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İSTANBUL Tel : 0 212 355 48 00 Faks : 0 212 275 40 01 istanbul@karel.com.tr 
ANKARA Tel : 0 312 293 01 00 Faks : 0 312 267 21 05 ankara@karel.com.tr 
İZMİR Tel : 0 232 445 55 55 Faks : 0 232 441 73 73 izmir@karel.com.tr 
BURSA Tel : 0 224 244 74 84 Faks : 0 224 244 98 00 bursa@karel.com.tr 
ANTALYA Tel : 0 242 323 13 13 Faks : 0 242 323 09 83 antalya@karel.com.tr 
VAN Tel : 0 432 214 00 30 Faks : 0 432 214 03 60 van@karel.com.tr 
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TELEFON KULLANIMI  
 

Çağrı yapmak için; 
1. Ahizeyi kaldırınız. 

2. Numarayı giriniz, ve “Ara” tuşuna basınız.  

Handsfree görüşme yapmak için; 

1. tuşuna basınız. 

2. Numarayı giriniz, ve “Ara” tuşuna basınız.  

Kulaklıkla görüşme yapmak için; 

1. Kulaklık bağlı iken, kulaklığı aktive etmek için (HEADSET) tuşuna 

basınız.  

2. Numarayı giriniz ve “Ara” tuşuna basınız.  

Çağrı cevaplamak için; 
1. Ahizeyi kaldırarak çağrı cevaplayabilirsiniz. 

2.  tuşuna basarak Handsfree ile çağrı cevaplayabilirsiniz. 

3.  tuşuna basarak kulaklık ile çağrı cevaplayabilirsiniz. 

Gelen çağrıyı reddetmek için “Reddet” tuşuna basabilirsiniz. 

 

Çağrıyı sonlandırmak için; 
1. Ahizeyi kapatınız veya “Bitir” tuşuna basınız. 

2.  tuşuna veya “Bitir” tuşuna basınız.  

3.  “Bitir” tuşuna basınız. 

Tekrar Arama yapmak için; 

Yapılan çağrıları görmek için  tuşuna basınız.  veya  tuşuna 

basarak aramak istediğiniz numarayı seçiniz.  veya “Ara” tuşuna 

basınız.  
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Sessize almak veya sessizi geri almak için; 

Çağrı sırasında karşı tarafa sesinizin gitmesini önlemek için 

(MUTE) tuşuna basınız.  

Geri almak için tekrar  (MUTE) tuşuna basınız.  

 

Çağrı Bekletmek, Geri Almak için; 

Çağrı esnasında “Beklet(HOLD)” tuşuna basınız. 

 

Bekletilen çağrıyı geri almak için; 
1. Bekletilen tek çağrı varsa “Geri al” tuşuna basınız.  

2. Bekletilen birden fazla çağrı varsa  veya  tuşları ile geri almak 

istediğiniz numarayı seçiniz ve “Geri al” tuşuna basınız 

Çağrı aktarmak için; 

 

Kör Transfer; 

1. Çağrı esnasında  (TRAN) veya “Aktar” tuşuna basınız. Çağrı 

beklemeye alınır. 

2. Aktarılacak numarayı giriniz. 

3.  (TRAN) veya “Aktar” tuşuna basınız. 

Yarı Akıllı Transfer; 

1. Çağrı esnasında  (TRAN) veya “Aktar” tuşuna basınız. Çağrı 

beklemeye alınır. 

2. Aktarılacak numarayı giriniz. Ve “Gönder” tuşuna basınız. 

3. Karşı taraf çalarken (TRAN) veya “Aktar” tuşuna basınız. 

Akıllı Transfer; 
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1. Çağrı esnasında (TRAN)  veya “Aktar” tuşuna basınız. Çağrı 

beklemeye alınır. 

2. Aktarılacak numarayı giriniz. Ve “Gönder” tuşuna basınız. 

3. Karşı taraf cevap verince (TRAN) veya “Aktar” tuşuna basınız. 

Çağrı yönlendirmek için; 

 
1. Telefon boştayken Menu tuşuna basınız. Daha sonra “Çağrı 

Seçenekleri ->Yönlendir” tuşuna basınız.  

2. İstediğiniz yönlendirme biçimini seçiniz; 

Tüm Çağrıları Yönlendir – Çağrılar her durumda yönlendirilir.  
Meşgulde Yönlendir – Çağrılar telefon meşgul iken yönlendirilir. 
Cevapsızda Yönlendir –Çağrılar belli bir süre çaldıktan sonra cevap 

verilmezse yönlendirilir.  
3. Yönlendirmek istediğiniz numarayı giriniz. Cevapsızda yönlendirme için 

ok tuşları ile yönlendirme yapılmadan önceki çalma süresini 

belirleyiniz.  

4. “Kaydet” tuşuna basınız.  

Konferans için; 

 
1. Aktif bir çağrıda “Konferans” tuşuna basınız. Çağrı beklemeye 

alınacaktır.  

2. Konferansa alacağınız numarayı giriniz ve “Ara” tuşuna basınız. 

3. Karşı taraf cevap verdikten sonra “CONF” tuşuna basınız. Tüm 

aboneler konferansa katılacaktır.   

4. Konferansı sonlandırmak için “Bitir” tuşuna basınız. 

Konferans çağrısını “Böl” tuşuna basarak iki ayrı çağrı haline 

getirebilirsiniz.  
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Sesli Mesaj; 

Tarafınıza bir mesaj bırakılmışsa Bekleyen Sesli Mesaj ışığı yanacaktır. 

Güç ışığı yavaşça sarı yanıp söner . 

Sesli mesajı dinlemek için; 

1.  (Message) tuşuna basınız  

2. Sesli mesajı dinlemek için Sesli uyarıları takip ediniz. 

TELEFON AYARLARI 
 

Çağrı Geçmişi 

1. Telefon boştayken “Çağrılar” tuşuna basınız ve  veya  tuşları ile 

listeyi görünüz. 

2. Bir numara seçerek; 

- Bu numaraya çağrı yapabilirsiniz. 

- Bu numarayı listeden silebilirsiniz. 

- Seç tuşuna basarak  

 “Detay” bilgileri görebilirsiniz, 

“Rehbere Ekle” tuşu ile lokal rehbere ekleyebilirsiniz. 

“Kara listeye ekle” tuşu ile kara listeye ekleyebilirsiniz. 

“Tümünü sil” tuşu ile o kişiye ait tüm bilgileri silebilirsiniz. 

Rehber 

 

Kişi eklemek için; 
1. Telefon boşta iken “Rehber” tuşuna basınız ve “Tüm kişiler” i seçiniz. 

2. Kişi eklemek için “Ekle” tuşuna basınız. 

3. Kişi ismi ve numarasını ilgili alanlara giriniz. 

4. Kaydetmek için “Ekle” tuşuna basınız. 

Kişi bilgilerini değiştirmek için; 
1. Telefon boşta iken “Rehber” tuşuna basınız ve “Tüm kişiler” i seçiniz. 



KAREL IP1111 / IP1211 IP Telefonları                Kullanım Kılavuzu 
 
 

 
 

7 

2. Bilgilerini değiştirmek istediğiniz kişiyi seçiniz. “Seç” tuşuna basınız ve 

“Detay” a giriniz. 

3. Kişi bilgilerini değiştiriniz. 

4. Kaydetmek için “Kaydet” tuşuna basınız. 

Kişi Silmek için; 
1. Telefon boşta iken “Rehber” tuşuna basınız ve “Tüm kişiler” i seçiniz. 

2. Silmek istediğiniz kişiyi seçiniz. “Seç” tuşuna basınız ve “Sil” i tıklayınız. 

3.  “OK” tuşuna basınız.  

Ses seviyesi Ayarı 
1. Gelen ses seviyesini attırmak veya azaltmak için görüşme 

esnasında  tuşuna basınız.  

2. Zil sesi seviyesini arttırmak veya azaltmak için telefon boşta iken veya 

çalıyorken  tuşuna basınız. 

Zil tonları 
1. Telefon boşta iken “Menu” tuşuna basınız. “Ayarlar -> Basit Ayarlar -

>Zil Tonu seçiniz.  

2. İstediğiniz zil tonunu ok tuşu ile seçip “Kaydet” tuşuna basınız. 
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