaklığını ayarlama 
menüsünü t ile çağırın ve ses seviyesini q 
ile ayarlayın.

Sessiz mod 

Bir görüşme sırasında el cihazınızı sessiz konuma 
getirebilirsiniz. Görüştüğünüz kişi artık sizi duyamaz.
Görüşme sırasında fonksiyonu açmak veya kapatmak 
için, sağ v kumanda tuşuna basın.

http://www.gigaset.com/service
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Telefon rehberini ve listeleri 
kullanma
Telefon rehberi
Telefon rehberini açma: Alt s kumanda tuşuna 
basın.
80'e kadar  telefon numarası (maks. 32 rakam) 
isimlerle birlikte (maks. 16 karakter) kaydedilebilir. 
Harf/Karakter girişi ¢ S. 12.

İlk numarayı telefon rehberine kaydetme
s ¤ Yeni giris? ¤ OK
 ¤ ~ (Numarayı girin) ¤ OK
 ¤ ~ (isim girin) ¤ OK

Numarayı telefon rehberine kaydetme
s ¤ Menu ¤ Yeni giris ¤ OK
 ¤ ~ (Numarayı girin) ¤ OK
 ¤ ~ (isim girin) ¤ OK

Telefon rehberi girişini seçin
Telefon rehberini s ile açınız. Şu seçeneklerden 
yararlanabilirsiniz:
u Aradığınız soyada ulaşıncaya kadar s tuşuyla 

girişe ilerleyin. 
u Soyadın ilk karakterini girin, gerekirse s tuşu ile 

girişe ilerleyin. 

Telefon rehberiyle arama
s ¤ q (girişi seçin) ¤ c
Diğer işlevleri kullanma 
s ¤ q (girişi seçin) ¤ Menu

s ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Kısayol tuşlarının kullanımı
Telefon rehberindeki kayıtları 0 ve 2 ile -9 arasındaki 
tuşların üzerine atayabilirsiniz:
s ¤ q (girişi seçin) ¤ Menu
 ¤ Kisayol ¤ OK ¤ ~ (üzerine girişin kaydedileceği tuşa 
basın)

Seçmek için ilgili kısayol tuşuna uzun süreli basın.

Telefon rehberini başka bir el cihazına 
aktarma
Ön koşullar:
u Alıcı ve verici el cihazı, aynı baz istasyonuna kayıtlı 

olmalıdır.
u Diğer el cihazı ve baz istasyonu, telefon rehberi 

girişlerini alabilir ve gönderebilir durumda 
olmalıdır.

s ¤ q�(girişi seçin) ¤ Menu
 ¤ Girisi gönder / Listeyi gönder ¤ OK ¤ ~ (alıcı el 
cihazının dahili numarasını girin) ¤ OK

Tekrar arama listesi

Bu listede sranan son on numara bulunur.

Tekrar arama listesinden arama
 veya c (kısaca basın) ¤ q (girişi seçin) ¤ c
Tekrar arama listesi girişlerini yönetme
 veya c (kısaca basın) ¤ q (girişi seçin) ¤ Menu

Aşağıdaki  fonksiyonları seçebilirsiniz: 

Arama listesi/telesekreter listesi/
şebeke telesekreter listesi

Bir listeye bir yeni kayıt girer girmez bir uyarı sesi 
duyulur. Ekranda ayrıca bir mesaj görünüp 
görünmemesini ve mesaj tuşunun f yanıp 
yanmayacağını ayarlayabilirsiniz:
Menu ¤ P#Q5#M ¤ XY ¤ OK

X = 5 Cevapsız çağrılar için
M telesekreter üzerindeki  mesajlar için

Y= Q optik sinyal verme açık (teslimat durumu)
1 optik sinyal verme kapalı

Bir ayar değişikliği ancak bir sonraki yeni mesajın 
ulaşmasından sonra etkinleşir.

Yeni giris Yeni telefon numarasını 
kaydetme.

Numara göster Telefon numarası gösterme.

Ismi göster İsmi gösterme.

Grisi degistir Seçilen giriş değiştirilir.

Numaryi kullan Numarayı değiştirme veya takviye 
etme. Sonra arayın veya diğer 
fonksiyonları menü ile çağırın.

Girisi sil Seçilen girişi silme.

Girisi gönder Tek bir kaydı başka bir el cihazına 
gönderme (¢ S. 8).

Listeyi sil Tüm telefon rehberi girişlerinin 
silinmesi

Listeyi gönder Komple telefon defterini başka 
bir el cihazına gönderme (¢ S. 8).

Kisayol Kısayol için güncel girişi bir tuşun 
üzerine atama.

Numaryi kullan Numarayı değiştirme veya takviye 
etme. Sonra arayın veya diğer 
fonksiyonları menü ile çağırın.

Rehbere kopyl. Giriş, telefon rehberine devralma.

Girisi sil Seçilen girişi silme.

Listeyi sil Bütün girişlerin silinmesi.
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f tuşunun üzerine basarsanız tüm listeleri 
görürsünüz. 

Aramalar listesi 
Önkoşul: CLIP (¢ S. 7)
Arama listesi, ayarlı liste türüne göre şunları içerir: 
(¢ S. 22)
u Gelen çağrılar
u Cevapsız çağrılar
u Telesekreter tarafından kaydedilen çağrılar 

(sadece A400A)
Ayarlanan liste türüne göre son gelen 25 aramanın 
tüm numaraları veya sadece cevaplanmayan 
numaralar kaydedilir.
Aramalar listesi şu şekilde görüntülenir:

Yeni kayıt sayısı + eski, okunmuş kayıt sayısı.

Çağrı listesini açın
f ¤ Çagrilar: 01+02 ¤ OK

Son cevapsız arama gösterilir.
Gerekiyorsa q ile başka giriş seçin.

Diğer fonksiyonları kullanma 
q (girişi seçin) ¤ Menu

s ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

 Arayanların çağrı listesinden geri aranması
f ¤ Çagrilar: 01+02 ¤ OK ¤ q (girişi seçin) ¤ c
Telesekreter listesi (sadece A400A)
Telesekreter listesi üzerinden, telesekreterdeki 
mesajları dinleyebilirsiniz. 
Aramalar listesi şu şekilde görüntülenir:

Yeni mesaj sayısı + eski, okunmuş mesaj sayısı

Tekrar arama listesini açma
f ¤ T.sekr.: 01+02 ¤ OK

Yeni mesajlar varsa, dinleme ilk yeni mesajla başlar, 
aksi taktirde ilk eski mesajla başlar.

Diğer fonksiyonları kullanma 
Mesaj dinleme sırasında:
Ekran tuşu menü üzerine basın dinleme durdurulur.
s ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Telesekreter kullanımı 
(A400A)
Telesekreterin kullanımı baz istasyonundaki tuşlar 
(¢ S. 1) veya el cihazı üzerinden gerçekleşir. Telefon 
bir standart anonsla teslim edilir. Kendi anons 
metinlerinizi sadece el cihazı üzerinden 
kaydedebilirsiniz. Kendi kişisel anonsunuz 
olmadığında, ilgili standart anons kullanılır.
Hafıza doluysa, telesekreter otomatik olarak kapanır. 
Eski mesajları silerseniz, otomatik olarak tekrar 
devreye girer.

Telesekreteri el cihazı üzerinden 
kullanma

Telesekreteri açma/kapatma
Menu ¤ Sesli Mesaj ¤ OK ¤ Aktive et ¤ OK (‰ = açık)

Telesekreter açıksa ekranda ± simgesi gösterilir.

Kendi anonslarınızı kaydetme
Menü ¤ Sesli Mesaj ¤ OK ¤ Anonslar ¤ OK
 ¤ Anonsu kaydet ¤ OK ¤ Kayt basl. mi? ¤ OK

‘Kayıt hazır’ sinyalini duyarsınız (kısa ses). Şimdi 
anonsu söyleyin (en az 3 saniye). OK ile onaylarsınız 
a veya ” ile kaydı silersiniz. Kayıttan sonra kontrol 
amaçlı olarak anons dinletilir. 

Lütfen unutmayın:
170  saniyelik maksimum kayıt süresine gelindiğinde 
veya 2  saniyeden daha uzun bir konuşma aralığı 
verildiğinde, kayıt otomatik olarak sona erdirilir.

Anonsları dinleme veya silme
Menüye genel bakış ¢ S. 21.

Mesajları dinleme/silme
Mesajları dinlemek için telesekreter listesini açın. 

Notlar
Aramalar şebeke telesekreterinde kaydedilmişse, 
gerekli ayarlar yapıldığında bir mesaj alırsınız 
(şebeke operatörünüze bağlı).

Girisi sil Güncel giriş silinir.

Rehbere kopyl. Giriş, telefon rehberine devralma.

Tarih/Saat Aramanın yapıldığı tarih ve saati 
(eğer ayarlıysa, ¢ S. 6) gösterme.

Durum Yeni ça.: yeni cevapsız arama. Eski 
ça.: önceden okunmuş giriş. Glen 
çag: Arama kabul edilmiş.

Listeyi sil Dikkat! Tüm eski ve yeni girişler 
silinir.

Çagrilar: 01+02

T.sekr.: 01+02

Ara Arayanı geri arama.

Devam Durdurulan dinlemeye devam.

Tel. Ses Seviy. Ses düzeyini ayarlama.

Rehbere kopyl. Giriş, telefon rehberine devralma.

Tüm eskileri sil Tüm eski mesajları silme.
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Mesaj dinlemeyi durdurma ve yönetme 
Mesajlar dinletilirken: 

Tek bir mesajı silme
Mesaj dinleme sırasında  ˜ ekran tuşuna basın.

Tüm eski mesajları silme
Dinleme veya duraklatma sırasında:
Menü ¤ Tüm eskileri sil ¤ OK (güvenlik sorgulamasını 
onaylama)

Görüşmeyi telesekreterden devralma
Telesekreter bir aramayı kaydederken
Menu ¤ Kabul ¤ OK

tuşuna basarak alabilirsiniz. Kayıt işlemi iptal edilir ve 
arayan kişi ile görüşebilirsiniz.

Telesekreteri ayarlama

Teslimat durumunda telesekreter önceden 
ayarlanmıştır. Kişisel ayarlarınızı el cihazı üzerinden 
yapabilirsiniz.
Telesekreterin bir aramayı kabul edeceği süreyi ve 
kayıt süresini nasıl ayarlayacağınız ve kayıt sırasında 
birlikte dinlemeyi nasıl etkinleştireceğiniz menüye 
genel bakışta bulunur ¢ S. 21.

Telesekreter veya şebeke 
telesekreteri seçmek için  1 ile 
ayarlayın

El cihazında sadece 1 tuşuna uzun  süreli basın ve 
doğrudan telesekreter/şebeke telesekreteri ile 
bağlantıya geçersiniz.
Menüye genel bakış ¢ S. 21.

Dışarıdan uzaktan kumanda 

Telesekreterinizi herhangi başka bir telefondan (ör n. 
otel, telefon kulübesi) sorgulayabilir veya açabilirsiniz.

Ön koşullar: 
u 0000 dışında bir sistem PIN kodu ayarlamış 

olmalısınız ¢ S. 22.
u Uzaktan kumanda için kullanacağınız telefon 

tonlu arama (DTMF) kullanıyor olmalı, yani  tuşlara 
her basışınızda farklı sesler duymalısınız.

Telesekreteri arama ve mesajları dinleme
~ (Kendi numaranızı arama) ¤ kendi anons metninizi 
dinlerken:  9�  tuşuna basın ve sistem PIN kodunu girin 

Bunun için aşağıdaki tuşlar kullanılır: 

Telesekreteri açma
~ (Kendi numaranızı arayın ve duyana kadar çaldırın: 
„Lütfen PIN girin“) ¤ ~ Sistem PIN kodunu girin

Telesekreteriniz açılmıştır. Kalan kayıt süresi anons 
edilir. Mesajların dinletilmesine başlanır. Telesekreteri 
uzaktan kapatamazsınız.

El cihazını arama ("çağrı")
El cihazınızı baz istasyonunu yardımıyla 
arayabilirsiniz. 
u Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (¢ S. 1)) 

kısa süreli basın.
u Zil sesleri kapalı da olsa, tüm el cihazları aynı anda 

çalar ("çağrı").
bitirme: Baz istasyonundaki (¢ S. 1)kayıt/çağrı 
tuşuna kısaca basın veya bir el cihazındaki c 
cevaplama tuşuna basın.

El cihazlarını kaydetme
Baz istasyonunuza toplam dört adete kadar el cihazı 
kaydedebilirsiniz. Her ilave el cihazı çalışabilir 
durumda olması için baz istasyonuna 
kaydedilmelidir! 

Kayıt işlemi yakl. 1 dakika sürer.
El cihazlarına kullanılmayan en küçük dahili serbest 
numara (1-4) atanır. 1-4 arası dahili numaraların 
tamamı atanmış durumdaysa, 4 numarasının  üzerine 
yazılır.

2 Dinletmeyi durdur. 
Devam etmek için 2 tuşuna tekrar basın.

t Güncel mesajın başına atla.

2 x t Bir önceki mesaja geçer.

s Bir sonraki mesaja geçer.

2 x s İki sonraki mesaja geçer.

A Güncel mesajın başına atla.
2x basıldığında: Bir önceki mesaja geçer.

B Dinletmeyi durdur. Devam etmek için tuşa 
tekrar basın.

3 Sonraki mesaja atla.

0 Dinletilen mesaj silinir.

1) El cihazında
Menü ¤ Ayarlar ¤ OK ¤ El cihazi ¤ OK
 ¤ El cihazi kyt. ¤ OK ¤ Baz istasyonunun sistem PIN 
kodunu (fabrika ayarı: 0000) girin ¤ OK
Ekranda şu yanıp söner Kaydediyor.

2) Baz istasyonunda
Sistem PIN kodunu girdikten sonra 60 san. içinde 
kayıt/çağrı tuşuna (¢ S. 1) uzun (min. 3 san.) basın. 
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El cihazlarının kaydını silme
Menü ¤ Ayarlar ¤ OK ¤ El cihazi ¤ OK
 ¤ El cih. kayd. sil ¤ OK ¤ q El cihazını seçin ¤ OK ¤ Baz 
istasyonunun sistem PIN kodunu (fabrika ayarı: 0000) 
girin ¤ OK

Seçilen el cihazının kaydı şimdi silinmiştir.

Birden fazla el cihazı 
kullanma
Dahili arama

Dahili aramalar, aynı baz istasyonuna kaydettiğiniz el 
cihazları arasındaki ücretsiz görüşmelerdir. 
Diğer el cihazlarını arayabilmek için şuna basın

u u ¤ q ( el cihazının dahili numarasını seçme) 
veya ~ (dahili no.yu direkt girin) ¤ OK, el cihazı 
çağrılır veya

u u ¤ T. Ara ¤ OK, tüm el cihazları çağrılır 
(alternatif olarak u kumanda tuşuna uzun veya 
u ¤ P basabilirsiniz).

Bitirme için a bitirme tuşuna basın.

Dahili danışma/görüşme bağlama

Bir harici  kişiyle görüşüyorsunuz. u kumanda 
tuşuna basın ve bir ya da tüm el cihazlarını arayın. 
Harici görüşmeci bekleme melodisini duyar. 
u Dahili görüşmeciyle görüşmeden önce a 

kapatma tuşuna basın; görüşme, çağrıyı kabul 
eden görüşmeciye aktarılır.

u Dahili görüşmecinin konuşmasından sonra 
bununla görüşün. Daha sonra a bitirme tuşuna 
basın; görüşme aktarılır veya ” ekran tuşuna 
basın; tekrar harici görüşmeci ile bağlantı kurulur.

Harici görüşmeye katılma

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir görüşmeci 
bu görüşmeye katılabilir ve diğerleriyle konuşabilir 
(konferans). 
Önkoşul: İşlev Dah. Konfer. devrede. 

Dahili konferansı açma/kapatma
Menü ¤ Ayarlar ¤ OK ¤ Baz ¤ OK
 ¤ Dah. Konfer. ¤ OK (‰ = açık) 

dahili katılma (konferans)
Yürütülen harici görüşmeye siz de katılmak 
istiyorsunuz.
cCevaplama tuşuna uzun süreli basın. Görüşmeye 
katılırsınız. Tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar. 
bitirme: Bitirme tuşuna a basın. Tüm görüşmeciler 
bir sinyal sesi duyar.
İlk dahili görüşmeci bitirme tuşuna a basarsa, 
görüşmeye katılan el cihazı ile harici görüşmeci 
arasındaki bağlantı devam eder.

Çalar saati ayarlama
Çalar saati açma/kapatma
Menü ¤  Calar Saat ¤ OK ¤  Etkinlstirme 
¤ OK (‰ = etkinleştirildi)

Eğer etkinse:
 ¤ Uyandırma zamanı girin ¤ OK

Çalar saat çaldığında, herhangi bir tuşa basmak 
suretiyle bunu 24 saatliğine kapatın. Eğer çalar saat 
etkinleştirilmişse, ekranda çalar saar sembolünü l ve 
tarih yerine uyandırma saatini görürsünüz.

Uyandırma zamanını girme/değiştirme
Menü ¤ Calar Saat ¤ OK ¤ Uyanma zamani ¤ OK

Uyandırma zamanını saat ve dakika olarak girin ve OK 
tuşuna basın. Uyandırma zamanını girdikten/
değiştirdikten sonra çalar saat otomatik olarak 
etkinleştirilir.

Telefon ayarları
Ses ayarlarını yapma, ikaz ve uyarı seslerinin yanı sıra 
tuş sesini açma/kapatma bkz. menüye genel bakış 
¢ S. 21.
Ekran kontrastı ve büyük arama rakamları seçme, bkz. 
menüye genel bakış ¢ S. 22.
Baz cihazının sistemin pin kodunu ayarlama, bkz. 
menüye genel bakış ¢ S. 22.

Ekran dilini değiştirme

Menü ¤ Ayarlar ¤ OK ¤ El cihazi ¤ OK ¤ Dil seçimi ¤ OK 
¤ q dili seçme ¤ OK 
Güncel dil ‰�ile işaretlenmiştir.

Yanlışlıkla anlamadığınız bir dili ayarlamışsanız:
Menü� ¤ 421 ¤ q dili seçme
 ¤ OK (‰= seçildi)

El cihazı sıfırlama

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk 
durumuna getirebilirsiniz. Telefon rehberinin, arama 
listesinin kayıtları ve el cihazının kaydı baz 
istasyonunda korunur.
Menü ¤ Ayarlar ¤ OK ¤ El cihazi ¤ OK
 ¤ El cihazi-Sfr. ¤ OK ¤ Sifirla? ¤ OK

a ile sıfırlama iptal edilir.
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Baz istasyonuna fabrika ayarlarını 
geri yükleme

Sıfırlama sırasında 
u bireysel ayarlar sıfırlanır
u tüm listeler silinir
sadece tarih ve saat ayarları korunur.

Yazılım sıfırlama
Menü ¤ Ayarlar ¤ OK ¤ Baz ¤ OK ¤ Baz reset ¤ OK 
¤ Sifirla? ¤ OK

Donanım sıfırlama
İlaveten 
u tüm mobil cihazların kaydı silinir ve
u Sistem PIN kodu asıl koduna 0000 geri alınır.
Bunun için baz istasyonunun elektrik fişini çekin. Baz 
istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (¢ S. 1) basın ve 
tuşu basılı tutarken, aynı anda baz istasyonunun 
elektrik fişini tekrar takın. Tuşu 5 saniye sonra tekrar 
bırakın.

Repeater modu

Yükseltici kullanarak baz istasyonunuzun kapsama 
alanını artırabilirsiniz. Bunun için yükseltici modunu 
etkinleştirmeniz gerekir (¢ S. 22). Repeater modu ve 
Eco modu veya Eco-Modu+ (¢ S. 2) birbirini karşılıklı 
kapatır. Fabrika tarafından etkinleştirilmiş şifreli 
aktarım, bir yükselti işletiminin etkinleştirilmesi 
sırasında devre dışı bırakılır.

Yükseltici ektinleştirikdikten ve kapatıldıktan sonra 
el cihazınızı kapatıp tekrar açmanız gerekir (¢ S. 6).

Baz istasyonunu telefon 
santralinde çalıştırma
Bu ayarlar sadece telefon santraliniz bunu 
gerektiriyorsa yapın, telefon santralinin kullanım 
kılavuzuna bakın. 
Giriş sırasında rakamları yavaş şekilde peş peşe girin.

Arama yöntemini değiştirme
Menü  ¤ P#Q5#11 ¤ ayarlanan arama 
yöntemi için rakam yanıp söner: 0 = Tonlu arama (DTMF); 
1 = darbeli arama (IWV) ¤ rakam girin  ¤ OK.

Flaş süresini ayarlama 
Menü  ¤ P#Q5#12 ¤ güncel flaş süresi 
için rakam yanıp söner: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 
2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 
6 = 600 ms; 7 = 800 ms ¤ rakamı girin ¤ OK.

Hat kullanımından sonraki bekleme süresini 
değiştirme
c cevaplama tuşuna basma ile numaranın 
gönderilmesi arasındaki bekleme süresini 
ayarlayabilirsiniz. 

Menü  ¤ P#Q5#1O ¤ güncel bekleme 
süresi için rakam yanıp söner: 1 = 1 san.; 2 = 3 san.; 3 = 7 
san.  ¤ Rakamı girin ¤ OK.

R tuşundan sonra bekleme süresini 
değiştirme
Menü  ¤ P#Q5#14 ¤ güncel bekleme 
süresi için rakam yanıp söner: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 
3 = 3200 ms ¤ rakamı girin ¤ OK.

Ek
Harf/Karakter girişi 

İlgili tuşa çokça defa basın. 
Kare tuşuna # kısa bastığınızda giriş modları 
arasında geçiş yapılır: Abc-123, 123-abc ve abc-Abc

Standart yazı

1) Boşluk

Türkçe

1) Boşluk

1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10 11 12 13 14 15
1 1 £ $ ¥ ¤
2 a b c 2 ä á à â ã ç
I d e f 3 ë é è ê
4 g h i 4 ï í ì î
5 j k l 5
L m n o 6 ö ñ ó ò ô õ
M p q r s 7 ß
N t u v 8 ü ú ù û
O w x y z 9 ÿ æ ø å
Q . , ? ! 0 + - : ¿ ¡ " ’ ; _
P * / ( ) < = > %
# Abc

--> 
123

123
-->
abc # @ \ & §

1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x
1 1
2 a b c ç 2 ä á à â ã
I d e f 3 ë é è ê
4 g h i 4 ï í ì î
5 j k l 5
L m n o ö 6 ñ ó ò ô õ
M p r s 7 q ß
N t u ü v 8 ú ù û
O y z 9 w x ÿ æ ø å
Q . , ? ! 0 + - : “ ‘ ; _
P * / ( ) < = > %

# Abc
--> 
123

123
-->
abc # @ \ & §

1)

1)
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Teknik veriler

Önerilen piller
Teknoloji: Nikel Metal Hidrit (NiMH)
Boyut: AAA (Micro, HR03)
Gerilim: 1,2 V
Kapasite: 400 - 800 mAh
Cihaz iki adet onaylanmış pille birlikte teslim edilir.

Baz istasyonunun güç tüketimi

Genel teknik veriler

Sorunlar ve çözümler

Eğer telefonunuzu kullanırken sorunlar oluşuyorsa 
www.gigaset.com/service 
altında günün 24 saati hizmetinizdeyiz. Ayrıca 
aşağıdaki  tabloda en sık karşılaşılan sorunlar ve olası 
çözümler listelenmiştir.

Müşteri Hizmetleri & Destek
Sorularınız mı var? Bir Gigaset müşterisi olarak, size sunulan kapsamlı servislerimizin avantajlarını 
kullanabilirsiniz. Aradığınız yardımı elinizdeki kullanım kılavuzunda ve Gigaset çevrimiçi portalında bulabilirsiniz.
Lütfen telefonunuzu aldıktan sonra www.gigaset.com/service web sitesi adresinde kaydedin. Bu sayede 
sorularınızı cevaplayarak veya garanti konusunda bilgilendirerek size daha iyi hizmet verebiliriz. Kişisel hesabınız 
müşteri hizmetlerine e-posta aracılığıyla direk erişmenize olanak sağlar. 
Sürekli güncellenen: www.gigaset.com/service sayfasında bulabilecekleriniz:
u Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi
u Sıkça sorulan sorular listesi.
u Aradığınız konulara hızlıca ulaşabileceğiniz anahtar kelime ile arama özelliği
u Uyumluluk veritabanı: Hangi baz istasyonlarının hangi el cihazı ile uyumlu olduğunu keşfedin
u Ürün Karşılaştırması: Birkaç ürünün özelliklerini birbirleriyle karşılaştırın
u Kullanım kılavuzlarının ve en son yazılım güncellemelerinin indirilmesi
u Müşteri servisi için E-posta iletişim formu
İleri düzeyde sorularınız veya kişisel danışmalarınız için temsilcilerimiz yardım hattımızda hizmetinizde.
İhtimal dahilinde-tamir, garanti veya teminat iddaaları:
Çağrı Merkezi: +90 216 223 01 57

Bekleme modunda
– şarj edilmiş el cihazı baz istasyonu içinde
– el cihazı baz istasyonu dışında

yakl. 0,7 W
< 0,4 W

Görüşme sırasında yakl. 0,5 W

DECT standardı destekleniyor
GAP standardı destekleniyor

(Gigaset el cihazı sadece Gigaset 
baz istasyonlarında tam işlevseldir)

Menzil Açık alanda 300 m kadar, binalarda 
en  fazla 50 m

Baz istasyonu elektrik 
beslemesi

230 V ~/50 Hz

Çalışma sırasında ortam 
koşulları

+5 °C ila +45 °C; % 20 ila % 75 bağıl 
nem

Bekleme süresi 220 saat
Görüşme süresi 20 saat
1,5 saat görüşme/gün 
durumunda işletim 
süresi
- Eco Modu+ hariç 
- Eco Modu+ ile birlikte



135 saat
90 saat

Şarj yuvasında şarj 
süresi 

5,5 saat

Problem Nedeni Çözümü

Ekranda 
gösterge yok.

El cihazı 
açılmamıştır.


Piller boşalmıştır.

El cihazını açmak veya 
kapatmak için,a 
kapatma tuşuna uzun 
süreli basın.
Pilleri şarj edin veya 
değiştirin .

Baz 
istasyonuna 
bağlantı yok, 
ekranda Baz 
yanıp sönüyor.

El cihazı baz 
istasyonunun 
menzilinin dışında.
El cihazı 
açılmamıştır.
Baz istasyonu 
devrede değil.

El cihazı ile baz 
istasyonu arasındaki 
mesafeyi azaltın.

El cihazını kaydedin 
¢ S. 10.
El cihazındaki fişi 
kontrol edin ¢ S. 3.

Sabit hattan zil 
sesi/çevir sesi 
duyulmuyor.

Cihazla birlikte 
verilen telefon 
kablosu 
kullanılmamış veya 
onun yerine yanlış 
soket yerleşimi 
olan yeni bir kablo 
takılmıştır.

Lütfen daima cihazla 
birlikte verilen telefon 
kablosunu kullanın 
veya yeni kablo satın 
alırken soket 
yerleşiminin doğru 
olmasına dikkat edin : 
telefon damarlarının 3-
4-yerleşimi/EURO 
CTR37.

Hatalı ton 
Sistem PIN 
kodu 
sorgulamasınd
an sonra.

PIN kodu 
unutuldu.

Girdiğiniz sistem 
PIN kodu yanlıştır.

Sistem PIN kodunu 
0000’a geri alın ¢ S. 12.
Tüm el cihazlarının 
kaydı silinir. tüm 
ayarlar sıfırlanır. 
Bütün listeler silinir.

Bağlantı daima 
yakl. 30 saniye 
sonra kesiliyor.

Yükseltici 
etkinleştirildi veya 
devre dışı bırakıldı 
¢ S. 12.

El cihazını kapatın ve 
tekrar açın ¢ S. 6.

http://www.gigaset.com/service
www.gigaset.com/service
http://www.gigaset.com/service
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Dikkat: Eğer Gigaset ürünü ülke sınırlarında yetkili bayiler tarafından satılmamışsa ülke telefon şebekesine tam 
uyumlu çalışmayabilir. Ürün kutusunda CE işaretinin yanında ürünün hangi ülke/ülkeler için üretildiği açık bir 
şekilde belirtilmektedir. Eğer ürün bu tavsiyeler, kullanım kılavuzundaki ve ürünün üzerindeki direktifler dışında 
kullanılırsa, bu durum garanti taleplerini (ürün tamir ve değişimi) etkileyebilir. Garantinin geçerli olabilmesi için 
ürünü satın alan kişi alım tarihi (garanti periyodunun başlagıcı) ve ürün tipini belirten bir belgeye sahip olmalıdır

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.
Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.
Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına 
uyduğunu beyan eder. 

Üretici Firma Adı ve Adresi 
Gigaset Communications GmbH 
Frankenstr. 2a 
D-46395 Bocholt
ALMANYA 
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu
CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de

İthalatçı Firma
Gigaset İletişim Cihazları A. Ş.
Yakacık Cad. No: 111 22 No. Iu Bina
34870 Kartal 
İSTANBUL
216 459 34 61 
www.gigaset.com/tr

Çağrı Merkezimiz
Müşteri Hattı: 0 216 223 01 57
Bayi Hattı: 0 216 223 01 58
Faks: 0 216 459 39 66 

Cihaz Kullanim Ömrü
Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

*1 Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.
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Merkez Servis

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON 
ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.
İSTANBUL 
Telefon No : 0216 4589797
Adres : BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK. 
NO: 9 
MALTEPE İSTANBUL 

ANKARA 
Telefon No : 0216 4589797
Adres : NECATİBEY CAD NO: 82/B SIHIYE 
ÇANKAYA ANKARA 

İZMİR
Telefon No : 0216 4589797
Adres : İSMET KAPTAN MAH ŞAİR EŞREF BULVARI 
NO: 30/A 
KONAK İZMİR

Diğer

2H GIDA VE TARIM SANAYİ VE TİCARET 
PAZARLAMA LTD. ŞTİ. 
Telefon No : 0224 2330000 
Adres : KÜKÜRTLÜ MAHALLESİ İNCİ SOKAK YILMAZER 
APT. NO:2 D:2 
OSMANGAZİ BURSA 

ARSEN GRUP-TURGAY KELEŞ 
Telefon No : 0462 7112415 
Adres : YALI MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. 
NO.12/02 
ARSİN TRABZON 

ATA BİLGİSAYAR AHMET ADNAN ÇAYDERE VE 
ORTAKLARI SAHIS 
Telefon No : 0246 2327694 
Adres : ÇELEBİLER MAH.HASTAHANE CADDESİ KONAK 
İŞHANI 1405 SK.NO:2/C 
ISPARTA 

ATA BİLİŞİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
Telefon No : 0384 2141900 
Adres : YENİ KAYSERİ CAD.NO:17/B 
NEVŞEHİR

CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE 
TİCARET LTD. ŞTİ. 
Telefon No : 0212 2522222 
Adres : KUŞTEPE MAH. LEYLAK SK. MURAT İŞ MERKEZİ 
B BLOK 1.BODRUM D:02-A 
ŞİŞLİ İSTANBUL 

ÇAĞDAŞ RİZE ELEKTRONİK-İSMAİL 
ZAİMOĞLU Esnaf 
Telefon No : 0464 2132420 
Adres : TOPHANE MAH. PİRİREİS SOKAK NO.2 
RİZE 

DİLARA BİLGİSAYAR VE ELKETRONİK SANAYİ 
EĞİTİM VE TİCARET 
Telefon No : 0246 2326199 
Adres : 6 MART ATATÜRK CAD. NO:15 
ISPARTA 

DORNET BİLİŞİM ELEKTRİK ELEKTRONİK 
DANIŞMANLIK İNŞAAT GIDA SANAYİ VE 
TİCARET LTD ŞTİ.
Telefon No : 0246 4413600 
Adres : CUMHURİYET CADDE KÜLTÜR SARAYI NO:51
YALVAÇ ISPARTA 

EBUBEKİR AYDIN -AYDIN ELEKTRONİK 
Telefon No : 0464 2132420 
Adres : TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. RİZE İŞ 
MERKEZİ NO:317 
RİZE 

ECECELL-MEHMET DAŞLICA 
Telefon No : 0384 2126858 
Adres : YENİ MAH. LALE CAD. YAVUZ KOLUKISA İŞH. 
NO:32/6 
NEVŞEHİR 

FALKON-FAKS KOMPÜTER CİHAZLARI 
ONARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 
Telefon No : 0224 2337900 
Adres : KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD. ARSLANTAŞ İŞ MERKEZİ 
NO:85-4/A 
OSMANGAZİ BURSA 

HALİM ELEKTRONİK-HALİM PARÇİKANLI 
Telefon No : 0422 3218608 
Adres : SARAY MAH.DEVECEL SOK. NO:3/A KAT:1/2 
MALATYA

HAN BİLGİSAYAR-ERDAL HİLAL 
Telefon No : 0384 2139995 
Adres : YENİ MAH. KOPARAN SOK. NO:7/C 
NEVŞEHİR 

ISPARTA BİLİŞİM -ÖZGÜR ŞAFFAK 
Telefon No : 0246 2187447 
Adres : PİRİMEHMET MAHALLESİ 1744 SOK. NO:30/C
ISPARTA 
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İBRAHİMOĞLU ISITMA SOĞUTMA - RECEP 
BOĞA 
Telefon No : 0482 3125599 
Adres : TEPEBAŞI MAHALLESİ, KİLİSE CADDESİ, KİLİSE 
KARŞISI, NO.31 
MARDİN 

MEHMET ALİ TIĞLI TIĞLI TEKNİK SERVİS 
Telefon No : 0246 2237693 
Adres : KEÇELİ MAH. AKSU CAD. ORDUEVİ KARŞISI 2/F 
ISPARTA 

MERT TELEKOM NEVİN KÖYLÜ 
Telefon No : 0282 6526430 
Adres : MUHİTTİN MH NURAY SOK. NO:5 
ÇORLU TEKİRDAĞ 

MUHAMMET KOÇ -ÇAĞDAŞ RİZE SERVİS 
HİZMETLERİ 
Telefon No : 0464 2179072 
Adres : MÜFTÜ MAH. CUMHURİYET CAD. NO:290/A 
RİZE 

NAMIK ŞAHİNBAŞ 
Telefon No : 0364 2131210 
Adres : GAZİ CAD. KÜLTÜR SİTESİ NO:81 ÇORUM 
ÇORUM 

ŞAKİR KARAMIK-KARAMIK OTOMASYON 
Telefon No : 0224 4417441 
Adres : ALAATTİN BEY MAH.NİLÜFER TİCARET 
MERKEZİ 2.OTOMASYON PLAZA 635 SOK. NO.5 
NİLÜFER BURSA 

UTKU ELEKTRONİK-BEYZAN CENİKLİ 
Telefon No : 0384 4114185 
Adres : ÇAYIR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:7/B 
GÜLŞEHİR NEVŞEHİR
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Garanti Belgesi

    

T.C. 
 

 
 

 

  104324 / 11.08.2013  
 

anun ve bu Kanuna 

 

 
  

Merkez Adresi:   
Telefonu:  (0216) 459 34 61 

Faks: 
 
(0216) 459 39 66 
 

 
 

  

Cinsi: DECT Telefon 
 Gigaset 

Modeli: 
Bandrol ve Seri No:  
Teslim Tarihi ve Yeri:  
Garanti Suresi:   
Azami Tamir Suresi:  2  

 
 

Adresi: 
Telefonu: 

 
Fatura Tarihi ve No:  --- 
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1.  
 

2.  
 

3. re garanti süresine 

-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren 
 -üretici veya 

 
 

4. 

 
 

5.  
 
-

-

sür  

-  

-
-üreticisinden birisinin 

 

indirimi talep edebilir. 

6. 
 

 

7. 
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Menüye genel bakış
Telefonunuz çok sayıda fonksiyona sahiptir. Bunlar 
size menüler üzerinden sunulur. 
Bir fonksiyonu seçmek için telefonun bekleme 
konumunda menü basın (Menü açma), t ve s 

tuşlarıyla istediğiniz fonksiyona gidin ve OK ila 
onaylayın.
Bekleme moduna dönme: a tuşuna uzun basın.

é Calar Saat 

Etkinlstirme Çalar saati açma/kapatma
Uyanma zamani Giriş formatı: SSMM.

è Ses Ayarlari

Tel. Ses Seviy. Ahize 5 kademe ayarlanabilir.
Hoparlör 5 kademe ayarlanabilir. 

Zil Sesi Seviyesi 5 kademe + „artan“ seçilebilir.
Zil Sesi Melodisi Harici çagrlar Harici aramalar için 20 melodi seçilebilir.

Dahili çagrlar Dahili aramalar için 20 melodi seçilebilir.
Calar Saat Çalar saat için 20 melodi seçilebilir.

Uyari Tonlari etkinleştirme/iptal etme.
Pil Zayif Neredeyse bitmiş pilde ikaz sesini açma/kapatma.

ê Sesli Mesaj

Mesajlari Oynat Seb. Pos K. * Şebeke telesekreterindeki mesajların dinlenmesi. 
Seb. Pos K.: Kendi şebeke operatörünüzün telesekreteri; ayrıca 
görevlendirilmelidir. 

Telesekret. * Telesekreterin mesajlarının dinlenmesi. 

Aktive et ** Telesekreter açılır/kapatılır.
Hoparlör ** El cihazi Bir mesajı kaydetme sırasında el cihazındaki hoparlör üzerinden dinleme.

Baz Bir mesajı kaydetme sırasında baz istasyonundaki hoparlör üzerinden 
dinleme.

Anonslar ** Anonsu kaydet Kendi anonslarınızı kaydetme ¢ S. 9.
Anonsu dinle Kendi anonslarınızı dinleme.
Anonsu sil Kendi anonslarınızı silme.

Kayit uzunlugu ** Maksimum Arama başına kayıt uzunluğunu sınırlamama.
1 Dakika Arama başına kayıt uzunluğunu 1 dakika ile sınırlama.
2 Dakika Arama başına kayıt uzunluğunu 2 dakika ile sınırlama.
3 Dakika Arama başına kayıt uzunluğunu 3 dakika ile sınırlama.

Çalma süresi ** Hemen Aramayı hemen kabul etme.
10 sn. sonra Aramayı 10 sn. sonra kabul etme.
18 sn. sonra Aramayı 18 sn. sonra kabul etme.
30 sn. sonra Aramayı 30 sn. sonra kabul etme.
Otomatik Henüz yeni bir mesaj yoksa, telesekreter gelen aramayı 18 san. sonra 

cevaplar. Yeni mesajlar varsa, telesekreter gelen aramayı hemen 10 saniye 
sonra cevaplar. 

Seb. Pos. Kutu. Şebeke telesekreteri numarasını girin.
Tus1’i Ayarla ** Seb. Pos K. 1 tuşuna şebeke telesekreterini atama (bekleme durumunda arama için 

1 tuşuna uzun basın). 
Eğer şebeke operatörünüz destekliyorsa ve 1 tuşuna şebeke telesekreteri 
atanmışsa, şebeke telesektreti listesi gösterilebilir.

Telesekret. 1 tuşuna telesekreter atama 
(bekleme konumunda arama için uzun basın).

* sadece telesekretere sahip ve şebeke telesekreteri numarasına sahip baz istasyonu kayıtlı.
** sadece telesekretere sahip baz istasyonu.
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ç Ayarlar

Tarih/Saat Tarihi girin (Format GGAAYY), sonra saati girin (Format SSDD).
El cihazi Dil seçimi Ekran dilini ayarlayın ¢ S. 11.

Bü. Ara. Fo. Arama numaralarını arama sırasında büyük rakamlarla gösterme.
Kontrast Ekran kontrastı 9 kademe ayarlanabilir.
Oto. cevapl. Otomatik cevaplamayı açma/kapatma ¢ S. 7.
El cihazi kyt. El cihazını kaydetme ¢ S. 10.
El cih. kayd. sil El cihazı kaydını silme ¢ S. 11.
El cihazi-Sfr. El cihazını sıfırlama ¢ S. 11.

Baz Ses Ayarlari 
(sadece A400A)

Zil Sesi Seviyesi 5 kademe + „artan“ kademe 0 („Kapalı“)  seçilebilir.

Zil Sesi Melodisi 6 melodi seçilebilir.

Çag. Lis. Türü Cevaps. Ç. ¢ S. 9
Tüm Çagrilar ¢ S. 9

Sistem PIN Sistem PIN kodunu değiştirme (fabrika ayarı: 0000).
Baz reset Fabrika ayarlarına sıfırlama ¢ S. 12.
Ilave Repeat.Mod. etkinleştirme/iptal etme ¢ S. 12.

Eco Modu+ etkinleştirme/iptal etme ¢ S. 2.
Eco Modu etkinleştirme/iptal etme ¢ S. 2.

Dah. Konfer. Fonksiyonu açma/kapatma ¢ S. 11.
Sebeke seçimi On seçim numr. Otomatik olarak aranan numaranın önüne 

konulacak operatörün ön seçimi.
Beyaz liste Preselection ile aranması gereken kod 

numaralarının ilk rakamları.
Siyah liste Preselection hariç aranması gereken kod 

numaralarının ilk rakamları.
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