
Kullanım kılavuz             (tr) 
  
tiptel Ergophone 6250 
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Önemli bilgiler 
Bu telefon deneyimi olmayan kullanıcılara yöneliktir. 
Fabrika ayarları yalnızca genellikle en sık kullanılan 
işlevlerin kullanılmasını sağlar. Bu kılavuz bundan 
dolayı esas olarak bu temel fonksiyonlara odaklıdır. 

Telefonu “Başlangıç” modundan “Gelişmiş” moda 
ya da “Uzman” moda getirmek için "Ayarlar" 
menüsündeki "Kullanıcı düzeyi ayarları" menü 
seçeneğini kullanın. Ardından ilave işlevler 
kullanabileceksiniz. 

Not:  “Gelişmiş” mod ya da “Uzman” mod 
içinde telefon ayarlarını değiştirirseniz, bu 
değişiklikle daha sonra "Başlangıç” 
moduna geri dönseniz bile muhafaza 
edilecektir. 

Bu kılavuzda açıklanan Ana menüdeki tüm 
seçenekler cihazın fabrika ayarlarına ayarlıdır. 
Kullanmak istemediğiniz ana menü seçeneklerini 
"Ayarlar" menüsündeki "Ana menü görünürlüğü" 
menü seçeneği ile gizleyebilirsiniz. 
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Güvenlik bilgileri 
 Telefonu yalnızca izin verilen yerlerde kullanın. 

Mobil telefonların genel olarak hastanelerde, 
uçaklarda ve benzin istasyonlarında kullanılması 
yasaktır. 

 Cihazı kendiniz açıp onarmayı denemeyin. 
Onarım çalışmaları yalnızca nitelikli uzmanlar 
tarafından gerçekleştirilmelidir. 

 Telefon dumana, kimyasallara, neme, toza veya 
aşırı ısı etkisine (doğrudan güneş ışını) maruz 
bırakılmamalıdır. 

 Telefonu ve aksesuarları çocukların erişim 
alanından uzak tutun. 

 Bu telefonun hoparlörü çok sesli 
ayarlanabilir. İşitme hasarlarını 
önlemek için ayarlanan ses 
seviyesini kullanımdan önce test 
edin. Yüksek sese aşırı derecede maruz kalmak 
işitme bozukluğuna neden olabilir. 

 Araç kullanırken bu telefonu yalnızca izin verilen 
serbest konuşma tertibatıyla birlikte kullanın. 
Telefonu kullandığınız ülkede geçerli olan yasal 
yönetmeliklere uyun. 

 Gerekirse telefon ve implante kalp ritmi 
düzenleyici arasında 20 cm'lik mesafeye uyun. 
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Herhangi bir rahatsızlıktan şüphelenir veya 
rahatsızlık hissederseniz telefonu derhal kapatın. 

 Belirtilenin dışında güç kaynağı ünitesi 
kullanmayın.  

 Yalnızca orijinal aksesuarları ve pilleri kullanın. 

 Telefon su geçirmez değildir. Sıvıyla temastan 
kaçının. 

 Acil durumlarda yalnızca mobil telefonunuzun 
acil durum işlevlerine güvenmeyin. Teknik 
nedenlerden ötürü her zaman acil durum 
bağlantısı kurulamayabilir. 

 Cihazı ve pili çevre yönetmeliklerine uygun 
şekilde imha edin. Yerel atık imha tedarikçiniz, 
elektronik atık ve piller için size toplama noktaları 
önerecektir. Cihazı veya pili ev atıklarıyla birlikte 
elden çıkarmayın veya ateşe atmayın.  

 Lütfen ambalaj malzemelerini yerel 
yönetmeliklere uygun şekilde imha 
edin. 
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İlk kullanım 
SIM kartı/kartları, hafıza kartı ve pilin takılması 

Telefon işletimi için bir SIM kartı 
gereklidir. Bu kartı GSM sağlayıcısı 
vermektedir. 

SIM kartı/kartları, pil ve hafıza kartı telefonun ilk 
kullanımından önce takılmalıdır.  

Entegre kamera ile fotoğrafları kaydetmek 
için bir hafıza kartı (teslimata dahil değildir) 
gereklidir. Ergophone 6250 8 GB'ye kadar 

Micro SD hafıza kartlarını desteklemektedir, bunlar 
aksesuar bayilerinde ve elektronik marketlerden 
alınabilir. 

 

               

  Şekil 1          Şekil 2 
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Şekil 3           Şekil 4 

SIM kartını, pili ve hafıza kartını takmak için cihazın 
arka kapağını çıkartın. Buna üstten tıklayın ve 
kapağı aşağı doğru itin (şekil 1). 

SIM kartı, kart tutucuya dikkatli bir şekilde takın. SIM 
kartı kontak noktaları aşağı doğru ve girinti, alt 
tarafa gelecek şekilde metal kolun altına itilmelidir 
(Şekil 2). 

Bir SD hafıza kartını yerleştirmek için, metal emniyeti 
sola itin ve yukarı katlayarak açın. Kartı 
yerleştirdikten ve metal tutucuyu kapattıktan sonra 
bu aşağı doğru itilir, bu şekilde kart emniyete alınır 
ve artık yukarı doğru katlanarak açılmaz. Burada 
dikkatli davranın. Metal tutucu kolayca kaymıyorsa 
bu genellikle kartın doğru şekilde takılmadığını 
gösterir. 

Daha sonra pil takılacaktır (yalnızca doğru 
pozisyonda takılabilir - Şekil 3). 

Ardından cihazın arka kapağını tekrar takın ve 
yerine oturana kadar yukarı doğru itin (şekil 4). 
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Pilin şarj edilmesi 

Telefonla birlikte bir şarj aleti ve güç kaynağı ünitesi 
verilir.  

Güç kaynağı ünitesinin üzerindeki 
küçük soketi şarj aletinin arkasındaki 
yuvaya takın. Soketin USB logosu ile 
işaretlenen tarafı bu esnada şarj 
aletinin üst tarafına bakmalıdır. Soket 

yuvaya kolay bir şekilde takamıyorsanız, takma 
yönünü kontrol edin ve kuvvet uygulamaktan 
kaçının. Ardından güç kaynağı ünitesini prize takın. 

Telefonu şarj aletine kapalı konumda takın; pil şimdi 
şarj olmaya başlar.  

Şarj aleti ile şarj etmek yerine güç kaynağı soketi 
doğrudan telefonun yan tarafındaki yuvaya 
takılabilir. Pil bilgisayarın USB yuvasıyla da şarj 
edilebilir. Soket üzerindeki USB logosu her iki 
durumda telefonun ön tarafına bakmalıdır. 

Pil performansı zamanla düşer. Bir süre sonra 
telefonunuzu daha sık şarj etme gereği duyarsanız 
pili değiştirin. 

Güvenlik nedeniyle pil tamamen boşalmadan 
önce kapanır. Telefonu uzun süre 
kullanmadıysanız, şarj aletine taktıktan sonra 
10 dakika bekleyin. Bu pili yeniden açacak ve 
şarj işlemi başlayacaktır. 
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Telefonun açılması 

Telefonu açmak için kırmızı kapatma tuşuna  3 
ila 5 saniye süreyle basın. 

Ardından SIM kartı PIN numarasını (SIM kartı için 
etkinleştirilmişse) girmeniz istenir. Tuş takımı ile PIN 
numarasını girin ve ardından sol ekran tuşuna  
(TAMAM göstergesi) basın. 

Not:  Ayarlar  Güvenlik ayarları  
içerisinde SIM kartı PIN numarasını 
değiştirebilir ve SIM-PIN istemini 
etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz. 

Tarih ve saatin ayarlanması 

Telefonu ilk kez açtıktan sonra (ve pil uzun 
süreliğine çıkartıldığında) telefon, tarih ve saati 
otomatik olarak servis sağlayıcısı ağından 
senkronize eder. 

Servis sağlayıcınız bu özelliği desteklemiyorsa tarih 
ve saat manüel olarak ayarlanmalıdır. Bunu yapmak 
için "Menü" göstergesinin altındaki sol ekran tuşuna 

 basın ve "Ayarlar" görüntülenene kadar "aşağı 
ok" tuşuna  basmaya devam edin. Ardından 
"Ayarlar", "Telefon Ayarları" ve "Saat ve Tarih" 
seçeneğine erişmek için "Tamam" göstergesinin 
altındaki  tuşuna üç defa basın. Arka arkaya 
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"Saati ayarla" ve "Tarihi ayarla" seçin ve güncel saati 
ve tarihi girmek için tuş takımını kullanın. 

Ayarları "Geri" göstergesi altındaki  tuşuna ard 
arda veya kırmızı kapatma tuşuna  bir kez 
basarak kapatabilirsiniz. 

Doğru tarih ve saat ekranda görüntülenir. 
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Ekran sembolleri 
Ekranın üst kısmında duruma bağlı olarak birden 
fazla sembol gösterilir. 

 
Kablosuz ağ sinyal gücü. 

 Pil şarj durumu. 

 
Okunmayan metin mesajı/mesajları 
(SMS veya MMS). 

 
Cevapsız çağrı.

  
Sessiz profil etkin/devre dışı.

 
Arama yönlendirme devrede. 

 Alarm etkin. 

 
Kulaklık bağlı.

 
Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk etkin. 

 
Dolaşım. Telefon yabancı bir ağa kayıtlı. 

 
Telefon bir bilgisayara bağlı.
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Telefonun kullanımına yönelik genel 
bilgiler 
Sol ve sağ ekran tuşu cihazın durumuna bağlı 
olarak farklı işlevlere sahiptir. Tuşlar için kullanılabilir 
durumdaki işlevler ekrandaki tuşların üzerinde 
görüntülenir.  

Sağ taraftaki ekran tuşu genellikle işlevi iptal etmek 
veya bir adım geri gitmek için kullanılır. Sol ekran 
tuşu ile çoğu işlevi onaylar veya Seçenekler 
menüsünü açarsınız.  

Bekleme modunda, sol ekran tuşu ana menüyü 
çağırır, sağ ekran tuşu kişileri açar. 

Menü listelerindeki girişleri seçmek için  ve 
 tuşları kullanılmaktadır. Bekleme 

modundayken  tuşu, fotoğraflı kişiler açma 
işlevine ve  tuşu alarm açma işlevine sahiptir. 
Bu ayarlar Ayarlar  Telefon ayarları  Ok 
tuşları üzerinden kişisel isteklerinize uyarlanabilir. 

Bir aramayı sonlandırmak, bir aramayı geri 
reddetmek ve cihazı açmak ve kapatmak için (uzun 
süreli basarak) kırmızı kapatma tuşu  kullanılır. 
Menülerde, ayarlar bu tuş ile iptal edilebilir.   

Bir numarayı girdikten sonra aramak yapmak ya da 
bir kişiyi seçmek için yeşil arama tuşu  
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kullanılır. Bekleme modunda iken bu tuşa basılması 
yeniden aramak için son aranan numaraların 
listesini açar. 

 tuşuna uzun süreyle basarak “çalma”, “sessiz” 
ve “titreşim” arasında geçiş yapılabilir.  tuşuna 
iki kez kısa süreyle basarak + işareti oluşturulabilir, 
bu işaret uluslararası aramalar için gereklidir. 

 tuşu ile, metin girerken büyük ve küçük harf 
arasında geçiş yapılmasını sağlar, örneğin bir SMS 
veya kişilerdeki bir isim. 

0 tuşu ile el fenerini açabilir ve kapatabilirsiniz. 
Bunun için yakl. 2 saniye şaltere basınız.  

Özel ayar  
Ergonomik bir telefonun kullanımı kolay olmalı ve 
kullanıcının iletişimini kolaylaştırmalıdır. Aynı 
zamanda, bireysel olarak ihtiyaçlarınızı da 
karşılamalıdır. tiptel Ergophone 6250 telefonu özel 
olarak gereksinimlerinize göre uyarlamanıza olanak 
sağlar.   

Not: Bu işlevlerden bazıları sadece “Gelişmiş” 
mod ya da “Uzman” mod kısmında 
ayarlanabilir, fakat daha sonra "Başlangıç” 
modunda da kullanılabilir.  
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Telefonu istediğiniz gibi kullanma 

“Sadece” hızlı bir şekilde arama yapmak ve 
aramalara cevap vermenize olanak sağlayan bir 
mobil cihaza sahip olmak isteyen yeni bir kullanıcı 
mısınız ya da kapsamlı işlevlerden faydalanmak 
isteyen deneyimli veya uzman bir kullanıcı mısınız?  

Bunu, tiptel Ergophone 6250 cihazınıza Ayarlar  
Kullanıcı düzeyi ayarları kısmından 
“Söyleyebilirsiniz”. Telefonu kullanırken "Başlangıç 
modu" ayarında normalde sadece sık kullanılan 
mevcut işlevler yerine getirilir. “Gelişmiş” ayarlarda 
ek opsiyonlar vardır ve “Uzman” ayarlarında cihazın 
tam işlevselliğine erişebilirsiniz.  

Telefonun tüm işlevlerii kullanmıyor ve 
kullanılmayan işlevleri göstermek istemiyor 
musunuz?  

Tiptel Ergophone 6250 telefonunuza Ayarlar  
Görünürlük ana menüsü, ana menüde 
gösterilmesini istediğiniz işlevleri “anlatın”. 

Sık kullandığınız işlevlere hızlı erişmek mi 
istiyorsunuz?  

Tiptel Ergophone 6250 telefonunuza Ayarlar  
Ana menü sırası kısmından işlevlerin hangi sıralama 
ile gösterilmesi gerektiğini “söyleyin”. 
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Bekleme modunda  ve  tuşlarının fotoğraflı 
kişileri açma ve alarm fonksiyonu ile donatılmış 
olması isteklerinize uygun değil mi? 

Tiptel Ergophone 6250 telefonunuza Ayarlar  
Telefon ayarları  Ok tuşları ile bu tuşların 
telefonun bekleme modunda hangi işlevlere sahip 
olacağını "söyleyin". 

İstediğinizde arama sinyali 

Favori bir şarkınız var ve mobil cihazınız için zil sesi 
olarak kullanmak mı istiyorsunuz?  

Şarkı yüklü bir hafıza kartını cihaza takın ve tiptel 
Ergophone 6250 cihazınıza Ayarlar  Telefon 
ayarları  Tonlar  Zil sesi kısmından bu 
şarkının kullanılmasını “söyleyin”. 

Sadece arandığınızı duymak istemiyor, aynı 
zamanda kimin aradığını duymak mı istiyorsunuz?  

Kişilerinizi telefonunuzun hafıza kartına kaydedin ve 
bu arayan için arayan zil sesi ile kişi ayrıntılarından 
belirli bir zil sesi ayarlayın.  

Arayanı duymak ve aynı zamanda görmek mı 
istiyorsunuz? 

Kişileri telefon hafızasına kaydedip arayanın bir 
resmini ekleyerek bunu, tiptel Ergophone 6250 
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cihazınıza "söyleyin". Ardından gelen ve giden 
aramalar için ekranda gösterilir. 

İstediğinizde arama yapma 

Doğru girdiğinizi teyit etmek için sayıları girdiğinizde 
telefonun sözlü olarak tekrarlamasını ister misiniz?  

Tiptel Ergophone 6250 cihazınıza Ayarlar  
Telefon ayarları  Tonlar  Diğer sesler  
Tuş sesi kısmından “Konuşan tuşlar” öğesini 
etkinleştirmek istediğinizi “söyleyin”. 

Sık görüştüğünüz birkaç kişiyi ayarlasın mı?  

Tiptel Ergophone 6250 cihazınıza Kişiler  
Seçenek  Temel kişiler kısmından kişilerin 
kimler olduğunu “anlatın” ve mobil cihazınız bu 
kişileri daima kişi listesinin en üstünde 
gösterecektir. Ayrıca hızlı arama için gerekirse 
fotoğraflı bu kişiler telefon beklemede iken  
tuşuna bastıktan sonra kullanılabilir, bunun için bu 
tuş Ayarlar  Telefon ayarları  Ok tuşları 
altında "Temel kişiler" fonksiyonu ile döşenmiş 
olmalıdır. 
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Aramaları yapma ve kabul etme 
Aramaları kabul etme 

Gelen aramalarda telefon çalar (”Sessiz” profilinin 
etkin olmaması durumunda)  

Arayanın numarası ekranda gösterilir. Numarası 
Kişilere kayıtlı bir arayan olması durumunda, 
numarayı göstermek yerine arayanın adı gösterilir.  

Yeşil arama tuşuna basarak arama kabul edilir 
.  

Aramaları reddetme 

Kırmızı kapatma tuşuna basıldığında  gelen bir 
arama reddedilir.  

Doğrudan arama yapma 

Doğrudan arama yapmak için, sayı tuşlarını 
kullanarak aramak istediğiniz numarayı girin, 
ardından yeşil Arama tuşuna basın . Bağlantı 
kurulur. 

Yeniden arama işlevi ile arama 

Telefon beklemede iken bir numara girmeden önce 
yeşil Arama tuşuna basıldığında  arama kaydı 
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açılır. Son aranan numaralar ile kabul ettiğiniz ve 
cevaplamadığınız numaralar gösterilir.  

 ve  tuşları ile, arama kaydında yukarı ve 
aşağı gidebilirsiniz. Yeşil arama tuşuna  tekrar 
bastığınızda seçtiğiniz numara aranır. 

Kişilerden arama yapma 

Beklemede iken, sağ ekran tuşuna basarsanız 
(Ekranda "Kişiler"), kişiler aranır ve ilk giriş gösterilir. 
Yukarı ve aşağı kaydırmak için  ve  ok 
tuşlarını kullanın.  

Yeşil arama tuşuna  bastığınızda doğrudan 
seçilen numara aranır. 

Fotoğraflı hızlı arama kişileri üzerinden seçim 

Temel kişiler olarak belirlenen kişiler,  tuşuna 
basarak doğrudan açılabilir. Kişi için kayıtlı fotoğraf, 
ekranda gösterilir. Yeşil arama tuşuna basarak 
arama yapılır . Bunun için Ayarlar  Telefon 
ayarları  Ok tuşları üzerinden  tuşu “Temel 
kişiler” fonksiyonu ile döşenmiş olmalıdır. 

Hızlı çevirme ile arama yapma 

Telefonda sık aranan numaraları kaydetmek için 
kullanılan hızlı arama tuşları mevcuttur. Telefon 
beklemede iken, 2-9 hanelerine yaklaşık 2 saniye 
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süreyle basarak hızlı arama tuşlarına erişilir. 
Ardından kaydedilen ilgili numara otomatik olarak 
çevrilir. 1 tuşuna uzun süreli basıldığında 
telesekreter aranır.  

Not:  Hızlı arama tuşlarını kullanmak için, bunlar 
ilk olarak Kişiler  Seçenekler  
Diğer  Hızlı arama kısmından 
yapılandırılması gereklidir. 

M1/M2 kayıt tuşlarını seçin. 

Telefon M1 ve M2 ile yazılmış iki kayıt tuşuna 
sahiptir. Bunlara uzun süre basarak kaydedilen bir 
kişi açılabilir. 

Not:  M1/M2 kayıt tuşlarını kullanmak için, 
bunlar ilk olarak Kişiler  Seçenekler 

 Diğer  Doğrudan arama tuşları 
M1/M2 ile yapılandırılması gereklidir.  

Bir telefon görüşmesi sırasında 

Bir telefon görüşmesi sırasında, sağ ekran tuşunu
kullanarak ahizesiz ve alıcı modu arasında 

geçiş yapabilirsiniz. Sol ekran tuşu ile 
“Hoparlör/Kulaklık “ ve “Yeni kayıt / Kaydı durdur” 
(kayıt) fonksiyonlarını içeren seçenekler menüsünü 
açabilirsiniz. 
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Hoparlörün ses şiddeti 

Zil ses şiddeti Ayarlar  Telefon ayarları  Ses 
şiddeti  Zil sesi üzerinden belirlenir. Telefon 
görüşmesindeki hoparlörün ses şiddeti Ayarlar  
Telefon ayarları  Ses seviyesi  Kulaklık 
seviyesi belirlenebilir. Her ikisi de zil çalarken ya da 
telefon görüşmesi sırasında tuşlarla  ve  
veya telefonun sol tarafındaki ses seviyesi basmalı 
tuşu ile değiştirilebilir.  

Kişiler 
Bir kişi, bir isimden ve ilgili arama 
numarasından oluşmaktadır; Aboneleri 
aramak ve kısa metin mesajları göndermek 

için telefon rehberinizi oluşturmaktadır. Kişilere 
erişmek üzere, telefon beklemede iken sağ ekran 
tuşuna  basın. Kişiler açılır. Ayrıca ana menüde 
"Kişiler" kısmından da kişilere erişebilirsiniz.  

Kaydedilen tüm kişiler gösterilir ve ilk kişi otomatik 
olarak seçilir.  

 ve  tuşları kişi listesi içerisinde geçiş 
yapabilirsiniz. 

Tuş takımında bir hane tuşuna basılarak 
(gerektiğinde hızlı bir şekilde sırasıyla) bu harf ile 
başlayan kişi listesinden seçim yapılır. Örneğin, 6 
tuşuna bir kez basılması ile "M" harfi ile başlayan ilk 
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kişi seçilir. 6 tuşuna hızlı bir şekilde üç kez basılması 
durumunda "O" harfi ile başlayan ilk kişi seçilir. 

Yeşil arama tuşuna  basıldığında seçilen kişi 
aranır.   

Seçenekler 

Kişi listesinde sol ekran tuşuna  basıldığında 
Seçenekler menüsü açılır.  

Ara 

"Ara", kişinin telefon numarasını arar. Bu menü 
öğesini seçmek yerine, kişi seçildiğinde sadece 
yeşil seçme tuşuna  da basabilirsiniz. 

Yeni giriş ekle 

"Yeni giriş ekle" ile yeni bir giriş oluşturabilirsiniz. 
Hem "Ad" hem de "Numara" açılır. Telefona 
kaydedilen kişiler için, kişiler için ayrı zil sesleri ile 
resimler belirlenebilir.   

İlk olarak, "Ad" öğesini seçin ve "Değiştir" sol ekran 
tuşuna basın. Ardından adı girmek için sayı 
tuşlarını kullanın. Bir sayı tuşuna bir kez basmanız 
gösterilen ilk harfi seçmenizi sağlar; ardı ardına 
basmanız sonraki harfleri seçmenizi sağlar.  

Bir boşluk karakteri girmek için  üzerine basın. 
 tuşu büyük ve küçük harf arasında geçiş 
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yapmanızı, bir sözcüğün ilk harfini büyük yaparak 
kalan kısmını küçük harf yapmanızı ve sadece sayı 
girişi yapmanızı sağlar. Özel karakterleri seçmek 
için  tuşuna basın. Adı girdiğinizde, sol ekran 
tuşunda "Tamam" öğesini seçin. 

Ardından,  tuşu ile "Numara" öğesini seçin ve 
sol ekran tuşuna  basın. Sayı tuşlarını 
kullanarak numarayı girin. Numarayı girdikten 
sonra, sol ekran tuşu ile "Tamam" öğesini seçin. 

Ad ve numara girilmişse “Kaydet” öğesini seçin ve 
sol ekran tuşu  ile “Tamam” ögesini onaylayın. 

Numarayı telefona kaydet seçtiyseniz ek olarak 
arayan zil sesi ve arayan resmini seçebilirsiniz. 

Zil sesi olarak standart ses tonu, cep telefonunda 
kayıtlı diğer zil sesi ya da opsiyonel SD kartında 
kayıtlı kişisel zil sesi arasında seçim yapabilirsiniz. 
Kişisel zil sesleri WAV ya da MP-3 formatlarında 
desteklenir. 

Resim olarak opsiyonel SD kartında kayıtlı olan 
kişisel resmi seçebilirsiniz. Bu ekranda gösterilen 
katılımcılar için gelen ya da giden aramalarda 
gösterilir. Fotoğraflar bunun için JPG formatında 
240x320 piksel maks. 10 KB dosya büyüklüğü ile 
kaydedilmelidir. Seçilen arayan resmi "Hızlı arama 
için fotoğraflı temel kişiler" fonksiyonu (bekleme 
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modunda  tuşu üzerinden mevcut) için de 
kullanılmaktadır. 

İpucu: Arayanların resimleri entegre edilen 
kamera ile de çekilebilir.  

Değiştir 

Seçilen kişi için ayarları değiştirir. 

Sil 

Seçilen kişiyi siler. 

Ek seçenekler 

“Gelişmiş” kullanıcı ayarlarında metin mesajları 
(SMS) yazma, kişi bilgilerini gösterme ve tekli kişileri 
kopyalama ek opsiyonları vardır. “Uzman” kullanıcı 
ayarında ek olarak multimedia mesajları (MMS) 
gönderilebilir, birçok kişiyi aynı anda silinebilir ve 
kopyalanabilir, ana kişiler oluşturulabilir ve M1/M2 
kayıt tuşları ve hızlı aramalar 2-9 tuşlarına atanabilir. 

Temel kişiler 

Kişiler SIM kartından ve telefon hafızasından telefon 
tarafından okunur ve alfabetik sırada gösterilir. 
"Temel kişiler" seçeneği, kişi listesinde sekiz kişiyi 
tanımlamanıza olanak sağlar, böylece bu kişiler kişi 
listesinin en üst kısmında yer alır ve hızlı bir şekilde 
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aranabilir. “Uzman" mod kısmında Kişileri açın 
ardından sol ekran tuşunu kullanarak 
Seçenekleri ve oradan "Temel kişiler" açın. 
Gösterilen Temel kişiler listesinden, daima kişi 
listesinin en üstünde gösterilecek olan sekiz adede 
kadar kişi seçebilirsiniz.  

Temel kişiler olarak belirlenen kişiler,  tuşuna 
basarak doğrudan açılabilir. Kişi için kayıtlı fotoğraf, 
ekranda gösterilir. Yeşil arama tuşuna basarak 
arama yapılır . Bunun için Ayarlar  Telefon 
ayarları  Ok tuşları üzerinden  tuşu "Temel 
kişiler" fonksiyonu ile döşenmelidir. 

Mesajlar (SMS) 
Telefonunuz kısa metin mesajlarını (SMS) 
almanıza ve göndermenize olanak sağlar.  

Alınan mesajları görüntüleme 

Bir mesaj (SMS) aldıysanız bu, ekranda gösterilir.  

Alınan mesajları genel olarak incelemek için sol 
ekran tuşuna basın; en son alınan mesaj en 
üstte gösterilir. Mesajları görüntülemek için, sol 
ekran tuşuna ve ardından “Aç” üzerine basın. 

Mesajı görüntülerken sol ekran tuşuna bastığınızda, 
Seçenekler menüsü açılarak SMS ile gönderene 
cevap verebilir, göndereni geri arayabilirsiniz. 
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Alınan mesajları silmediğinizde bu SMS mesajları 
ana menüde "Mesajlar" kısmında "Gelen kutusu" 
altında kalır. 

Mesajlar listesinden mesajlar tek tek ya da tamamı 
silinebilir.  

Mesajları gönderme 

Alınan mesajlara cevap vermeye ek olarak, aynı 
zamanda kendiniz de mesaj yazabilir ve 
gönderebilirsiniz. 

Bunu yapmak için, "Mesajlar" ana menüsünü ve 
ardından "Mesaj yaz" öğesini seçin. Bir pencere 
açılarak tuş takımından mesaj girmenize olanak 
sağlanır. 

Sağ ekran tuşuna kısa süreli basıldığında son 
girilen karakter, uzun süreli basıldığında ise tüm 
metin silinir. 

Metni tamamladığınızda, sol ekran tuşuna  
basarak seçeneklere erişin ve ardından "Alıcı" 
öğesini seçin.  

Alıcı penceresi açılır ve burada alıcı numarasını 
manüel olarak girebilir ya da kişilerden 
devralabilirsiniz. Seçilen alıcılar altta gösterilir.  

Göndermek için, seçilen alıcılardan birini seçin ve 
ardından sol ekran tuşu "Seçenekler" ve 
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ardından "Gönder" düğmesine basın. Ek 
seçeneklerden seçilen alıcı veya tüm alıcılar 
düzenlenebilir ve kaldırılabilir.  

Mesaj metni yazma 

Gerçek metin mesajı yazmak için sayı tuşları 
kullanılır.  -  arasındaki sayı tuşlarının yanında 
üç veya dört harf yazılıdır. Bir tuşa bir kez 
basıldığında ilk harf gösterilir, hızlıca iki kez 
basılması ikinci harf gösterilir vs. 

Yani "Hallo" kelimesi için iki kez , ardından bir kez 
, ardından üç kez , ardından üç kez  ve üç 
kez  üzerine basmalısınız. 

Bir boşluk karakteri girmek için  üzerine basın.  
tuşu büyük ve küçük harf arasında geçiş 
yapmanıza, bir sözcüğün ilk harfini büyütmenize, 
kalanlarını küçük harf yapmanıza ve sadece sayısal 
giriş yapmanıza olanak sağlar. Özel karakterleri 
seçmek için  tuşuna basın.  

Daha fazla mesaj seçeneği 

“Gelişmiş” kullanıcı ayarında gelen kutusunun yanı 
sıra kayıtlı (gönderilen) mesajlar ve şablonlar 
mevcuttur. “Uzman” kullanıcı ayarında ek olarak 
MMS gönderilebilir, gönderilen kutusu ve taslaklar 
da mevcuttur. Telesekreter (mailbox) çağrı 
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numarasının mesaj ayarlarını ve yapılandırmasını 
yapabilirsiniz. 

Cihazın fabrika ayarlarında, yazılan ve başarıyla 
gönderilen metin mesajları kaydedilmez. Başarıyla 
gönderilen SMS mesajlarının kaydını Mesajlar  
Mesaj ayarları  SMS ayarları  Gönderilen 
mesajları kaydet kısmından etkinleştirin.  

Sessiz mod 
Ana menüde "Sessiz mod" kısmından 
Sessiz modu etkinleştirebilir ve devre dışı 
bırakabilirsiniz. Aramalar ve mesajlar 

Sessiz modda alınmaya devam edecek, fakat 
telefon çalmayacaktır. Diğer kişilerin, telefon 
çaldığında rahatsız olacağı durumlarda bu ayar 
kullanılmalıdır. 

İpucu:  tuşuna uzun süreli bastığınızda Sessiz 
modu etkinleştirebilir ve devre dışı 
bırakabilirsiniz.  

Arama geçmişi 
Telefon bekleme modunda iken yeşil 
Arama tuşuna  bastığınızda arama 
geçmişine erişim sağlarsınız ve tüm 

aramalar bir listede gösterilir (aranan, alınan ve 
cevapsız çağrılar). 
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Ana menüde “Arama geçmişi” menü seçeneğinden 
“Cevapsız çağrılar” geçmişini görüntüleyebilirsiniz. 
Arama geçmişinde dolaşmak için  ve  
tuşlarını kullanın. 

Seçilen numarayı aramak için yeşil seçme tuşuna 
 basın. 

“Gelişmiş” kullanıcı ayarında aynı zamanda giden, 
gelen ve cevapsız çağrılar arama geçmişleri 
mevcuttur. Aramaların yanı sıra opsiyonlar 
üzerinden arayana SMS yazabilir, kişilere 
ekleyebilir, münferit aramayı ve tüm aramaları 
listeden silebilir ve arama süresini 
görüntüleyebilirsiniz. “Uzman” ayarlarında aynı 
zamanda aramanın ayrıntıları mevcuttur, MMS 
olarak da cevap verebilir, arayanı kara listeye 
kaydedebilir ve birçok aramayı silmek için 
işaetleyebilirsiniz. 

Kamera 
Ana menüdeki "Kamera" öğesinden veya 
doğrudan tuş takımındaki kamera 
tuşundan  kamera işlevini açın. Entegre 

kamerayı kullanmak için bir hafıza kartı (teslimata 
dahil değildir) gereklidir. Kamera çalıştıktan sonra, 
görüntü ekranda görüntülenir. Nesneyi büyütmek 
için  tuşuna ve boyutunu küçültmek için  
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tuşuna basın. Bir resim çekmek için  kamera 
tuşuna basın.  

Kamera modunda iken sol ekran tuşuna  
basarsanız, “Görüntüleyici” seçeneğini elde 
edersiniz. 

Görüntüleyici 

"Görüntüleyici" seçerseniz, kayıtlı tüm fotoğraflar 
gösterilir. Listeden bir resim seçmek için  ve 

 tuşlarını kullanın. Sol ekran tuşuna  
bastığınızda, Seçenekler aracılığıyla resmi 
görüntülemenize ya da silmenize olanak sağlar. 
Resimlerden biri ekranda göründüğünde,  tuşu 
ile bir sonrakini ya da  tuşu ile bir öncekini 
gösterebilirsiniz.  

Diğer kamera seçenekleri 

“Gelişmiş” kullanıcı ayarında aynı zamanda kamera 
ayarlarını (flaş, fotoğraf boyutu, kalite, deklanşör 
sesi ve otomatik kaydet) değiştirebilirsiniz. “Uzman” 
kullanıcı ayarında görüntüleyicide aynı zamanda 
fotoğrafları MMS olarak ya da Bluetooth üzerinden 
gönderebilir, fotoğrafları arka plan ya da kişi resmi 
ya da telefonu açıp kapatırken kullanabilir, 
fotoğrafın ayrıntılarını görüntüleyebilir, fotoğrafın 
ismini değiştirebilir, kopyalayabilir ve birçok 
fotoğrafı göndermek, silmek veya kopyalamak için 
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seçebilirsiniz. Ayarlarda aynı zamanda depolama 
alanını seçebilirsiniz. 

Fotoğrafları bir bilgisayara aktarma 

Fotoğrafları bilgisayara aktarmak için telefonu bir 
USB kablosu ile bilgisayara bağlayabilirsiniz. Daha 
ayrıntılı bilgi için lütfen "Bir bilgisayara bağlama" 
bölümüne bakın.  

FM radyo 
Telefonunuzda entegre FM (VHF) radyo 
bulunmaktadır. Buna, ana menüde "FM 
radyo" kısmından erişilebilir.  

Radyoyu açtığınızda, son ayarlanan radyo 
istasyonu çalınır.  

Kaydedilen önceki veya sonraki radyo istasyonunu 
M1 veya M2 tuşu ile seçebilirsiniz.  ve  
tuşları ile radyo modunda hoparlörün ses şiddetini 
ayarlayabilirsiniz.  tuşu ile oynatmayı açabilir ve 
kapatabilirsiniz (sessiz). Sağ ekran tuşuna  
basarak radyo modu sonlandırılır.  

Ek seçenekler 

“Gelişmiş” kullanıcı ayarında aynı zamanda 
“Opsiyonlar” seçeneği mevcuttur. Burada gönderici 
araması başlatabilir, arka planda oynatmayı 
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etkinleştirebilir ve radyoyu kapatabilirsiniz. “Uzman” 
kullanıcı ayarında aynı zamanda kanal listesi ve 
manuel frekans girişi mevcuttur ve radyo yayınlarını 
kaydedebilirsiniz. 

Ses kaydedici 
Ses kaydedici, cihazın hafızasına veya 
hafıza kartına kaydedilecek olan notları 
kaydetmenize olanak sağlar. Telefon 

görüşmesi sırasında da kayıt yapabilirsiniz. 

Bunu yapmak için, Ana menüden "Ses kaydedici" 
öğesini seçin.  

M1 tuşu ile yeni bir kayıt başlatabilir,  ile 
duraklatabilir ve devam ettirebilir ve M2 ile 
durdurabilir ve kaydedebilirsiniz. “Opsiyonlar” 
üzerinden sesli notları dinleyebilir ve silebilirsiniz. 

“Uzman” kullanıcı ayarında aynı zamanda seçenek 
olarak depolama alanı ve kayıt formatı mevcuttur. 
Listede ayrıntıları görebilirsiniz ve mesajı zil sesi, 
SMS ya da alarm sesi olarak kaydedebilirsiniz.  
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Alarm 
Telefonunuzu bir alarm olarak kullanmak 
için, ana menüden “Alarm” öğesini açın.  

Üç alarm gösterilir.  ve  tuşları ile, 
bir alarm seçebilir ve sol ekran tuşuna  basarak 
bunun ayarlarını açabilir ya da ayarları 
düzenleyebilirsiniz. Ayarlarda uyandırma zamanını 
ve alarm sesi seviyesini ayarlayabilirsiniz. 

Alarm etkinleştirilir etkinleştirilmez bir alarm işareti 
ekranın üst köşesinde gösterilir. 

Uyandırma zamanında, telefon çalar ve/veya titrer 
ve tarih, saati gösterir. “Kapat" ve "Duraklat", sol ve 
sağ ekran tuşları  ile kontrol edilir. “Kapat" alarm 
işlevini sonlandırır. “Duraklat" uyandırma aramasını 
yaklaşık 5 dakika geciktirir.  

“Gelişmiş” mod kullanıcı ayarında aynı zamanda 
mesaj metni, zil sesi ve alarm türü mevcuttur. 
“Uzman” kullanıcı ayarında alarmı günlük ya da 
haftanın birden fazla günü için etkinleştirebilirsiniz.
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Hesap makinesi 
Telefonunuzu bir hesap makinesi olarak 
kullanmak için, ana menüden "Hesap 
makinesi" öğesini açın. 

Hesaplama için sayıları girmek üzere tuş 
takımındaki sayıları kullanın. Ondalık sayıları girmek 
için,  tuşu ile bir ondalık nokta girin. 

+, -, x, / ve = hesaplama seçenekleri  ve  
tuşları ile seçilir.  

Sağ ekran tuşunun  etkinleştirilmesi ilk olarak 
hesaplama sonucunu siler; ikinci kez basılması 
hesap makinesini kapatır. 

Bluetooth 
Tiptel Ergophone 6250 cihazınız 
Bluetooth kulaklıklar ile uyumludur.  

İşlev bu ana menü seçeneğinden 
etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir.  

“Uzman” modda, cep telefonunuzun diğer 
Bluetooth cihazları tarafından görünüp 
görünmemesini ayarlayabilir, cep telefonunun adını 
değiştirebilir, bağlı Bluetooth cihazlarını 
görüntüleyebilir ve yeni cihazlar ekleyebilirsiniz. 
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Ayarlar 
Telefon ayarlarınızın çoğu bu menü 
seçeneğinde yapılmaktadır. Ayarlar 
menüsünde birden fazla alt menü vardır, 

bunlar da alt kategorilere sahiptir.  

Telefonunuz mantıklı varsayılan ayarları ile teslim 
edilmiştir, gerektiğinde sadece bireysel ayarlar 
yapmanız yeterlidir. 

"Başlangıç" kullanıcı ayarında sadece birkaç ayar 
seçeneği bulunmaktadır. “Gelişmiş” moda geçiniz, 
böylece telefon daha fazla ayar olanakları sunar ve 
“Uzman” modda tüm ayarlar mevcuttur.  

“Gelişmiş” ya da “Uzman” modda yapılan ayarlar 
"Başlangıç moduna" tekrar geçtiğinizde muhafaza 
edilir. 

Telefon ayarları 

Burada saat, tarih, yazı boyutu, tonlar ve ses 
seviyesini ayarlayın. “Gelişmiş” modda ve “Uzman” 
modda ek ayarlar bulunmaktadır. 

Saat ve tarih 

Güncel tarihi ve saati buraya girin.  

“Otomatik güncelleme" ayarını "Açık" kısmına 
ayarlamak telefonun tarihi ve saati servis sağlayıcısı 
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ağından otomatik olarak alması ve yaz ve kış saati 
arasında otomatik geçiş yapması anlamına gelir ve 
seyahat ederken zaman dilimlerindeki değişiklikleri 
ayarlar. Ancak bu hizmeti tüm sağlayıcılar 
sunmamaktadır. Saat ya da tarihi manüel ayarlamak 
otomatik güncellemeyi kapatır. 

Dil 

Ekran göstergelerinin dili buradan ayarlanır. Eğer 
"Otomatik" ayarlanırsa, telefon takılan SIM kartının 
diline otomatik olarak ayarlanır. 

Yazı tipi boyutu 

Burada küçük, orta ve büyük harf seçebilirsiniz.  

Tonlar 

Gelen aramalar ve gelen mesajlar için burada 
sesleri ayarlayın. 

Burada ek olarak tuş sesleri, şarj uyarı sesi, açma 
ve kapatma sesi ve kapağı açma ve kapatma sesi 
de ayarlanabilir. 

Konuşan tuşlar  
Bu cihazın “Tonlar” -  “Özel sesler“  - “Tuş 
sesi” üzerinden etkinleştirilebilen özel bir işlevi 
“Konuşan tuşlardır”. Eğer "Konuşan tuşlar" 
etkinleştirilmişse, telefon basılan rakamı söyler. 
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Ses düzeyi 

Burada mesajlar ve tuş sesleri için zil sesi, alarm, 
açma ve kapatma ve ahize ses seviyesi ayarlanır. 

Ekran gösterimleri 

Burada bekleme modundaki ekran için bir arka plan 
görüntüsü seçilebilir, tarih, saat ve operatörün 
ekranda gösterilmesi ayarlanabilir ve ekran 
aydınlatmasının süresi ve kontrastı değiştirilebilir.  

Ok tuşları  

"Ok tuşları" üzerinden telefon beklemede iken  
ve  tuşlarına basıldığında hangi fonksiyonların 
çağrılacağını ayarlayabilirsiniz.  

Burada "Temel kişiler" seçerseniz, tuşa basıldığında 
fotoğraflı hızlı arama fonksiyonu çağrılır. Burada 
temel kişiler olarak belirlenen tüm fotoğraflı kişiler 
hızlı arama için görüntülenir. 

Uyarı türü 

Buradan telefonun çalmasını, titremesini ya da her 
ikisini aynı anda yapmasını ya da ilk önce titreyip 
sonra çalmasını ayarlayabilirsiniz. 



 

40 

Kullanıcı düzeyi ayarları 

"Başlangıç modu" ayarında, telefon tüm menülerde 
ve ayarlarda sadece sık kullanılan fonksiyonları 
sunmaktadır. Kullanılmayan işlevlerden vazgeçerek, 
kullanım son derece basitleşir. 

“Gelişmiş” modda tüm menülerde ve ayarlarda ek 
fonksiyonlar vardır ve “Uzman” mod ayarında 
telefon tarafından desteklenen tüm işlevler 
sunulmaktadır. 

Eğer “Gelişmiş” modda veya “Uzman” modda 
ayarlarla ilgili değişiklikler yaparsanız, daha sonra 
"Başlangıç" moduna geçseniz dahi bu değişiklikler 
muhafaza edilir. Dolayısıyla „Başlangıç" modunda 
bulunmayan bir ayarı değiştirmek isterseniz, ayar 
değişikliği için geçici olarak "Uzman" modunu 
etkinleştirebilirsiniz. 

Ek ayarlar 
Arama ayarları 

Burada ek ayar olarak bulunanlar: 

 Çağrı yönlendirme 

 Tıklama 

 Numara anonsu 
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 Cevaplama modu (kapağı açarak cevaplama, 
herhangi bir tuşla cevaplama ya da otomatik 
cevaplama) 

Ana menü görünürlüğü 

Ana menüde, muhtemelen gerek duymayacağınız 
işlevleri de içerir. Eğer alarmı ve hesap makinesini 
kullanmazsanız, bu işlevleri "Ana menü 
görünürlüğü" kısmında gizleyebilirsiniz. 

Bu menü öğesini açtığınızda, tüm ana menü öğeleri 
gösterilir ve her menü öğesini münferit olarak açıp 
kapatabilirsiniz. 

Eğer ana menüde öğeler devre dışı bırakırsanız, 
ilgili işlev kısmen kullanılabilir kalır. Örneğin ana 
menüde "Mesajlar" devre dışı bırakılırsa, telefon yine 
de kısa mesajlar alır, sizi bu konuda bilgilendiri ve 
siz mesajları okuyabilir ve cevaplayabilirsiniz. 
Örneğin "Kişiler" öğesi kapatılsa dahi, hala sağ 
ekran tuşu üzerinden açılabilir. 

Ana menü sırası 

Ana menü seçeneklerinin gösterileceği sırayı 
burada belirleyebilirsiniz. Bu, sık kullanılan işlevleri 
başlangıçta konumlandırabileceğiniz ve daha az 
kullanılan işlevleri ana menünün sonunda 
konumlandırabileceğiniz anlamına gelmektedir. 
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Bu menü seçeneği açıldıktan sonra tüm menü 
seçenekleri mevcut sırada gösterir ve sol ekran 
tuşunda  "Seç" yazılıdır.  

Başka bir yere taşımak istediğiniz ana menü 
seçeneğini seçmek için  ve  tuşlarını 
kullanın ve ardından sol ekran tuşuna  basın. 
Ekran tuşu metni "Taşınıyor" olarak değişir. 
Seçtiğiniz menü seçeneğini önüne taşımak 
istediğiniz ana menü seçeneğini  ve  ile 
seçin ve ardından tekrar sol ekran tuşuna  
basın.  

Ardından ana menü yeni sıralaması ile gösterilir. 
Daha fazla menü seçeneğini taşıyabilir veya sağ 
ekran tuşunu  ("Geri") kullanarak sıralama 
ayarından çıkabilirsiniz. 

Güvenlik ayarları 

Buradan, telefon açıldığında SIM karta kayıtlı PIN’in 
(kod, parola) sorgulanıp sorgulanmayacağını 
belirleyebilirsiniz ve bu PIN’i değiştirebilirsiniz. 
Ayrıca SIM kartı kilidi için telefonda bir kilit 
oluşturabilir ve telefon şifresini değiştirebilirsiniz. 
Burada kara listeyi ve ayarlarını (kara listedeki 
telefon numaralarının aramalarını ve/veya SMS’ini 
reddedebilirsiniz) yapılandırabilirsiniz.  
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Not:  Telefon parolası (fabrika ayarı 0000) aynı 
zamanda cihazın fabrika ayarlarına 
sıfırlanmasında güvenlik sorusu olarak 
kullanılır.    

Operatör seçimi 

Burada bağlantının GSM şebekesi ile otomatik ya 
da manüel gerçekleşeceği belirlenir. 

Acil arama ayarları 

Acil arama işlevi için olan ayarlar buradan 
yapılandırılır. Lütfen bir açıklama için "Acil arama" 
bölümüne gidin. 

Fabrika ayarları 

Telefon buradan fabrika ayarlarına geri alınabilir. 
Lütfen sadece ayarların sıfırlandığını aklınızda 
bulundurun.  

Telefon parolası (fabrika ayarı 0000) girilerek telefon 
fabrika ayarlarına geri alınır. 
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Bir bilgisayara bağlantı 
Telefonun mikro USB yuvasını bilgisayarınızdaki 
USB bağlantısına bağlayın. "Yığın bellek" ekranda 
gösterilir. Sol ekran tuşuna  basın. Artık 
telefonunuza entegre edilen hafıza ve takılan 
herhangi bir hafıza kartı bilgisayarınızda 
değiştirilebilir medyaya sahip yeni cihazlar olarak 
gösterilir. 

Eğer kendi zil sesinizi, kişiler için resimler veya arka 
plan görüntünüzü kullanmak isterseniz, ilgili ses ve 
görüntü dosyasını bilgisayardan telefonun 
hafızasına veya hafıza kartına kopyalayın. Bu 
dosyalar telefonda zil sesleri, kişi resmi veya arka 
plan görüntüsü olarak seçilir, fakat bunlar hafızada 
kayıtlı kalmalıdır. Dolayısıyla, bu tür dosyalar için 
hafızada bir klasör oluşturmanızı öneririz, böylece 
bu dosyalar istenmeden silinmez. 
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Acil durum araması 
Telefonunuzda bir acil durum işlevi bulunmakta 
olup cihazın arkasındaki acil durum tuşuna yaklaşık 
2 saniye basılarak etkinleştirilir.  

Eğer yapılandırmaya en az bir acil durum numarası 
girilmişse ve acil durum tuşu etkinse, acil durum 
tuşuna yaklaşık 2 saniye basılırsa telefon bir acil 
durum araması başlatır. 

Ardından telefonda bir alarm tonu duyulur ve 
(etkinse) bireysel olarak yapılandırılabilir bir metin 
ile birlikte (5’e kadar) kayıtlı acil durum 
numara(lar)ına bir SMS gönderir. 

Ardından, telefon kayıtlı acil durum numaralarından 
ilkini arayacaktır.  

Eğer arama kabul edilmezse, telefon kaydedilen 
sonraki acil durum numarasını arar. Eğer hiçbir acil 
durum numarası ile bağlantı kurulamazsa, telefon 
girilen tüm acil durum numaralarını ardı ardına üç 
kez tekrarlar. 

Bağlantı kurulduktan sonra acil durum araması 
sonlandırılır. Artık daha fazla acil durum numarası 
aranmaz. 

Maksimum 5 telefon numarasının hiç birinde 3 
denemede bağlantı kurulamadıysa telefon otomatik 
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cevaplama modunu ayarlar. Gelen aramayı 
otomatik olarak açar.    

Telefon acil durum numaralarından birini ararken, 
ekranda aranan numara gösterilir, arama serbest 
konuşma işletiminde gerçekleşir, yani arananın 
cevap verip vermediğini duyabilirsiniz.  

Acil arama ffonksiyonunun test edilmesi 

Acil arama işlevini kurulumdan sonra ayrıntılı olarak 
test edin. Burada hem Ergophone cihazının sahibi 
hem de çağrı numaraları kayıtlı kişiler dahil 
edilmelidir. 

Test sırasında, cihaz kullanıcısının acil arama 
yaparken stresli olduğunu dikkate alın. Bu nedenle 
acil aramayı kabul eden kişiler de gerekirse 
talimatlar vermek için ( örn. acil arama işlevinin 
sonlandırılması) acil arama işlevini bilmelidir. 

Bir acil aramayı düzenleme 

Acil aramayı düzenlemek için bu işlev 
etkinleştirilmeli ve acil arama metni ve acil arama 
numaraları kaydedilmelidir. 

Telefon beklemede iken, sol ekran tuşunu seçin, 
ardından ana menüde "Ayarlar" kısmından "Acil 
durum ayarları" kısmını seçin. Burası, acil durum 
aramalarını yapılandırmak için olan yerdir. 
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Acil durum numaraları 

"Acil durum numaraları" kısmından acil durum 
numaralarınızı (beşe kadar) girin. Acil bir durumda, 
en önce girilen ilk numara aranır, ardından ikincisi 
ve sonrakiler aranır.  

Menü seçeneği açıldığında acil durum numaraları 
için beş hafıza yeri göreceksiniz. Sol ekran tuşuna 

basın ve kişilerden acil durum numarasını 
seçin.  

Acil durum düğmesi açık/kapalı 

Buradan, telefonun arkasındaki acil durum tuşunun 
etkinleştirilmesini veya devre dışı bırakılmasını 
belirleyebilirsiniz. 

Tuş etkinleştirildiğinde, acil durum işlevi açıklandığı 
gibi aktiftir. Tuş devre dışı bırakıldığında, acil durum 
numaralarını ve metni kaydetmiş olsanız dahi acil 
durum arama işlevi kullanılamaz. 

Acil durum SMS 

“Ayarlar” öğesi ile, acil durum numarasını aramadan 
önce, bir acil durum SMS’i göndermek isteyip 
istemediğinizi ve bunların içeriklerini 
belirleyebilirsiniz. 
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Not:  SMS metni alamayan telefonların 
numaralarını acil çağrı numaraları olarak 
girerseniz, servis sağlayıcısı muhtemelen 
aboneyi arar ve SMS’i okur. Bu arama, cep 
telefonu tarafından acil arama yapılmaya 
çalışıldığı anda acil aramasını 
engelleyecektir. Bu nedenle acil arama 
SMS'nin gönderimini, sadece tüm 
aboneler SMS'yi metin mesajı olarak 
alabiliyorsa etkinleştirin.     

SOS alarm sesi 

Burada, acil aramanın başında alarm sinyalinin 
verilip verilmemesi gerektiğini belirleyin. 

Bir acil durum aramasını iptal etme 

Eğer bir acil durum araması istenmeden yapılırsa 
bu, acil çağrı tuşuna tekrar uzun basarak 
sonlandırılabilir. Eğer kırmızı kapatma tuşuna  
kısa bir süre basarsanız, telefon bu aramanın 
bağlantısını kesecek, fakat sonraki yeni numarayı 
başlatacaktır.  
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Acil durum arama işlevleri hakkında önemli bilgi 

 Sadece bu acil durum arama işlevine 
güvenmeyin. Acil durum arama işlevi bazı 
durumlarda etkinleştirilemeyebilir (ağ kapsama 
alanının bulunmaması ya da giden aramalar için 
kontör bulunmaması gibi). 

 Acil durum numaralarına telesekretlerin 
bağlanmadığından emin olun. 

 Acil durum numaralarının girilmesini bu 
numaraların sahipleri ile görüşün, böylece acil 
bir durumda ne yapacaklarını tam olarak bilirler. 

 Mobil ağlar için genel acil durum numarası (112) 
acil durum numarası olarak girilmemelidir; bu 
aynı zamanda 110 ve diğer resmi acil durum 
numaraları için de geçerlidir. 

 Acil durum işlevini ayarladıktan sonra, bunu iyice 
test edin ve herhangi bir hatayı düzeltin. 

 Başka nesnelere temas etmesi durumunda 
(örneğin çantada iken) acil durum aramasının 
başlatılabileceğini lütfen aklınızda bulundurun, 
acil durum işlevi etkin olduğunda telefonu 
dikkatle muhafaza edin.
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EK 
Garanti 

Garanti hizmetleri için irtibat kuracağınız yer cihazı 
satın aldığınız yetkili bayiidir. 

Garantinin şartları, ürünü satın aldığınız ülke yasa-
larına göredir. Bayiiniz bu durumu size bildirecektir. 

Garanti 

Tiptel, cihaza gönüllü garanti vermekte olup bu 
garantinin şartlarına http://www.tiptel.com adre-
sinden ulaşabilirsiniz. Satın aldığınız tarihte geçerli 
olan garanti şartları geçerlidir. Seri numarası ya da 
IMEI numarası bulunan satış makbuzunun aslı (satış 
makbuzu veya fatura) satın aldığınızın kanıtıdır. 
Lütfen bu belgeleri güvenilir bir yerde saklayın. 

Uyum Beyanı 

Bu cihaz radyo ekipmanı, telekomünikasyon ter-
minal ekipmanı ve uyumunun karşılıklı tanınması ile 
ilgili AB yönergesi gereksinimlerine uygundur. 
Yukarıdaki yönerge ile uyumluluk cihazdaki CE 
etiketi ile onaylanmıştır. 

Bu belge ile cihazın Avrupa Yönergelerinin tüm 
temel gereksinimlerini karşıladığını beyan ederiz.  



 

51 

Uyum Beyanı hakkında ayrıntılı bilgiye şu web 
sayfasından ulaşılabilir: http://www.tiptel.com. 

İmha etme 

Ambalajlama: Atık kağıtları, kartonları,i karton ku-
tuları ve plastikleri ilgili geri dönüşüm konteynerle-
rinde imha edin. 

Cihazın İmhası: Elektrikli ve elektronik atıklar sı-
radan ev atıkları gibi imha edilmemelidir. Cihazı 
yerel e-atık toplama noktalarına bırakın (geri dö-
nüşüm veya yeniden işleme merkezi). E-atık top-
lama noktaları hakkındaki bilgiler yerel makamlar-
dan elde edilebilir. 

Piller ve yeniden şarj edilebilir piller: Yeniden şarj 
edilebilir piller ve standart piller ev atıkları ile birlikte 
imha edilmemelidir. Yasalara göre müşteri-lerin geri 
dönüştürülebilir pilleri ve pil ünitelerini iade etmesi 
gereklidir. Size yakın olan e-atık toplama noktası 
hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen yerel makamlarınız 
ya da ürünü satın aldığınız yetkili bayiiniz ile temasa 
geçin. 
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