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GÜVENLIK TALIMATLARI 

Bu kılavuzu okuyun. Yönergeleri izlememek tehlikeli ve/veya yasadışı olabilir. 

 Telefonunuzun kullanımı ve bunun sonuçlarından tek başlınıza sorumlusunuz. Telefonu, kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu yerlerde ya da 
girişim veya tehlikeye neden olabileceği zamanlarda açmayın.  

Küçük Çocuklar 
Telefonunuzu ya da aksesuarlarını küçük çocukların erişebileceği yerlerde bırakmayın ya da telefonla oynamalarına izin vermeyin. Kendilerini ya da 
başkalarını incitebilir veya kazara telefona zarar verebilirler. Telefonunuz keskin kenarlı küçük parçalar içerir ve bir yaralanmaya neden olabilir veya 
yerinden çıkarak bir boğulma tehlikesi yaratabilir. 

 Girişim 
Telefonunuz bir verici ve bir alıcı içerir. AÇIK olduğunda RF enerjisi alır ve verir. Telefon kalp pili ve işitme cihazları gibi kişisel tıbbi cihazlara yakın 
kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Tüm kablosuz telefonlar girişime duyarlıdır, bu da performansı etkileyebilir. 

Biz (Jablocom) bu cihazdaki izinsiz değişikliklerden kaynaklanan herhangi bir radyo ya da TV girişiminden sorumlu değiliz. bu gibi değişiklikler kullanıcının 
cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.  
Telefonunuz, uluslararası kılavuzlarda önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasalanmıştır. Bu kılavuzlar bağımsız bir 
bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve yaş ya da sağlık ayırımı gözetmeksizin herkesin korunmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış 
güvenlik sınırlarını içerirler. 

NOT: Bu donanım FCC Kuralları, bölüm 15'e uygun olarak test edilmiş ve bir Sınıf B dijital cihazın sınırlarına uyumlu olduğu saptanmıştır. Bu sınırlar meskun 
bir kurulumda zararlı girişime karşı makul bir koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.  

Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir kullanır ve yayabilir, talimatlara uygun olarak kurulup kullanılmadığında radyo haberleşmesine zararlı girişime neden 
olabilir. Ancak özel bir kurulumda girişim olmayacağının bir garantisi yoktur. Bu cihaz, radyo ve televizyon alışında, cihazın açılıp kapatılması ile 
anlaşılabilecek zararlı girişimlere neden oluyorsa, kullanıcının girişimi aşağıdaki önlemlerden birini ya da birkaçı ile gidermeye çalışması önerilir:  
- Alıcı anteninin yönünü ya da konumunu değiştirin.  
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.  

- Cihazın fişini, alıcının bağlı olduğu prizden farklı bir prize takın.  

- Yardım içim satıcınıza ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın. 

 Kalp Pilleri 
Kalp pili üreticileri, kalp pilinin maruz kalabileceği potansiyel bir girişimi önlemek için bir kalp pili ile bir cep telefonu arasında en az 15 cm mesafenin 
korunmasını önermektedir. Bunu sağlamak için telefonun gövdesini kalp pilinizden en ez 15cm uzakta kullanın. 

İşitme Cihazları 
İşitme cihazı ya da diğer koklear implantı olan kişiler, kablosuz cihazları kullanırken ya da bu cihazların yakınındayken girişim gürültüleri duyabilir. Girişimin 
düzeyi işitme cihazının türüne ve girişim kaynağına olan mesafesine bağlıdır ve aralarındaki mesafenin artırılması girişimi azaltabilir. Ayrıca alternatifleri 
tartışmak için işitme cihazınızın üreticisine danışabilirsiniz. 

Tıbbi cihazlar 
Telefonunuzun kullanımının tıbbi cihazınızın kullanımını etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için lütfen doktorunuza ve cihazınızın üreticisine danışın. 
Hastaneler 
Hastanelerde, kliniklerde ya da sağlık tesislerinde yapılması istendiğinde kablosuz cihazınızı kapatın. Bu talepler hassas tıbbi cihazların maruz 
kalabileceği olası girişimleri önlemek için tasarlanmıştır. 

 Kablosuz cihazlar uçaklarda girişime neden olabilir. 

 Patlayıcı ortamlar 
Potansiyel olarak patlayıcı atmosfere sahip olan yerlerde, telefonunuz ya da diğer telsiz cihazlarının kapatılmasına yönelik iletilen tüm işaretlere uyun. 

Potansiyel olarak patlayıcı atmosfere sahip olan yerler, yakıt dolum alanlarını, gemilerin alt güvertelerini, yakıt ya da kimyasal nakil veya depolama 
tesislerini, gren, toz ya da metal tozu gibi kimyasallar ya da parçacıklar içeren havanın bulunduğu bölgeleri içerir. 

 Patlama Kapsülleri ve Patlama Alanları 
 Patlatma işlemlerinin maruz kalabileceği girişimleri önlemek için, bir patlatma alanında veya “çift yönlü telsizlerin” veya “elektronik cihazların” 
kapatılmasının işaret edildiği alanlarda cep telefonunuzu ya da telsiz cihazınızı kapatın. Kısıtlamalara uyun ve tüm düzenlemeler ile kuralları takip edin. 

 Yalnızca normal konumu kullanın. Bir telefon araması yaparken ya da çağrısı alırken, telefonunuzun el cihazını kulağınıza, alt tarafını ağzınıza 
götürün ya da sabit hatlı bir telefonu normal şekilde kullanın.  

 Telefonunuzu ya da aksesuarlarını sökmeye kalkışmayın - yalnızca ehliyetli kişiler telefon donanımını kurabilir ya da onarabilir. Telefonunuz ya da 
aksesuarları suya batmış, delinmiş ya da ciddi bir düşmeye maruz kalmışsa, yetkili bir servis merkezine kontrol ettirene kadar cihazı kullanmayın.  

Telefonunuzu ve aksesuarlarını her zaman dikkatle kullanın ve temiz, tozsuz bir ortamda tutun. 

Telefonunuzu ya da aksesuarlarını boyamayın. 

Telefonunuzu ya da aksesuarlarını çıplak ateşe ya da yanan tütün mamullerine maruz bırakmayın. 

Telefonunuzu ya da aksesuarlarını sıvıya, neme ya da yüksek rutubete maruz bırakmayın. 

Telefonunuzu ya da aksesuarlarını düşürmeyin, fırlatmayın ya da bükmeye çalışmayın.  

 Cihazı ya da aksesuarlarını temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözücüleri ya da aerosoller kullanmayın.  
Telefonunuzu ya da aksesuarlarını en az -10 ve en çok +55 derece Santigrat olan aşırı sıcaklıklarda kullanmayın. 

 Pil ve Şarj Cihazı Kullanımı & Güvenliği  

Yalnızca Jablocom tarafından onaylanan aksesuarları ve pilleri kullanın. Uyumlu olamyan ürünleri ya da aksesuarları bağlamayın. Bozuk para ya da 
anahtar halkaları gibi metal nesnelere dokunmayın ya da bunların pil terminallerine temas etmesine ya da kısa devre yapmasına izin vermeyin. 
Pili ve güç adaptörünü yalnızca üretildikleri amaçla kullanın. Hasarlı bir adaptörü ya da pili hiçbir zaman kullanmayın. 

Telefon güç adaptöründen beslenecek şekilde tasalanmıştır. Yedek pilin sınırlı kapasitesi yalnızca bir elektrik kesintisi durumunda acil çağrılar için 
kullanılmalıdır.  

Telefonunuz şarj ya da normal kullanım sırasında ısınabilir. 

 Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. 

 Bu ürün yalnızca iç mekan kullanımına uygundur. Telefonunuz su geçirmez değildir.  

 Başka herhangi bir cihaza bağlarken ayrıntılı güvenlik talimatları için bu cihazın kullanım kılavuzunu okuyun.  

 Bir acil durum çağrısı yaparken telefonun açık ve hizmette olduğundan emin olun. Acil durum numarasını girin ve ardından yeşil düğmeye basın. 
Yerinizi belirtin. Size söylenene kadar görüşmeyi sonlandırmayın. Bu telefon diğer tüm kablosuz telefonlar gibi radyo sinyallerini kullanarak çalışır ve her 
koşulda bağlantının kurulacağı garanti edilemez. Bu nedenle hiçbir zaman acil durum haberleşmesi için yalnızca herhangi bir kablosuz telefona 
güvenmemeniz gerekir. 
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BAŞLARKEN – ILK KULLANIM 

AmbalajAmbalajAmbalajAmbalajıııın içerin içerin içerin içeriğğğğini kontrol edinini kontrol edinini kontrol edinini kontrol edin    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIM kartSIM kartSIM kartSIM kartıııı    taktaktaktakıııınnnn    
 
SIM kartı, altın temas alanı aşağı ve kesik köşesi yuvaya dönük 
olacak şekilde telefonun arkasındaki yuvaya takın. SIM kartı bir 
tıklama hissedene kadar yavaşça yuvaya itin. Kilidi sola iterek 
SIM kartı emniyete alın. 
 
SIM kartı çıkartmak isterseniz SIM kilidini açın, SIM karta 
yavaşça bastırın ve dışarı çekin. 
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AlAlAlAlııııccccıııı    kablosunu bakablosunu bakablosunu bakablosunu bağğğğlaylaylaylayıııınnnn    
 

          

Yedek pili takYedek pili takYedek pili takYedek pili takıııınnnn    

       
 

Güç adaptörünü baGüç adaptörünü baGüç adaptörünü baGüç adaptörünü bağğğğlaylaylaylayıııın n n n ––––    telefonu AÇINtelefonu AÇINtelefonu AÇINtelefonu AÇIN    
 Güç adaptörünü bağladıktan sonra LCD'de ““TTeelleeffoonn  ççaallıışşmmaayyaa  
bbaaşşllııyyoorr……”” iletisi görünür. 
 
SIM katınız bir PIN kodu ile korunuyorsa, telefon PIN kodunu isteyecektir. 

PIN kodunu girin ve yeşil  tuşuna ya da TTaammaamm seçeneğine basarak 
onaylayın. 
Bir kerede üç kez yanlış PIN kodu girerseniz, PIN kodu engellenecektir. 
Engeli kaldırmak için PUK (Kişisel Engel Kaldırma �ifresi) numaranızı 
girmeniz gerekir – ayrıntılar için SIM kartınızın belgelerini kontrol edin. 

Dil 
Telefon, SIM kartınızın ülke koduna göre dili otomatik olarak ayarlayacaktır. Dil, Ayarlar menüsünden manuel olarak 
değiştirilebilir.  

Pili Pili Pili Pili şşşşarj edinarj edinarj edinarj edin    
Pil boş olarak gelir ve ilk kullanımdan önce şarj edilmelidir. Pilin tam kapasiteye ulaşması için yaklaşık 5 saat şarj edilmesi 
gerekir. Telefon güç adaptörüne bağlı olduğu sürece kapalı bile olsa şarj olur. 
 

 Uyarı: Pili ve güç adaptörünü yalnızca üretildikleri amaçla kullanın. Hasarlı adaptörü ya da pili hiçbir zaman kullanmayın. 
Telefonunuz şarj ya da normal kullanım sırasında ısınabilir. Telefon güç adaptöründen beslenecek şekilde tasalanmıştır. Yedek pilin 
sınırlı kapasitesi yalnızca bir elektrik kesintisi durumunda acil çağrılar için kullanılmalıdır. Tam şarj olmuş bir pil ile standart konuşma 
süresi yaklaşık 3 saattir. Standart bekleme süresi yaklaşık 48 saattir. Pilin kapasitesi, kullanıldıkça dereceli olarak azalır. Optimum 
parametrelere erişmek için pil 5°C ila 35°C arasındaki bir ortamda tutulmalıdır. Pili hiçbir zaman -10°C ila +55°C arasındaki çalışma 
sıcaklığının dışındaki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Sıcak ya da soğuk pil içeren bir cihaz, pil ta şarjlı olsa bile geçici olarak 
çalışmayabilir. Bir pilin performansı donma sınırının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır. 
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TELEFONUNUZ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Harici analog telefon 
konnektörü (isteğe bağlı) 

�arj cihazı 
konnektörü 

SIM kart 
yuvası 

USB konnektörü 

Yeni metin iletisi göstergesi 

Karakter klavyesi 

  ÇAĞRI düğmesi 

  İPTAL düğmesi 
 

  Gezinme düğmesi 
 

 SMS gelen kutunuzu açar 

  En son aranan numarayı tekrar arar 

  Çağrı listesini açar 

  Telefon defterinizi açar 

 Hoparlör 

 Yeni bir ileti yazma sayfası açar 
 

Hızlı arama düğmeleri 

Hücresel ağ sinyalinin 
gücü 

Seçim düğmeleri –  geçerli fonksiyon LCD'de 
gösterilir 

GSM ağının adı 

Pil şarj durumu 

Cevapsız çağrılar 
göstergesi 

Saat ve tarih 
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TEMEL ARAMA FONKSIYONLARI VE TELEFON DEFTERI  

Bir arama yapmaBir arama yapmaBir arama yapmaBir arama yapma    
Almaçı kaldırın, normal bir sabit hatlı telefonda olduğu gibi telefon numarasını girin ve LCD'deki ÇÇeevviirr komutunun 
altındaki seçim düğmesine basın. Herhangi bir düğmeye basmadan beklerseniz, numara otomatik olarak aranacaktır. 

Ayrıca eller serbest arama için  düğmesini kullanabilirsiniz. 
Not: Uluslararası aramalar için “+” karakterini girmek amacıyla   düğmesine hızlıca iki kez basın. 

Etkin bir görüşmeyi sonlandırmak için, almaçı yerine koyun ya da  düğmesine basın. Eller serbest modunda bir 

görüşmeyi iptal etmek için  düğmesine basın. 
 

Not: İPTAL düğmesi  görüşmeleri ve diğer etkinlikleri otomatik olarak keser. 

Son aranan numarayı tekrar aramak için  düğmesine basın.  

Telefon defterine yeni bir kiTelefon defterine yeni bir kiTelefon defterine yeni bir kiTelefon defterine yeni bir kişşşşi eklemei eklemei eklemei ekleme    
 düğmesine basarak telefon defterini açın. SSeeçç   seçim düğmesine    ya da  düğmesine basarak <<yyeennii  

iirrttiibbaatt......>> seçeneğini seçin. Kişi adını girin ve  düğmesi ile onaylayın. Her kişi 3 farklı telefon numarası 

içerebilir: Cep , İş  ve Ev .  düğmesine basarak uygun numara türünü seçin ve telefon numarasını girin. 
KKaayyddeett   seçim tuşunu kullanarak kaydı saklayın. 
 
Not: Telefon Defteri bölümünde telefon defteri hakkında daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz. 

Telefon defterinden bir numara çevirTelefon defterinden bir numara çevirTelefon defterinden bir numara çevirTelefon defterinden bir numara çevirmemememe    

Telefon defterine girmek için  düğmesine basın ve  düğmesini kullanarak kişi listesini kaydırın.  Ayrıca karakter 
tuş takımında kişi adını doğrudan yazarak “hızlı kişi arama” özelliğini kullanabilirsiniz. Seçilen numarayı çevirme işlemini 

başlatmak için  tuşu ile seçilen kişiyi ve numarayı onaylayın. 

El cihazını  kaldırmak ya da  düğmesine basmak da çevirmeyi başlatabilir. 
 

METIN İLETILERI (SMS) 

Kısa İleti Servisi (SMS) 1000 karaktere kadar metin iletileri almanızı  ve göndermenizi sağlar. 

Bir metin Bir metin Bir metin Bir metin iletisini göndermeiletisini göndermeiletisini göndermeiletisini gönderme    
Bir metin iletisini yazmayı başlatmak için telefonunuzun klavyesinin sol üst 

tarafında yerleştirilmiş olan  düğmesine basın. Metin iletinizi girin ve 

GGöönnddeerr seçim düğmesine basın. Alıcının telefon numarasını girin ya da  
düğmesine basarak numarayı telefon defterinden çağırın. Alıcının telefon 
numarasını onaylayın ve ardından TTaammaamm seçim düğmesine basarak metin 
iletisini gönderin. 
 

Not: büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için  düğmesine basın.  
düğmesine yaklaşık 2 saniye basarak CAPS LOCK işlevini etkinleştirebilir / devre dışı bırakabilirsiniz. AAbbcc, aabbcc ve AABBCC arasında 

geçiş yapan LCD simgesi ile onaylanacaktır.  ayrıca bir PC'deki standart bir Shift tuşu gibi kullanılabilir – Shift tuşuna ve bir 

karakter tuşuna birlikte basabilirsiniz. Önceki karakteri silmek için  düğmesini kullanın. 

QWERY (karakter) düğmelerinin üst satırından bir tuş ile birlikte  tuşuna basarak özel semboller girebilirsiniz. Tüm sembol 

karakterlerinin içeren tabloyu açmak için  düğmesine yaklaşık 2 saniye basın. 
İstediğiniz sembolü seçin ve metne yerleştirmek için YYeerrlleeşşttiirr seçim düğmesine 
basın. 

Gelen bir iletiyi açmaGelen bir iletiyi açmaGelen bir iletiyi açmaGelen bir iletiyi açma    
Yeni bir metin iletisi alındığında, bu durum işitilebilir bir sinyalin yanı sıra 
telefonun sağ üst köşesindeki kırmızı gösterge ışığının yanıp sönmesi ile de 

belirtilir. Zarf sembolü  ekranda görünür. 
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Alınan metin iletisini okumak için  düğmesine basın ve  düğmesini kullanarak iletiyi kaydırın. Aşağıda 
listelenen ek işlevler, LCD'nin altındaki seçim düğmesine basılarak SSeeççeenneekklleerr menüsünün etkinleştirilmesi yoluyla 
gerçekleştirilebilir: 
 
SSiill      – geçerli metin iletilerini siler 
YYaannııttllaa   – iletiyi gönderene bir cevap gönderir 
İİlleett   – iletiyi başka bir alıcıya iletir 
AArraa      – iletiyi göndereni geri arar 
AAyyrrıınnttııllaarr    – iletiyi gönderen ve saat hakkında ayrıntılı bilgileri gösterir 
YYeennii......    – yeni bir metin iletisini başlatır 
NNuummaarraayyıı  ssaakkllaa  – iletiyi gönderenin numarasını telefon defterinize kaydeder 
TTüümmüünnüü  ssiill    – geçerli klasördeki tüm iletileri siler 
 

Önceki gelen iletileri okumak ya da iletiler göndermek için  düğmesine basarak İİlleettiilleerr menüsünü açın ve 
GGeelleenn  kkuuttuussuu ya da GGöönnddeerr seçeneklerini seçin. 

    
 

DIĞER IŞLEVLER 

HHHHıııızlzlzlzlıııı    arama hafarama hafarama hafarama hafıııızalarzalarzalarzalarıııı    
GDP-04 cihazınızda sık aranan numaralar ya da acil numaralar için altı düğme 
vardır. 
Yeni bir numara kaydetmek için seçilen hafıza düğmesini TTeelleeffoonn  
nnuummaarraassıı:: iletişimi görünene kadar yaklaşık iki saniyebasılı tutun. Telefon 
numarasını girin ve TTaammaamm düğmesine basın.  
Hızlı arama düğmesini telefon defterinizden bir numaraya atamak için telefon 
defterinizdeki kişi adını bulun ve ekranda onayı görene kadar seçilen hızlı arama 
düğmesine yaklaşık iki saniye basın.  

Arama düğmesini Shift düğmesi ile kullandığınızda 6 hafıza daha kaydedebilirsiniz . 

SeçeneklerSeçeneklerSeçeneklerSeçenekler    
Bazı özel işlevler normal çalışma modunda SSeeççeenneekklleerr menüsü altında seçilebilir. 

Sessiz mod / Normal mod 
Bu işlev tüm sesli uyarıların ve zillerin devre dışı kaldığı sessiz moda geçilmesini sağlar. Bu, bir kullanıcının gelen çağrılar 
ya da metin iletileri ile rahatsız edilmeden ağa bağlı kalmasına izin verir.  

Kapatma 
Bu işlev telefonu kapatır. Telefon kapatıldığı zaman çağrı yapamaz ya da alamaz, metin iletileri gönderemez ya da 
alamaz.  
 
Not: Güç adaptörü bağlı olduğunda telefon kapalı olsa bile pil şarj etme işlevi etkindir. Pil şarj oluyorsa, ekrandaki pil şarj cihazı ilerleme 
göstergesi telefon kapalıyken etkin olacaktır. 

Not: Telefon ayrıca  düğmesi 3 saniyeden fazla basılı tutularak da kapatılabilir.. 
 

Telefonu tekrar açmak için  düğmesine, ekranda TTeelleeffoonn  ççaallıışşmmaayyaa  bbaaşşllııyyoorr...... iletisi görünene kadar 
basın. 
Not: Adaptörden gelen elektrik kablosu telefona tekrar takıldığında telefon otomatik olarak açılacaktır. 

Seyahat modu kapalı 
Bu özellik telefonun yanlışlıkla açılmamasını sağlar. Seyahat modu yalnızca telefon yalnızca pil ile çalışırken etkindir. 

Telefonu seyahat modundan tekrar açmak için  düğmesine kırmızı ışık etkinleşene kadar basın ve ardından güç 
adaptörüne tekrar bağlanmak için karakter klavyesinde “START” yazın. 
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GELIŞMIŞ ARAMA IŞLEVLERI 

Not: Gelişmiş arama özelliklerinden bazıları GSM operatörünüz tarafından desteklenmiyorsa doğru çalışmayabilir. 

Arama BekletmeArama BekletmeArama BekletmeArama Bekletme    
Arama bekletme işlevi, başka bir görüşme sürerken gelen bir çağrı olduğunu belirtir. 
Not: Arama bekletme işlevini kullanmak için lütfen GSM ağı ayarında bu işlevi etkinleştirmiş olduğunuzu kontrol edin – bkz., bölüm 
Ayarlar. 

Yeni bir arama olduğu belirtilirse bekleyen aramayı cevaplamak için  düğmesine basın. Ayrıca seçim düğmesini 
kullanarak SSeeççeenneekklleerr  ve DDeeğğiişşttiirr işlevini seçebilirsiniz. İlk görüşme beklemeye alınır. Görüşmeler arasında geçiş 

yapmak için  düğmesine tekrar basın. Görüşmelerden herhangi biri  düğmesi ile iptal edilebilir. 

Konferans GörüKonferans GörüKonferans GörüKonferans Görüşşşşmemememe    
Konferans görüşme işlevi, altı kişinin bir görüşmede yer almasına izin veren bir ağ hizmetidir. 
Bir konferans görüşme düzenlemek için: 

• İlk katılımcıyı arayın 

••  Konferans görüşmeye yeni bir katılımcı eklemek için doğrudan telefon numarasını girin ve  düğmesine 
basın ya da kişiyi telefon defterinden seçin ve SSeelleecctt   (Seç) seçim düğmesine basın. İsterseniz 
SSeeççeenneekklleerr seçim düğmesine ve ardından TTuutt  seçim düğmesine basarak ilk aramayı beklemeye 
alabilirsiniz.  

• Yeni arama cevaplandığında SSeeççeenneekklleerr ve OOrrttaakk  ççaağğrrııllaarr seçeneklerini seçin. Ekranda KKoonnffeerraannss 
iletisi görünür.  

• Konferans görüşmeye başka bir katılımcı eklemek için önceki adımları tekrarlayın. Uzaktaki katılımcı sayısı  
en fazla 5 olabilir. 

• Katılımcılardan herhangi biri ile özel görüşmek için SSeeççeenneekklleerr seçim düğmesine basın ve ÖÖzzeell  ## 
seçeneğini seçin. İstediğiniz katılımcıya kaydırın ve SSeeçç seçim düğmesine basın. Özel görüşmeyi 
tamamladığınızda, SSeeççeenneekklleerr seçim düğmesine basın ardından OOrrttaakk  ççaağğrrııllaarr seçim düğmesine 
basarak konferans görüşmeyi yeniden oluşturun. 

• Katılımcılardan bazıları ile bağlantıyı iptal etmek için SSeeççeenneekklleerr seçim düğmesine basın ve ardından 
SSüürrüümm  ## seçeneğini seçin. İstediğiniz katılımcıya kaydırın ve SSeeçç seçim düğmesine basın. 

• Konferans görüşmeyi sonlandırmak için  düğmesine basın. 

ÇaÇaÇaÇağğğğrrrrıııı    AktarmaAktarmaAktarmaAktarma    
Çağrı aktarma işlevi etkin bir görüşmeyi başka bir telefon numarasına iletmeye izin verir. 
Gelen çağrı sırasında, SSeeççeenneekklleerr seçim düğmesine basın ve ardından TTuutt seçeneğini seçin. Bu arayan tarafı 

beklemeye alacaktır. Doğrudan telefon numarasını girin ve  düğmesine basın ya da kişiyi telefon defterinden seçin 
ve ardından SSeeçç seçim düğmesine basın. Arama cevaplandığında SSeeççeenneekklleerr seçim düğmesine basın ve ardından 
AAkkttaarrmmaa öğesini seçin. Bağlantı kurulduğunda telefonu kapatabilirsiniz. 

Arama KaydArama KaydArama KaydArama Kaydıııı    
Telefon cevapsız aramaları , gelen aramaları  ve giden aramaları  
kaydeder. Bellekte 100 aramaya kadar kayıt tutulabilir. Bellek dolduğunda aynı 
türdeki en eski kayıt otomatik olarak silinecektir. 

Arama geçmişi listesini görüntülemek için  düğmesine basın. 
 
SSeeççeenneekklleerr menüsünde kayıtlı her bir numara için mevcut ek seçenekler vardır: 
AAyyrrıınnttııllaarr    - Arama hakkında daha ayrıntılı bilgileri (numara, tarih, saat, deneme sayısı) gösterir 
AArraa    - Telefon seçilen numarayı arar 
SSMMSS  GGöönnddeerr   - seçilen numaraya bir metin iletisi gönderir 
SSiill     - seçilen arama kaydını arama geçmişi kaydından siler 
NNuummaarraayyıı  ssaakkllaa    - seçilen numarayı telefon defterine kaydeder   
TTüümmüünnüü  ssiill   - Arama geçmişi kaydındaki tüm arama kayıtlarını siler 

SessizSessizSessizSessiz    
Bir görüşme sırasında mikrofonunuzu sessiz moda alabilirsiniz, bu sayede siz karşı tarafı duyarken karşı taraf sizi 
duyamaz.  
Bir görüşme sırasında SSeeççeenneekklleerr öğesini seçin ve mikrofon bağlantısını kesmek (hem el cihazı hem eller serbest) için 
SSeessssiizz  seçeneğini seçin. 
SSeeççeenneekklleerr öğesini seçin ve mikrofonu yeniden etkinleştirmek için SSeessii  aaççııkk öğesini seçin.  
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TELEFON DEFTERI 

Her bir telefon defteri girişi aşağıdaki öğeleri içerir: 
  AAddıınn   ve SSooyyaaddıınn  
  CCeepp  tteelleeffoonnuu  nnuummaarraassıı  
  İİşş  nnuummaarraassıı  
  EEvv  nnuummaarraassıı  
  ZZiill  sseessii   (bu kişi için özel bir zil tonu seçilebilir) 
 
 
Not: Adı ve Soyadı için 32 ASCII karakterine kadar kullanılabilir. >Adın toplam uzunluğu 
44 karakteri geçmemelidir. Adı saklamak için UTF-8 kodlaması kullanıldığından, ASCII olmayan özel karakterler mevcut maksimum ad 
uzunluğunu kısaltacaktır. Her bir telefon numarası hafıza konumunda 32 karaktere (+,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,X,P,*,#) kadar 
kaydedilebilir. 
 
SSeeççeenneekklleerr menüsünde kayıtlı her bir numara için mevcut ek seçenekler vardır: 
  
DDüüzzeennllee  - kişi ayrıntılarını düzenlemek için düzen iletişim kutusunu açar 
AArraa      - seçilen kişiyi ya da aynı kişi altında birden fazla numara varsa belirtilen numarayı arar 
SSMMSS  GGöönnddeerr  - bir metin iletisi gönderir 
YYeennii  eekkllee...... - telefon defterine yeni kayıt ekler 
SSiill    - Seçilen kişiyi telefon defterinden (adı ve tüm numaraları ile) siler 
TTüümmüünnüü  ssiill   - Telefon defterindeki tüm kişileri siler 
 
 
SSIIMM''ddeenn  aakkttaarr SIM kartınızdaki tüm kişi kayıtlarınızın telefon belleğine aktarılmasını sağlar. Onay için KKooppyyaallaa 
bağlam düğmesini seçin. 
 
Not: SIM karttaki kişi kayıtları listesi her kişi için yalnızca bir telefon numarası içerir. Zaten telefon defterinde yer alan numaralar olası 
ikilenmeleri önlemek için tekrar aktarılmayacaktır. Gelişmiş SIM telefon defteri yönetimi bağlanan PC üstünde çalışan JABLOSUITE 
yazılımı üzerinden kullanılabilir. 
 

AYARLAR 

Özel parametre ayarları MMeennüü, AAyyaarrllaarr altındadır. 

Menüde gezinmek ve sayısal parametrenin seçilen değerini ayarlamak için  düğmesini kullanın. Bir ayarın 

doğrulanması için TTaammaamm ya da  düğmesine basın. Parametreyi değişmeden bırakmak için GGeerrii ya da  
düğmesini kullanın. 

Telefon ayarlarTelefon ayarlarTelefon ayarlarTelefon ayarlarıııı    

Tarih & Saat 
MMeennüü, ardından AAyyaarrllaarr öğesini seçin, tarihi ve saati ayarlamak için TTeelleeffoonn  aayyaarrllaarrıı ve TTaarriihh  &&  zzaammaann   
öğesini seçin. 

Diller 
GDP-04 arabiriminde en fazla 20 dil desteklenebilir (tam sayı ürün bilgisi sürümüne göre değişir). Dil, SIM kartınızın ülke 
koduna göre otomatik olarak seçilir. Telefon arabirimi bu menü altında başka bir dile değiştirilebilir. 

Ağ seçimi 
GDP-04 uygun bir GSM ağını otomatik olarak seçer. Bazı durumlarda manuel seçim yapılabilir. 

Ekran Kontrastı 
LCD Ekran kontrast 0 ila 63 arasında seçilebilir.  
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Arama ayarlarArama ayarlarArama ayarlarArama ayarlarıııı    

Çağrı yönlendirme 
Gelen aramalar belirli bir numaraya yönlendirilebilir. Aşağıdaki eylemler tüm yönlendirme servisleri için geçerlidir: 
EEttkkiinnlleeşşttiirr, İİppttaall   (hizmeti devre dışı bırakır) ya da KKoonnttrrooll  dduurruummuu (geçerli servis ayarlarını görüntülemek için).  
Çağrı yönlendirme özel durumlarda uygulanabilir: 
TTüüçç  ççaağğrrııllaarr    - tüm gelen aramalar belirtilen numaraya yönlendirilecektir 

MMeeşşgguullssee   - gelen aramalar başka bir görüşme yapıyorsanız ya da aramayı  düğmesi 
ile reddederseniz yönlendirilecektir 

YYaannııtt  yyookkssaa   - gelen aramalar, iletişim kutusunda 5, 10, 15, 20, 25 ya da 30 saniye olarak 
seçilen ön ayarı bir süre içinde cevap vermezseniz yönlendirilecektir 

EErriişşiilleebbiilliirr  ddeeğğiillssee    - gelen aramalar telefon kapalıysa ya da GSM ağı sinyali yoksa yönlendirilecektir 
TTüümm  yyöönnlleennddiirrmmeelleerrii  iippttaall  eett  - önceden seçilmiş tüm çağrı yönlendirmelerini iptal eder 
 
Not: etkin koşulsuz yönlendirme, ağın izin verdiği bekleme ekranı tarafından belirtilebilir 

Çağrı bekletme 
Çağrı bekletme servisini etkinleştirmek için EEttkkiinnlleeşşttiirr seçeneğini seçin. Devre dışı bırakmak için İİppttaall seçeneğini 
seçin.Geçerli servis durumunu görüntülemek için KKoonnttrrooll  dduurruummuu seçeneğini seçin. 

Çağrı engelleme 
Giden ve gelen aramalar uygun ağ hizmeti varsa engellenebilir. Engellenecek arama türlerini seçebilirsiniz:  
GGiiddeenn  ççaağğrrııllaarr     - tüm giden aramalar engellenir 
UUlluussllaarraarraassıı  ççaağğrrııllaarr      - tüm giden uluslararası aramalar engellenir 
YYuurrttddıışşıınnddaa  iikkeenn  uulluussllaarraarraassıı  - dolaşım etkinken uluslararası giden aramalar engellenir 
GGeelleenn  ççaağğrrııllaarr     - tüm gelen aramalar engellenir 
YYuurrttddıışşıınnddaa  iikkeenn  ggeelleenn  ççaağğ..  -dolaşım etkinken uluslararası gelen aramalar engellenir 
TTüümm  eennggeelllleemmeelleerrii  iippttaall  eett    - tüm çağrı engelleme türlerini iptal eder 

Arayan Numara kısıtlaması 
Telefon numaranız genelde aradığınız kişiye gösterilir. 
Telefon numaranızı gizlemek için Arayan Numara kısıtlaması ayarını AAççııkk olarak değiştirin. Numaranızın gösterilmesine 
izin vermek için OOffff ayarını seçin 
 
Not: Bazı GSM ağları arayanın kimliğinin iptal edilmesine izin vermemektedir. 

İİİİleti ayarlarleti ayarlarleti ayarlarleti ayarlarıııı    
SSMMSS  mmeerrkkeezz  nnuummaarraassıı  - SMS ileti merkezinizin numarasını düzenler 
İİlleettii  ggeeççeerrlliilliiğğii   - ağın iletinizi göndermeye çalışma süresini belirler 
DDuurruumm  rraappoorrllaarrıı    - ağdan iletinizin teslimat raporunu göndermesini ister 

Ses ayarlarSes ayarlarSes ayarlarSes ayarlarıııı        
ÇÇaağğrrıı  zziillii        - gelen aramaların zil türü için MMeellooddii ve SSeess  ddüüzzeeyyii ayarlarını yapar 
SSMMSS  uuyyaarrııssıı    - Yeni SMS uyarılarının MMeellooddii ve SSeess  ddüüzzeeyyii ayarlarını yapar 
AAhhiizzee  sseess  ddüüzzeeyyii,,     
EElllleerr  sseerrbbeesstt  sseess  ddüüzzeeyyii  
vvee  HHaatt  sseess  ddüüzzeeyyii  - her bir ses bağlantı noktasının ses ayarı 1 ila 10 arasında seçilebilir. MMiikkrrooffoonn, 

DDaahhiillii  ççaağğrrııddaa  hhooppaarrllöörr ve TToonnllaarr için ayrı ayarlar yapılabilir   

GüvenlikGüvenlikGüvenlikGüvenlik    
PPIINN  kkoorruummaassıı - PIN1 ile SIM kart korumasını etkinleştirir ya da devre dışı bırakır 
PPIINN11  DDeeğğiişşttiirr - PIN1 parolasını (4 ila 8 hane) değiştirir 
OOttoommaattiikk  PPIINN11  - Telefon PIN numaranızı hatırlayabilir. Otomatik PIN işlevi etkinse, telefon SIM kartınızın PIN 

kodunu otomatik olarak girecektir. SIM kart GDP-04'ten çıkartıldıysa, PIN koruması devam eder. 
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ServisServisServisServis    
SSeerrvviiss menüsünde ek bilgiler bulabilir ve gelişmiş parametreleri ayarlayabilirsiniz. 

Ürün bilgisi sürümü 
Telefonunuzun yazılım ve donanım sürümleri hakkındaki bilgilerle IMEI numarasını gösterir. Bir servis merkezi ya da aktif 
hat servis sağlayıcısı tarafından bu bilgiyi vermeniz istenebilir. 

Kod girişi 
Bir servis kodu girerek bazı spesifik özellikleri kontrol  edebilirsiniz. Kodun yapısı Xn şeklindedir; buradaki “X” kodun bir 
fonksiyonu ve  “n” bir değer ayarıdır. 

İşlev Kod / Değer 

Ekranda bir ağ adını gösterir 
N0 = Kapalı 

N1 = Açık 

Bellek dolduğundan otomatik SMS silme 
E0 = Kapalı 
E1 = Açık 

Uzun bir metin iletisi (2 ya da daha fazla SMS) göndermeden önce onaylama 
S0 = sorma 
S1 = sor 

AC bağlandığında otomatik açılma 
A0 = Kapalı 
A1 = Açık 

Klavye zamanlama profili 
K0 = otomatik tekrarsız 
K1 = otomatik tekrarlı 

Çevirme tonu profili 
T0 = Sürekli  
T1 = Mors A 

Kulaklık düğmesi işlevinin etkinleştirilmesi 
HSS0 = düğme devre dışı 
HSS1 = düğme etkin 

SIM araç kiti uygulamasının etkinleştirilmesi 
STK0 = STK devre dışı 

STK1 = STK etkin 

Fabrika Ayarları 
bu seçeneği seçerek telefonunuzun fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleyebilirsiniz. Seçiminizi onaylamak için TTaammaamm 
seçeneğini seçin. Ayarı değiştirmeden bırakmak için GGeerrii seçeneğini seçin. 

Pil Voltajı 
Geçerli pil voltajını gösterir. Bir servis merkezi ya da aktif hat servis sağlayıcısı tarafından bu bilgiyi vermeniz istenebilir. 

Arka Işık (AC) 
Telefon güç adaptöründen beslenirken Bekleme modunda ekran arka ışığının ayarı. 

Arka Işık (pil) 
Telefon yalnızca pilden beslenirken Bekleme modunda ekran arka ışığının ayarı. 
 
 

PC ARA BIRIMI 

JabloSuite çaJabloSuite çaJabloSuite çaJabloSuite çağğğğrrrrıııı    yönetimi yazyönetimi yazyönetimi yazyönetimi yazııııllllıııımmmmıııı    
 
JabloSuite yazılım paketi, GDP-04 Telefonunuzun PC üstünden 
etkin kontrolünü ve profesyonel yönetimini gerçekleştirmenizi  
sağlayan bir araçtır. Temel olarak şunları yapmanıza izin verir: 

- GDP-04 telefon defterinin PC'nizdeki telefon defteri ile 
senkronize edilmesi (örn, e-posta istemci telefon defteri) 

- tüm telefon ayarlarını PC'nizden kontrol etme 
- numaraları doğrudan PC'nizden çevirme ya da 

konferans görüşmelerini yönetme 
- Metin iletilerinin kolay yönetimi 
- arama geçmişi kayıtlarına erişim 
- PC'nizi GPRS üzerinden Internet'e bağlama 
- GDP-04 cihazınızı en son ürün bilgisi sürümü ile 

yükseltme- 
- GDP-04'ü harici olarak bir e-faks terminali olarak 

kullanma   
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USB aracUSB aracUSB aracUSB aracııııllllığıığıığıığıyla PC'ye bayla PC'ye bayla PC'ye bayla PC'ye bağğğğlantlantlantlantıııı    

JabloSuite Yazılım Paketini Yükleme 

 Uyarı: CD'den yazılımın yüklenmesi tamamlanmadan GDP-04'ü bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takmayın. Aksi 
taktirde telefonunuzun bir PC ile doğru şekilde iletişim kurmasını önlemiş 
olabilirsiniz. 

 
GDP-04'ü MS Windows 2000 (SP4), MS Windows XP (SP2) ya da MS 
Windows Vista yüklenmiş bir PC'ye bağlayabilirsiniz. 
 
Not: JabloSuite'in en son sürümü http://www.jablocom.com/download adresinden 
indirilebilir. 
 
Bazı genişletilmiş Microsoft yazılım bileşenleri JabloSuite'in aşağıdakileri 
çalıştırmasını gerektirir: 

Microsoft Windows Installer sürüm 3.0 
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 
Microsoft .NET 2.0  

Yukarıda adı geçen tüm programlar JabloSuite kurulum CD'sinden vardır 
ya da kurulumdan önce Microsoft web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir.  
Not: Kuruluma başlamadan önce bilgisayarınızda yönetici haklarınız olduğundan emin olun. 

Telefonla birlikte gelen CD'yi PC'nize takın. Kurulum programı otomatik 
olarak başlatılmıyorsa, CD'nin kök dizinindeki “AutoRUN.exe” yürütme 
dosyasını çalıştırın. Ana ekran göründüğünde, Kur seçeneğini seçin ve 
ekrandaki talimatları izleyin. Kurulum sırasında yardım gerekirse lütfen 
yükleme CD'sine yerleştirilmiş olan daha ayrıntılı kurulum kılavuzuna 
bakın. 
GDP-04 için gereken USB sürücüsü ve çağrı yönetimi yazılımı JabloSuite 
bilgisayarınıza yüklenecektir. 

PC'ye bağlama 
USB sürücüsünü ve JabloSuite yazılımını başarıyla yükledikten sonra 
telefonu PC'nize USB kablosu ile bağlayabilirsiniz. Windows USB aygıt 
sürücüsünün geçerliliğinin doğrulansını istediğinde, lütfen Devam Et  
seçeneğini seçin – bu üç kez tekrarlanabilir. Daha sonra Windows, 
yüklemeyi otomatik olarak sonlandıracaktır.  

Telefon defteri senkronizasyonu 
GDP-04’nüzün telefon defterini JabloSuite dahili telefon defteri ile ya da varsayılan e-posta istemcinizin adres defteri ile 
senkronize edebilirsiniz. �u anda desteklenen e-posta istemcileri Microsoft Outlook ve Outlook Express'tir.  
 
Bir telefon numarasını doğrudan PC'nin telefon defterinden 
çevirmek isterseniz, yalnızca imleci çevirmek istediğiniz 
telefon numarasının üstüne getirin, sağ tıklatın ve Ara 
seçeneğini seçin. Ardından GDP-04 numarayı çevirecektir. 

Arama listesi 
Araçlar, Arama listesi öğelerini seçerek tüm alınan, 
çevrilen ve cevapsız çağrıları görüntüleyebilirsiniz. Listeyi 
alanlardan birine göre sıralamak istiyorsanız yalnızca sütun 
başlığını tıklatın. 

SMS iletilerini gönderme ve alma 
PC'den doğrudan bir SMS göndermek için imleci göndermek 
istediğiniz telefon numarasının üstüne getirin. Sağ fare 
düğmesini tıklatın  ve SMS seçeneğini seçin. İletiyi İleti 
alanına yazın. İletinin üstünde göndermek için kullanılan 
standart ileti sayısını görebilirsiniz (daha uzun metinler için birden fazla ileti kullanılacaktır).  

SMS listesi 
Araçlar,  Metin İletileri öğesini seçerek alınan ve gönderilen tüm metin iletilerini iletilerini görüntüleyebilirsinizListeyi 
alanlardan birine göre sıralamak isterseniz yalnızca sütun başlıklarından birini tıklatın. Tekrar tıklattığınızda sıralama 
değişecektir. 
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Bir e-posta istemcisinden doğrudan çevirme 
Adres defterini telefonunuz ile senkronize etmemiş olsanız bile bir e-posta 
istemcisinin adres defterinden bir numarayı doğrudan çevirebilirsiniz. Çevirme 
prosedürleri ve arama ayarları e-posta istemciniz ve işletim sisteminize göre 
farklılık gösterebilir. Lütfen e-posta istemcinizin belgelerine bakın. 

GPRS modem ile Internet bağlantısı 
GPRS üzerinden Internet bağlantısının kurulumu için menüden Araçlar, 
İnternet bağlantısı seçeneklerini seçin. Listeden ülkenizi ve sağlayıcınızı 
seçebilir ya da sağlayıcının talimatları doğrultusunda parametreleri 
girebilirsiniz. 
 
Not: Bu parametreler servis sağlayıcınızın ayarlarına göre farklılık gösterebilir. Bağlantı 
parametrelerinin varsayılan ayarları APN = “Internet”, Ad= “”, Parola = “” şeklindedir.   
Ayarlarınızı kaydetmek için Uygula düğmesine ve PC'niz ile GPRS üzerinden Internet'te oturum açmak için Bağlan 
düğmesine basın. 

Ürün bilgisi güncellemeÜrün bilgisi güncellemeÜrün bilgisi güncellemeÜrün bilgisi güncelleme    
GDP-04,  telefon ürün bilgisinin Internet'te Jablocom güncelleme sunucusundan yükseltilmesi için benzersiz bir fırsat 
sunar. JabloSuite yeni yazılım olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder, ayrıca siz de manuel olarak kontrol 
edebilirsiniz.  Yeni bir ürün bilgisi varsa, JabloSuite'in dahili bir parçası olan Update Tool'u (Güncelleme Aracı) kullanarak 
telefonunuzu güncelleyebilirsiniz.  
Menüden Araçlar/Cihazın Ürün Bilgisini Güncelle seçeneğini seçin. Güncelleme yapmadan önce GDP-04’ünüzün 
telefon defterini PC'nin telefon defteri (JabloSuite ya da e-posta istemcisi) ile 
senkronize etmenizi öneririz. 

 Uyarı: Olası veri kayıplarını önlemek için ürün bilgisi güncelleme işlemine 
başlamadan önce GDP-04’ün telefon defteri verisini PC ile senkronize edin! 
 
UpdateTool telefonunuz için geçerli tüm ürün bilgisi sürümlerini sunacaktır. 
Telefonunuza yüklemek istediğiniz Bootloader'ı, Yazılımı ve Dilleri seçin ve 
Apply (Uygula) seçeneğini seçin. Yükleme tamamlandığında telefon otomatik 
olarak bekleme moduna girecektir. 

PCPCPCPC----faksfaksfaksfaks    
Fakslarınızı bilgisayar üzerinden göndermek ve almak için GDP-04'ü bir PC-faks olarak kullanabilirsiniz.  
GDP-04'ü bir faks olarak kullanmak için faks hizmetini (Microsoft Windows kurulumunun isteğe bağlı bileşeni) kurmanız 
gerekir. Bu FAKS'ı yazıcılar listenize bir yazdırma aygıtı olarak ekleyecektir. İşletim sisteminizin faks özelliğinin kurulumu 
sırasında FAKS'ın özelliklerini açın ve GDP-04'ü faks gönderen ve alan bir cihaz olarak seçin.  
Gelen faksların otomatik olarak alınmasını etkinleştirmek için Faks Konsolunu ayarlamanız gerekir (Başlat/Tüm 
Programlar/Donatılar/İletişim/Faks/Faks Konsolu). 
 

 Uyarı: Dijital faks işlevi GSM servis sağlayıcınız tarafından desteklenmiyorsa doğru şekilde çalışmayabilir. 

Bir Analog Telefon BaBir Analog Telefon BaBir Analog Telefon BaBir Analog Telefon Bağğğğlama (yalnlama (yalnlama (yalnlama (yalnıııızca GDPzca GDPzca GDPzca GDP----04A)04A)04A)04A)    
GDP-04 standart bir analog telefona bağlantı olanağı tanır.  
Bu özellik bir analog telefonu, standart bir sabit hatlı ağa (PSTN) bağlandığı zamankine benzer şekilde ancak bir GSM 
ağında kullanma olanağı tanır.  
Numarayı GDP-04A'nın yanı sıra analog telefondan da çevirebilirsiniz. Aynı anda kullanılamazlar. Her iki durumda da 
arama işlemi GSM bağlantınız üstünden yürütülür. 
bir çağrı geldiğinde GDP-04A'nın yanı sıra takılan analog telefon da çalar. Kullanıcı çağrıyı iki telefondan birini kullanarak 
cevaplayabilir. 
Devam eden bir görüşmeyi GDP-04A'dan takılan analog telefona aktarmak için, “Boşluk” düğmesine (karakter 
klavyesinde) basın. Üç kısa biplemeden oluşan bir sinyalin çaldığını duyacaksınız. Analog telefon aramayı 
cevapladığında bağlantı kesilecektir. �imdi kapatabilirsiniz.  
Devam eden bir görüşmeyi takılan analog telefondan ve GDP-04A'ya aktarmak için, telefon üstündeki FLASH düğmesine 
basın, aramanın GDP-04'de cevaplanmasını bekleyin ve almaçı yerine koyun. 
 
Not: Yalnızca bir telefon ya da ana PBX hattı (ev santral ünitesi) takılabilir. 

 Uyarı: GDP-04'ü hiçbir zaman bir sabit hatlı ağın (PSTN) duvar soketine bağlamayın. 
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SORUN GIDERME  

 
JabloCOM sürekli olarak GDP-04 telefon yazılımının yanı sıra JabloSuite çağrı yönetim yazılımını da geliştirmektedir. 
Telefonun davranışlarında bir yanlışlık fark ederseniz, lütfen JabloSuite yazılımındaki Cihaz Ürün Bilgisini Güncelle 
özelliğini kullanın ve mevcut en son yazılım sürümünü kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin (menü Araçlar -> Cihaz 
Ürün Bilgisini Güncelle). Ayrıntılı güncelleme talimatlarının yanı sıra en son JabloSuite sürümünü de web sitemizde 
bulabilirsiniz - www.jablocom.com/support. 
 
 
Sorun / Hata iletisi Çözüm 
SSIIMM''ii  ttaakkıınn  SIM kartınız SIM yuvasına doğru yerleştirilmemiş ya da telefon SIM kartınızın türünü 

desteklemiyor. SIM kartın yuvaya doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin ya da 
GSM servis sağlayıcınız ile iletişim kurun. 

SSIIMM  hhaattaassıı  Telefon takılan SIM ile çalışamıyor. SIM kilitli bir telefonda başka bir GSM servis 
sağlayıcısının SIM kartını kullanıyor olabilirsiniz. GSM servis sağlayıcınız ile iletişim kurun. 

AAğğaa  kkaayyııtt  iişşlleemmii  
bbaaşşaarrııssıızz  oolldduu!!  

Ağ SIM kartınızı ağa kaydetmeyi reddediyor. Servis sağlayıcınız ile iletişim kurun. 

İİşşlleevv  yyüürrüüttüülleemmeeddii  Ağ, gönderdiğiniz USSD komutunu doğru şekilde gerçekleştirmedi. Komut söz dizimini 
kontrol edin ya da servis sağlayıcınız ile iletişim kurun. 

UUSSSSDD  kkoodduu  aağğ  ttaarraaffıınnddaann  
rreeddddeeddiillddii  

Ağ, USSD iletişimi sırasında USSD komutunu reddetti. Komutu tekrar gönderin ya da 
servis sağlayıcınız ile iletişim kurun. 

İİşşlleenneemmiiyyoorr  İsteğiniz ile geçerli telefon durumu arasında, örneğin SIM'den telefon defterinin 
aktarılması sırasında bir çakışma var. İsteğinizi tekrarlayın. 

GGöönnddeerrmmee  bbaaşşaarrııssıızz  Metin iletiniz ağa düzgün şekilde gönderilmedi. Telefon numarasını kontrol edin ve 
tekrar deneyin. Hata tekrarlanırsa, servis sağlayıcınız ile iletişim kurun. 

AAnnaalloogg  hhaatt  hhaattaassıı  --  ddeevvrree  
ddıışşıı  bbıırraakkııllddıı  

Takılan analog telefonda muhtemel sorun. GDP-04 güç adaptörünü fişten çekin, 
analog telefonunuzu ve kablosunu kontrol ettikten sonra güç adaptörünü GDP-04'e 
geri takın. 

HHaattaa  Yanlış giriş ya da eylem gerçekleştirilmiş, örneğin yanlış bir servis kodu service ya da 
yanlış bir SIM araç kiti komutu. Doğru kodu kullandığınızı doğrulayın. 

HHaattaallıı  ggiirriişş  Yanlış bir PIN girilmiş. Doğru olanını girin. 

DDaahhiillii  hhaattaa  nnrr..  Dahili telefon hatası. Telefonu kapatın, dahili pili yaklaşık 10 saniye çıkartın ve ardından 
telefonu tekrar açın. Hata tekrarlarsa telefonu servise gönderin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKNIK ÖZELLIKLER 

Boyutlar 230x220x100 mm, 920 g 

Ekran Aydınlatmalı grafik LCD, Çözünürlük 132x65 nokta, 82x40 mm 

Telefon defteri 500 kayıt ve 1000 numara 

SMS metin belleği 32 kB SMS depolama belleği (50 alınan ileti + 50 gönderilen iletiler + 100 SIM belleği kapasitesi) 
Arama geçmişi  100 kayıtlık bellek: cevapsız, iden ve gelen aramaların geçmişi 

Zil melodileri 20 farklı melodi 

SMS yazma Dahili QWERTY tuş takımı 

Hızlı arama 6 hafıza tuşu (en fazla 12 numara), kayıtlar için etiket 

Çalışma sıcaklığı -10 °C ila + 55 °C; %25 ila 75 nem 

AC güç adaptörü 100 – 240 V AC-50 ila 60 Hz, 12 V/1 A DC 

Yedek pil Lityum iyon ya da LiPoly pil, 1100mAh 
GSM sistemi 900/1800/1900 MHz ya da 850/1800/1900 MHz üç bant sistem (ürün etiketine bakın), GSM faz 2/2 + ile uyumlu 

Anten  EGSM900/DCS1800 ya da GSM850/PCS1900 bantları için dahili GSM anteni +2.15dbm 

Veri bağlanabilirliği GPRS sınıf 10: maks. 85,6 kbps, CS1, CS2, CS3 ve CS4 

Ses parametreleri Eko giderme, Gürültü azaltma, HR, FR, EFR ve AMR ses kodeki 

Eller serbest arama Dahili hoparlör ve mikrofon 

Dil  Çoklu dil desteği – indirilebilir dil setleri  

Analog telefon hattı  standart analog telefonlar (PSTN için) ya da bir PBX ana hattı, Arayan numara desteği, DTMF 



GSM Masaüstü Telefon GDP-04  Kullanıcı Kılavuzu 

  

SERTIFIKA VE GARANTI 

 

Burada JabloCOM s.r.o., bu GDP-04(A) GSM Masaüstü Telefonun Direktif 1999/5/EC'nin zorunlu gerekliliklerine ve diğer ilgili koşullarına uygun 
olduğunu beyan eder.  GSM modülü onayı için belirtilen gövde işareti CE0682'dir. 

Orijinal uyumluluk değerlendirme belgesi www.jablocom.com adresindeki web sitesinde bulunabilir. 

 

 
RF Maruziyeti - Özel Soğurma Oranı (SAR): 
Bu ürün bağımsız bilimsel bir kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilen ve yaş ya da sağlık ayırımı gözetmeksizin herkesin korunmasını sağlayacak şekilde 
tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren uluslararası kılavuzlarca önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde üretilmiştir. Kılavuzlar 
Özel Soğurma Oranı ya da SAR olarak bilinen birimi kullanır. Kablosuz cihazlar için SAR sınırı 2 W/kg'dır ve test edildiğinde bu telefon için en yüksek SAR 
değeri bu sınırın içinde kalmıştır. 

GDP-0, ölçülmüş GSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 standartları için Avrupa Konseyi Önermesi'nde [1999 519 EC] belirtilen temel kısıtlamalara uyumludur. 
Testler IEC 62209-2 standardına göre gerçekleştirilmiştir. Gövdesi aşınmış yapılandırmadaki en yüksek SAR değeri 1,86 W/kg'dır. 

 
Düzenleyici bilgi: 
Bu telefon yalnızca satıldığı ülkede kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

 

 

Not: Bu ürün herhangi bir zararlı malzeme içermese de kullandıktan sonra ürünü doğrudan satıcıya ya da üreticiye göndermenizi öneririz. 
Lütfen elektronik ürünlerin atılmasına ilişkin yerel düzenlemeleri kontrol edin. 

 

 
Sınırlı garanti: 
Bu Sınırlı garantinin öngörülen koşullarına bağlı olarak JabloCOM s.r.o. bu ürünün müşteri tarafından satın alındığı orijinal tarihte ve yürürlükteki ulusal 
yasa kapsamındaki minimum garanti süresi boyunca tasarım, malzeme ve işçilik açısından kusursuz olduğunu garanti eder. Ürününüzün garanti 
hizmetine gerek duyması durumunda, lütfen cihazı satın aldığınız bayiye geri gönderin. Kusurlar onarılarak ya da bizim inisiyatifimizde olmak üzere 
değiştirilerek ücretsiz giderilecektir.  

 

Garanti koşulları: 
Garanti kapsamında herhangi bir talepte bulunmak istiyorsanız, lütfen Ürünü tüm aksesuarları ile birlikte orijinal ambalajında satıcınıza geri gönderin.  
Garanti yalnızca, ilk satın alana satıcı tarafından verilen, ürünün satın alma tarihini ve IMEI'sini belirten orijinal makbuz, onarılacak ya da değiştrilecek 
Ürün ile birlikte gönderildiğinde geçerlidir. Ürünün plastik parçaları, kabloları ya da aksesuarları görünür şekilde hasar görmemelidir, Üründe suyla temas 
izleri olmamalıdır, garanti mührü kopmamış ve arıza anlatılmış olmalıdır. 

 

Bu garanti Ürünün normal ve genel kullanımı dışındaki kullanımını da içeren ancak bununla sınırlı olmayan, Ürünün kullanım ve bakım talimatlarına 
uygun kullanılmamasından kaynaklanan hiçbir arızayı karşılamaz. Bu garanti kaza, değişiklik, ayarlama, yanlış onarıma ya da Afetlere bağlı arızaları 
kapsamaz.  

 

Bu garanti piller ve aksesuarlar gibi sınırlı ömürlü sarf malzemeleri için geçerli değildir. Ayrıca GSM sağlayıcının SIM kartları gibi diğer tedarikçilerin 
modülleri için de geçerli değildir. 

 

Sunulan garanti müşterinin, yürürlükte olan ulusal yasalar kapsamındaki kanuni haklarını ya da müşterinin satıcıya karşı satış/satın alma aktinden doğan 
haklarını etkilemez. 
 JabloCOM hiçbir koşul altında herhangi bir veri kaybından ya da gelirden veya her türlü özel, tesadüfi, nihai ya da dolaylı hasardan, her ne şekilde 
olursa olsun sorumlu olmayacaktır. 

 

Ürün sürekli olarak gelişim aşamasında olduğundan, JabloCOM bu belgede anlatılan ürünlerden herhangi birine önceden haber vermeksizin değişiklik 
ya da iyileştirme yapma hakkını saklı tutar. 

Cihazın kullanımı ve bazı özellikleri SIM kart ve/veya ağ bağımlıdır. 

 
© Telif Hakkı 2008, JabloCOM, Jablotron Group. Tüm hakları saklıdır. 
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