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KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber 
vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir.
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Tanýtým:
LT 26 telefon seti Karel MS14 ve MS26 sistemleri ile kullanýlan, bu sistemlerin özelliklerinin 
kullanýmýnda kolaylýk ve hýz saðlayan bir telefondur. LT 26s telefon seti, MS 26s sistemleri 
ile kullanýlýr ve tüm özellikleri LT 26 ile aynýdýr.  
LT 26 telefon seti, normal telefon iþlevinin yaný sýra üzerindeki özel amaçlý tuþlar ve iki 
satýrlý LCD göstergesi aracýlýðý ile kullanýcýlarýn bir takým iþlemleri sisteme ait özel kodlarý 
bilmelerine gerek kalmadan tek tuþla yapabilmelerini, kendi durumlarýný ve kendileri ile ilgili 
bilgileri gözleyebilmelerini saðlayacaktýr. Ayný anda bir ya da birden fazla (4 adet) LT 26 
sisteme takýlabilir.
LT 26 üç kýsýmdan oluþur :
1. 16 karakter  iki satýrlý LCD ekran, telefonun her bir durumu için mesajlar çýkarýr. Bu mesajlar 
telefonun hangi durumda olduðunu veya herhangi bir durumda hangi tür iþlemlerin 
yapýlabileceðini gösteren mesajlardýr.
2. Üst grup tuþ takýmý 10 adet tuþtan oluþur. Tuþlar çift fonksiyonlu olup ilk dýt sesinden 
sonra býrakýlan tuþ ilk fonsiyonu, ikinci dýt sesinden sonra býrakýlan tuþ ikinci fonksiyonu 
gerçekleþtirir. Bu tuþlarýn birinci fonksiyonlarý dýþ hatlarla ilgili iþlemler ve dahili abone 
aramak için kullanýlýr. Her tuþun yanýnda o tuþun üzerine yüklenmiþ olan ilk fonksiyonun 
durumunu gösteren bir led vardýr.
3. Alt grup tuþ takýmý 6 adet fonksiyon tuþu ve 3x4 arama tuþlarýndan oluþur. 

Uygunluk:
LT 26 telefon seti MS14 R20 ve MS26 Y11 model santrallar ve 1.08 üstü versiyonlarla 
uyumludur.
LT 26s telefon seti MS 26s model santrallar ve 1.08 üstü versiyonlarla uyumludur.

MONTAJ BÝLGÝLERÝ



10

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu

11V 001

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu

Montaj: 
LT 26 telefon setinin tüm montaj ve baðlantýlarý üretimden hazýrlanmýþ ve testleri yapýlmýþ 
olarak çýkmaktadýr. Sadece LT 26 üzerinde hazýr bulunan soketi santralýnýn anakartý  
üzerindeki 4’ lü konnektöre takmak yeterlidir. Eðer birden fazla LT baðlanacaksa + (Mavi), 
- (Siyah) ve Data (Beyaz) uçlarýný herhangi bir setin baðlantý kutusunda birleþtirerek tümü 
paralel baðlanmalýdýr. Daha sonra LT 26’yý çalýþtýracaðýnýz aboneye göre ayarlamak için 
telefon açýk iken H/R tuþuna ikinci dýt sesi gelinceye kadar basýp bekleyin. Ekranýn üst 
satýrýnda “Abone No=aa” yazacaktýr. Hangi aboneye göre ayarlamak isterseniz o abone 
numarasýný ekranda görene kadar H/R tuþuna basýn. Bundan sonra LT 26 tanýmladýðýnýz 
bu abonede  çalýþacaktýr. Santral tarafýna olan baðlantý noktalarýný gösteren þekiller için 
santralýnýzýn Montaj ve Kullaným Kýlavuzuna bakýnýz.

MS 26 ve MS 14 santrallarýnda, konsol baðlantý kutusunun A ve B baðlantý noktalarýndan, 
santrala dahili abone baðlantýsý yapýlmalýdýr. 

Daha önce santralýnýza baþka bir LT 26 konsol takýlmýþsa, baðlantý,  konsollarýn çoðaltma 
kutularý arasýna yapýlýr. +(Mavi), - (Siyah) ve data (Beyaz) noktalar, en yakýn konsolun LT 
26 baðlantý kutusuna paralel baðlanmalýdýr. (Bu baðlantýda kullanabileceðiniz uygun kablo 
için yetkili teknik servisinize baþvurunuz). Baþka bir konsola baðlanan LT 26’ larýn ayrýca 
kendi baðlantý kutularýnýn A ve B baðlantý noktalarýndan, santrala dahili abone baðlantýlarý 
yapýlmalýdýr.

TUÞLAR
LT 26 telefon setinde alt ve üst olmak üzere iki tuþ grubu vardýr. Üst gruptaki tuþlarýn tümü, 
alt gruptaki tuþlarýn ise bir kýsmý çift fonksiyonludur. Alt tuþ grubundan H/R tuþu ile ‘ü ‘ 
tuþu çift fonksiyonludur. H/R tuþunun ikinci fonksiyonu abone numarasý ayarlamasý için, 
‘ü ‘ tuþunun ikinci fonksiyonu ise programlama konumuna giriþ için kullanýlýr. Alt ve üst  tuþ 
gruplarý aþaðýda ayrýntýlý olarak incelenecektir.

Üst Grup Tuþlarý: 
Üst grup tuþlar 10 adettir. Bunlar karþýlýklý beþer tanedir. Üst grup tuþlarýnýn her 
biri çift fonksiyonludur. Bu tuþlarýna ikinci fonksiyonlarýna özel hafýza numaralarý 
programlanabilir. Tuþlarýn ilk fonksiyonu için birinci dýt sesi duyulana kadar, ikinci 
fonksiyonu için ikinci dýt sesi duyulana kadar basýlmalýdýr. Bu iki dýt sesi arasýnda ayýrdedici 
bir ton farký vardýr. Aþaðýdaki þemada gösterildiði gibi her tuþun yanýnda o tuþun üstüne 
yüklenmiþ olan birinci fonksiyonun durumunu gösteren 1 adet LED vardýr.

Dýþ hatlarla ilgili tuþlar kullanýlarak; seçerek dýþ hat alma, görüþülen dýþ hattý bekletme, bekl-
emedeki dýþ hattý geri alma ve dýþ hat çaðrýsý yakalama iþlemleri yapýlabilir.
MS 26 santrallarda 17 ve 18 numaralý aboneler bulunmadýðý için bu tuþlarýn birinci 
fonksiyonlarý özel hafýzadan arama için kullanýlýr.
Not: Telefon kapalý konumda iken tuþlardan herhangi birisine basýlmasý durumunda saat 
ekranýn üst kýsmýna çýkar ve bu sýrada telefonun kaldýrýlmasý durumunda tuþun yapacaðý 
iþlem gerçekleþtirilir. Eðer kullandýðýnýz telefonun handsfree özelliði varsa tuþa bastýktan 
sonra telefonunuz handsfree açýlacak ve tuþun yapacaðý iþlem gerçekleþecektir.

Alt Grup Tuþlar:
Alt grup tuþlar arama tuþlarýnýn yanýndadýr. Bunlar 6 tanedir ve 2 tanesi ( H/R tuþu ve ‘ü ‘ 
tuþu ) çift fonksiyonludur. Bu tuþlarýn iþlevleri aþaðýda açýklanmýþtýr.

FLASH tuþu: Çatalaltý yapmak için kullanýlýr. Bu tuþ ile görüþmekte olduðunuz bir abone 
veya dýþ hattý, aktarmak veya baþka bir aboneden bilgi almak amacý ile beklemeye 
alabilirsiniz.

TRANSFER tuþu: Telefonu kapatýp açmayla aynýdýr. Bir görüþme durumunda, bir hata 
durumunda, karþý hat meþgulken basýlýrsa telefon kapanýp açýlýr ve çevir sesi tazelenir. 
Arkada hat varken transfer iþlemini gerçekleþtirir.

H/R tuþu: Bir dýþ hatla görüþme durumunda iken basýlýrsa o dýþ hattý beklemeye alýr. 
Beklemede bir dýþ hat varken basýlýrsa o dýþ hattý geri alýr. (H/R tuþu ile geri alma iþlemi 
sýradan gerçekleþtirilir.) Bu tuþun ikinci bir fonksiyonu daha vardýr. Ýkinci dýt sesi duyulana 
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kadar basýlýrsa abone numarasý ayarlama durumuna geçilir ve ekrana “Abone No= aa” 
mesajý gelir. Kullanýcý H/R tuþuna basarak LT 26’yý istediði abone numarasýna ayarlar.

Not: Abone numarasýnýn ayarlanmasý iþlemi sýrasýnda LT 26’nýn aktif olan servislerle 
ilgili, cevapsýz çaðrýlarla ilgili olan tüm bilgileri silinir. (LT 26 baþlangýç durumuna geçer)

Geri ‘<’ tuþu: Programlama konumunda iken ana menülerde basýlýrsa bir 
önceki ana menüye geçiþ saðlar, alt menülerde basýlýrsa ana menüye geri dönüþ saðlar.

Ýleri ‘>’ tuþu: Bütün menülerde bir sonraki menüye veya mesaja geçilir. 
(Ekranda “>” karakteri var olduðu durumlarda.)

Ok ‘ü ‘   tuþu: Bütün menülerde sorulan bir fonksiyonu veya seçeneði kabul etmek için
kullanýlýr. Ayný zamanda telefon açýkken ikinci dýt sesinden sonra programlama 
konumuna geçilir.

LT 26 KULLANIM ÖZELLÝKLERÝ
Bilgi Özellikleri:
Telefon Kapalý iken:

1- LCD göstergede, telefon kapalý iken saat, tarih ve eðer var ise o andaki aktiflemiþ olduðu 
servisler veya sisteme ait aktif olan servisler görüntülenir.
 

TELEFON KAPALI ÝKEN ÖRNEK EKRAN

TELEFON KAPALI VE AKTÝF SERVÝS VAR ÝKEN ÖRNEK EKRAN

1.1. Aktif olan servislerin görüntülenme sýrasý en son aktif olan servis ilk olacak þekilde  
düzenlenmiþtir.

1.2. Aktif servis sayýsý 1’den fazla ise ekranýn sað üst kýsmýnda “>” ok görüntülenir. Kullanýcý 
bu durumda özel tuþ takýmýnda yer alan “>” tuþa basarak diðer aktif mesajlarý görebilir. 

1.3. Telefon kapalý ve aktif olan servislerle ilgili mesajlar ekranda var iken kullanýcýnýn 
aktif olan servislerle ilgili herhangi bir iþlem yapmasý mümkün deðildir. Kullanýcý sadece 
Cevapsýz Çaðrýlarýn içeriðini ‘ü‘ tuþu yardýmý ile görebilir. Telefonun bu konumunda 
cevapsýz çaðrýlar, ekranýn üst kýsmýnda sýrasýyla, kaynaðýn eriþim kodu, saat ve dakika, 
gün ve ay bilgisi, ekranýn alt kýsmýnda ise sistem saati ve tarihi görülecek þekilde yer alýr. 

2. Telefon açýk konuma geldiðinde ve çevir sesi alýnýrken ekran saati, aktif servislerle ilgili 
mesaj var ise alt kýsýmda, yok ise üst kýsýmda yer alýr. Ekranda aktif servislerle ilgili mesaj varken 
ekranýn alt kýsmýnda bu mesajla ilgili yapýlabilecek iþlem sorgulamasý yer alýr. (Sisteme ait aktif 
olan servisler için yapýlabilecek iþlem sorgulamalarý kullanýcý sistem yetkilisi olduðu durumlarda 
görüntülenir ). Herhangi bir numara çevrilmeye baþlandýðý anda saat ekranýn üst kýsmýnda 
görüntülenirken girilen numaralar ekranýn sað alt kýsmýndan sola doðru kayarak ilerler.

TELEFONUN AÇIK OLMASINA ÖRNEK EKRAN
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TELEFONUN AÇIK OLMASINA AKTÝF SERVÝS VAR ÝKEN ÖRNEK EKRAN

2.1 Aktif olan servise iliþkin yapýlabilecek iþlem sorgulamalarý:

Aktiflenmiþ servisler için: Ýptal? 
Bu servisler, Sýrasýnda, Yönlendirme ,Telefon Kilitleme, Hatýrlatma, Otomatik Arama,  Müzik 
ve Tek Zil Konumu olarak sýralanýr.

TELEFON AAA NUMARALI ABONEYE YÖNLENDÝRÝLDÝÐÝNDE ÇIKAN EKRAN

857 ile müzik dinleme konumuna geçilmiþ.“ü” ile iptal edilebilir.

Operatörün müdahale edebileceði servisler için: Gece Servisi
Sadece operatör tarafýndan kullanýlan Gece Servisi özelliði ile, sistemde gece çalýþýrken 
kullanýlmasýný istediðiniz parmetreleri devreye alabilirsiniz. 

Cevapsýz Çaðrýlar için: Göster?
Cevaplanmayan çaðrýlarýn bir listesi çaðrýnýn kaynaðý ( abone / dýþ hat numarasý), tarih 
ve saati ile birlikte görüntüler. Listede en son gelen çaðrýdan baþlamak üzere 4 cevapsýz 
çaðrý bilgisi tutulmaktadýr. (Listede kullanýcýnýn görmediði cevapsýz çaðrýlar var ise bu bilgi 
göstergede görülür.)

LÝSTEDE KULLANICININ GÖRMEDÝÐÝ CEVAPSIZ ÇAÐRILAR VAR ÝSE BU BÝLGÝ 
GÖSTERGEDE GÖRÜLÜR (TELEFONUN KAPALI OLMASI DURUMUNDA)

LÝSTEDE KULLANICININ GÖRMEDÝÐÝ CEVAPSIZ ÇAÐRILAR VAR ÝSE BU BÝLGÝ 
GÖSTERGEDE GÖRÜLÜR (TELEFONUN AÇIK OLMASI DURUMUNDA)

TELEFON KAPALI DURUMDA ÝKEN CEVAPSIZ ÇAÐRININ ÝÇERÝÐÝNÝN 
GÖRÜNTÜLENMESÝ

TELEFON AÇIK DURUMDA ÝKEN CEVAPSIZ ÇAÐRININ ÝÇERÝÐÝNÝN 
GÖRÜNTÜLENMESÝ

Bekletilmiþ bir hat var iken: Geri al? 
Telefon kilitli iken: Çöz ? 
Ekranda yukarýdaki sorgu mesajlarýndan birisi var iken ‘ü‘ tuþuna basýlarak sorulan iþlem 
gerçekleþtirilir.

837ÞÞÞ ÝLE TELEFON KÝLÝTLENMÝÞ, ‘ü ‘ TUÞU ÝLE ÝPTAL EDÝLEBÝLÝR. ‘ü ‘ TUÞUNDAN 
SONRA AÞAÐIDAKÝ EKRAN ÇIKAR

BURADA ÞÝFRE GÝRÝLEREK KÝLÝT ÝPTAL EDÝLEBÝLÝR

2.2 Telefona herhangi bir çaðrý geldiði zaman gelen çaðrýya iliþkin açýklama ekranýn üst 
kýsmýnda yanýp sönerken ekranýn alt kýsmýnda çaðrýnýn kaynaðý ( dahili abone+numarasý, 
dýþ hat+numarasý) ile birlikte görüntülenir.

OTOMATÝK ARAMANIN GERÇEKLEÞTÝÐÝNÝ GÖSTERÝR

ALARM NEDENÝ ÝLE TELEFONUN ÇALDIÐINI GÖSTERÝR.

Görüþme Özellikleri:
1. Kullanýcý bir dýþ hat aldýðý zaman dýþ hat numarasýyla birlikte görüntülenirken kullanýcýya 
Beklet ? sorusu sorulur. Bu konumda iken çevrilen numaralar ekranda sola kayarak 
görüntülenir.
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‘ü‘  TUÞUNA BASILARAK DIÞ HAT BEKLEMEYE ALINABÝLÝR.

‘ü‘  TUÞUNA BASILARAK SON ARANAN NUMARANIN OTOMATÝK OLARAK 
ARANMASI SAÐLANIR

2. Kullanýcýya bir dýþ hat aktarýlmasý veya kullanýcýnýn bir baþkasýna gelen dýþ çaðrýyý almasý 
durumunda ekrana sahip olunan dýþ hat numarasý ile birlikte Beklet? menüsü gelir

3. Kullanýcýnýn meþgul bir aboneyi aramasý veya meþgul bir dýþ hattý almak istemesi 
durumunda:

3.1. Meþgul abone: Abone numarasý ile birlikte meþgul konumu ekrana yansýr ve kullanýcýya 
Sýrasýna Gir?sorusu yöneltilir.

3.2. Meþgul dýþ hat: Dýþ-hat numarasý ile birlikte meþgul konumu ekrana yansýr ve 
kullanýcýya Sýrasýna gir? sorusu yöneltilir.

3.3. Abone-Abone, Abone-Dýþ hat: Aranan abone, bir baþka abone yada dýþ hatla 
konuþuyorsa, aranan abonenin numarasý, konuþtuðuna dair bilgi (M. ile belirtilir) ve 
konuþtuðu abone veya dýþ hat numarasý ile birlikte ekrana yansýr ve kullanýcýya Sýrasýna gir?, 
Araya Gir? sorularý yöneltilir.

‘ü‘  TUÞUNA BASILARAK ARANILAN ABONENÝN SIRASINA GÝRÝLEBÝLÝR

‘ü‘ TUÞUNA BASILARAK GÖRÜÞMENÝN ARASINA GÝRÝLEBÝLÝR.

3.4. Dýþ hat-Abone, Dýþ hat-Dýþ hat: Alýnmak istenilen dýþ hat numarasý, konuþtuðuna dair 
bilgi (M. belirtilir) ve konuþtuðu abone veya dýþhat numarasý ile birlikte birlikte ekrana yansýr 
ve kullanýcýya Sýrasýna gir?  sorusu yöneltilir.

4. Kullanýcý herhangi bir abone ile görüþürken abonenin iç hat numarasý görüntülenir. Bu 
konumda kullanýcýya Beklet?  sorusu yöneltilir.

5. Kullanýcýnýn arkaya bir iç/dýþ hat almasý durumunda kullanýcýya Geri al? Sorusu arkadaki 
iç/dýþ hattýn numarasý ile birlikte yöneltilir.

Bir iç veya dýþ hatla görüþürken flash tuþu ile hat arkaya alýndýðýnda çýkan mesajdýr. 
‘ü‘  veya flash tuþu ile arkadaki hat geri alýnabilir.

6. Kullanýcýnýn arkasýnda bir iç/dýþ hat varken:
Meþgul bir aboneyi aramasý durumunda meþgul konumu abone numarasý ile birlikte 
görüntülenir, (Konuþmakta olduðu bir iç veya dýþ hat var ise bu numarada görüntülenir) 
ve kullanýcýya > tuþu ile seçebileceði Geri al? + arkadaki iç/dýþ hat numarasý ve Aktar? + 
arkadaki  iç/dýþ hat numarasý ve Konferans  sorularý yöneltilir.

‘ü‘ tuþuna basýlarak arkadaki hatla beraber iç at konferansa alýnabilir. Konferans durumda 
aþaðýdaki mesaj görüntülenir.

7. Kullanýcýnýn arkasýnda bir dýþ hat varken dahili aboneyi aramasý halinde kullanýcýnýn 
durumu ekrana yansýr ve kullanýcýya > tuþu ile seçebileceði Geri al?  Aktar? ve Araya Gir ?  
sorularý yöneltilir.
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8. Kullanýcýnýn arkasýnda bir iç/dýþ hat varken bir dahili görüþme yapmasý durumunda  
görüþme durumu konuþulan numara ile birlikte ekrana yansýrken,  kullanýcýya > tuþu ile 
seçebileceði Geri al?  Aktar? Ve konferans sorularý yöneltilir.

9. Kullanýcýnýn görüþme sýrasýnda herhangi bir hatalý iþlem yapmasý durumunda ekranýn 
ikinci satýrýnda *Hatalý Ýþlem* mesajý yanýp sönmeye baþlar ve ekranýn üst kýsmýnda saat 
görüntülenir. Bu durumda telefonu kapatmanýz gerekir.

SANTRAL ÝLE BÝLGÝ ALIÞ VERÝÞÝNDE PROBLEM OLDUÐU ZAMAN ÇIKAN MESAJDIR. BU 

DURUMDA TESÝSAT KONTROL EDÝLMELÝDÝR.

Diðer Mesajlar:

BÝR DIÞ HAT ÝLE GÖRÜÞME DURUMUNDA ÝKEN KONTÖR SAYISINI GÖSTEREN 
MESAJ. 

Program Özellikleri:
Kullanýcý ‘ü‘ tuþunun ikinci fonksiyonu olan programlamaya giriþi telefonu açýk ve çevir 
sesi alýyor iken gerçekleþtirebilir. Program menüleri içerisinde kullanýcýnýn kendisine ait 
servisleri aktiflemesi veya aktif olan servisi iptal edebilmesi için tek bir menü ekrana gelir. Eðer 
kullanýcýnýn iþlem yapmak istediði servis aktif ise Ýptal? menüsü, deðilse Aktifle? menüsü 
ekrana gelir.(Müzik menüsünde hem devreye al? hemde iptal? birlikte görüntülenir.)

Programlama menüleri 4 ana menü ve bunlarýn alt menülerinden oluþmaktadýr.

1.  Arama seçenekleri: 
   A -Yönlendirme 
  B - Otomatik arama (Aktifle, Ýptal) 
  C -Cevapsýz Çaðrý (Kayýt yok, O zamana kadar olan son 4 cevapsýz çaðrý “çaðrýnýn 
kaynaðý, saati, ay ve günü” olacak þekilde birbirini takip ederek sürekli görülebilir)

2.   Telefon ayarlarý: 
 A- Tek Zil Konumu (Aktifle, Ýptal)
       B- Müzik (Aktifle, Ýptal)
       C- Tembel Konumu (Aktifle, Ýptal)
       D- Alarm (SS:DD= 12:00 12:01 bu menüde ekran kursörü açýktýr, Ýptal) 

E- Özel Hafýza Kaydý:  Ayrýca MS 26 ve MS 26s sistemlerde ise 8 ve 9 numaralý tuþlarýn 
ilk fonksiyonlarý da özel hafýzaya programlanýr. 8 numaralý tuþ 11, 9 numaralý tuþ ise 12 
numaralý hafýzaya karþýlýk gelir. Kullanýcý kendisine ait 10 tane özel hafýzanýn içeriðini bu 
menüyü kullanarak tanýmlayabilir. Menüye girildiði zaman LT 26 kullanýcýdan tuþa basmasýný 
ister. Ancak tuþun 2. fonksiyonu programlanacaðý için 2. dýt sesi duyulana kadar basýlmasý 
gereklidir. Onay tonu alýndýktan sonra aranmak istenen numara girilir. 1’den 10’a kadar 
olan tuþlar 01’den 10’a kadar olan hafýzalara  karþýlýk gelir. 

F- Dil seçimi: (Ýngilizce, Ýspanyolca, Türkçe …)

G- Versiyon: (Sistem Versiyonu, LT versiyonu)  

3. Telefon Güvenliði
A. Þifre iþlemleri: Kullanýcýnýn önceden kendisine ait  bir þifre girmiþ olmamasý durumunda 
(Þifre  deðiþtir, Þifre Ýptal), Kullanýcýnýn tanýmlý bir þifresi olmamasý durumunda (Yeni þifre)

B- Telefon Kilitle: Bu menü sadece telefon kilitsiz durumda iken çýkar. Kullanýcýnýn þifresi 
tanýmlý deðil iken bu programlamayý yapmak istemesi durumunda ekrana [Þifre Gerekli] 
mesajý 1 sn. süreyle gelir.

C- Telefon Çöz: Bu menü sadece telefonun kilitli olmasý durumunda ekrana gelir.

4.Sistem Ayarlarý (Sadece operatör telefonunda çýkar):

A- Saat Ayarlama: (SS:DD= Bu menüde ekran kursörü açýktýr ve kullanýcýnýn 24 saat 
esasýna göre sistem saatini girmesi gerekir. Kullanýcý saati girdiði anda LT 26 otomatik 
olarak ‘:’ karakterini ekrana yazar ve kullanýcýnýn dakikayý girmesini bekler)
B- Tarih Ayarlama: (GG/AA= Bu menüde ekran kursörü açýktýr. Kullanýcý günü girince LT 
26 otomatik olarak ‘/’ karakterini ekrana yazar) 
C- Gece Servisi: (Aktifle, Ýptal)
D- Ortak Hafýza: Bu bölümde LT 26 öncelikle kullanýcýdan ortak hafýza numarasýný ister. 
Kullanýcýnýn ortak hafýza numarasýný girmesinden sonra LT 26 kullanýcýdan ortak hafýzaya 
kaydedilecek numarayý ister.
E-  Dýþ hat yönlendirme: Aktifle/ Ýptal
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                     Handsfree  Tuþu             Ses Ayarý

LT 26 -H :
Handsfree tuþu sadece LT 26-H telefonlarda bulunur. Handsfree özelliði, ahizeyi 
kaldýrmadan telefonu kullanmanýzý saðlar. Handsfree moduna geçmek ya da bu moddan 
çýkmak için bu tuþ kullanýlýr. Handsfree modda iken tuþun yanýndaki led handsfree 
kullanýmý boyunca yanar.  Ayrýca baþka herhangi bir telefondan, handsfree telefonlara 
ANONS yapýlabilir. 

(Telefonun diðer tüm özellikleri LT 26 ile aynýdýr).

LT 26 HANDSFREE


