
sürekli olarak geliştirmeye 
u yüzden Philips bu kullanõcõ 

eme veya herhangi bir anda 
ri çekme hakkõnõ saklõ tutar. 
õ kõlavuzunu �olduğu gibi� 
ir hata, atlama veya kullanõcõ 
asõndaki farklõlõk durumunda 
õn gerektirdiği dõşõnda hiçbir 
tmez. Bu cihaz GSM/GPRS 

mak içindir. 

 tuşunu basõlõ tutun.  

elefon numarasõnõ girin ve 
aydetmek için  tuşuna 
asõn.

elefon numarasõnõ girin ve 
ramak için  tuşuna basõn.
Telefonunuzu keşfedin Philips ürünlerini 
devam etmektedir. B
kõlavuzunu güncell
haber vermeden ge
Philips bu kullanõc
sağlar ve herhangi b
kõlavuzu ile ürün ar
yürürlükteki yasalar
sorumluluk kabul e
şebekelerine bağlan

Nasõl�

Aramayõ bitirme ve 
açma/kapatma tuşu

Tuş takõmlarõ

Ekran

Sağ fonksiyon tuşu

(1) Kõlavuz içinde gezinme tuşlarõ aşağõdaki işaretlerle
gösterilecektir:  /  /  / .

Arama ve 
alma tuşu

Gezinme tuşlarõ (1)

Sol fonksiyon 
tuşu
Onay tuşu

Şarj/kulaklõk girişi 
ve USB konektörü 

Kamera tuşu

Kulaklõk

Hafõza kartõ 
yuvasõ

Telefonun arkasõ:kamera lensi

Telefonu Açma/
Kapama
Telefon 
Rehberine 
Numara 
Kaydetme

T
k
b

Arama yapma T
a
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ş ekranõ değiştirebilir (cevapsõz 
aj, vs.). İlgili menüye erişmek için 
 veya boş ekrana geri dönmek için 

siyon tuşu
õsmõnda gösterilen fonksiyonu 

 ve  tuşlarõna basõn.

 menüye girmek için  tuşuna 
rdõndan şu fonksiyon menüsüne 

n sonra, imleç Mesajlar'õ gösterir, 
tülemek için gezinme tuşlarõnõ 
tuşuna basabilir veya karşõsõndaki 
rak doğrudan seçili menüye 
neğin, doğrudan Oyunlar'a girmek 
asõn.

Boş modda iken  tuşuna basõn.
  tuşuna basõn.

Servisler Multimedya
Mesajlar Ayarlar
Kişiler Profiller
Olaylar
Bazõ olaylar bo
arama, yeni mes

 tuşuna basõn
 tuşuna basõn.

Sol/sağ fonk
Ekranõn alt k
uygulamak için 

Menü
Boş moddayken
basõn, bunun a
girebilirsiniz:

Menü'ye girdikte
menüleri görün
kullanarak  
numaraya basa
girebilirsiniz. Ör
için  tuşuna b

IP arama yapma Boş moddayken telefon 
numarasõnõ girin veya telefon 
rehberinden dilediğiniz numarayõ 
seçin, IP ön ekini girmek için  
tuşuna basõn ve basõlõ tutun, 
ardõndan numarayõ arayõn.

Arama 
cevaplama

Telefonunuz çaldõğõnda  
tuşuna basõn.

Aramayõ 
reddetme

Telefonunuz çaldõğõnda  
tuşuna basõn.

Aramayõ bitirme  tuşuna basõn.
Konuşma ses 
yüksekliğini 
ayarlama

Arama sõrasõnda   tuşuna 
basõn.

Sessiz moda 
geçme

Boş modda iken  tuşunu 
basõlõ tutun.

Tuş takõmõnõ 
kilitleme

Herhangi bir modda kapağõ 
kapatõn

Tuş takõmõ 
kilidini açma

Herhangi bir modda kapağõ açõn, 
veya  ve  tuşuna basõn.

Arama Listesi  
erişim

Boş modda iken  tuşuna 
basõn.

Kamera'ya giriş
Boşa hõzlõ dönme

Oyunlar
Arama Kaydõ

Araçlar
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Başlarken

3.  Pili devamdaki gibi kaldõrõn.

asõna yerleştirin, konektörler 
alõdõr.
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1. Başlarken

Kullanmadan önce lütfen �Uyarõlar� bölümündeki 
güvenlik talimatlarõnõ dikkatle okuyun.

Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce 
operatörünüz veya satõcõnõz tarafõndan verilen 
geçerli bir SIM kart takmanõz gereklidir. Bu kart 
servis ayrõntõlarõnõzõn yanõ sõra ve telefon 
numaralarõnõ/mesajlarõ kaydedebileceğiniz bir 
hafõzayõ içerir.

SIM Kartõ ve pili takma
1. Telefonun kapalõ olduğundan emin olun.
2. Arka kapağõn üstüne bastõrõn ve çõkartmak için 

aşağõ kaydõrõn.

4. SIM kartõ yuv
aşağõ doğru bakm
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ğlanmaktadõr. PIN kodunuzu 
, bkz. �Şifr. Değiştir�. 

yanlõş PIN kodu girerseniz SIM 
lur. Açmak için operatörünüzden 
nõz gerekir.

n
şarj edilebilir pil bulunmaktadõr. 
 şarjlõdõr ve pil seviyesi düştüğünde 
õ sesi ile bildirilir. Eğer pil boşsa, pil 
leri ancak pil 2 veya 3 dakika 
ildikten sonra tekrar görüntülenir.
sunun portunu, şarj cihazõnõn ana 
 sokete takõn (telefonla birlikte 
de gelir).
apak telefona takõldõktan sonra, şarj 
nektörünü telefonun altõndaki şarj 
kõn. Konektör üzerindeki okun 
tõğõndan emin olun. Daha sonra şarj 
ğer ucunu kolay erişilebilir bir AC 

hasar vermemek için, pil şarj 
yapmayõn veya SMS göndermeyin!
Başlarken

5. Pili yuvasõna yerleştirin ve bastõrarak yerine 
oturtun.

6. Arka kapağõ duruncaya dek kaydõrarak yerine 
takõn.

Telefonu açma/kapatma
Açma/kapama animasyonu ekranda gösterilene 
kadar  tuşuna basõn ve basõlõ tutun. 
Telefonu açtõğõnõzda, telefonunuz sizden PIN 
kodunu girmenizi isteyebilir. PIN kodu önceden 
tanõmlanmõştõr ve operatörünüz ya da satõcõnõz 

tarafõndan sa
değiştirmek için

Eğer üç  kez 
kartõnõz bloke o
PUK kodu alma

Pili şarj edi
Telefonunuzda 
Yeni pil kõsmen
bu size bir uyar
simge gösterge
boyunca şarj ed
1. USB kablo

ünitesindeki
kutunun için

2. Pil ve arka k
cihazõnõn ko
soketine ta
telefonu bak
cihazõnõn di
prize takõn.

Telefonunuza 
olurken arama 



Başlarken

Hafõza kartõnõ yerleştirme/çõkartma
ucuyu döndürüp çõkartõn. 
renkli kontaklarõn yukarõ 

in olun ve kartõ yuvaya 

õkartmak istediğinizde, nazikçe 
itin, kart otomatik olarak 
6

3. Pil sembolü şarj seviyesini gösterir. 
4. Pil tamamen şarj olduğunda, şarj cihazõnõ 

konektörden çõkartarak ayõrabilirsiniz.

Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazõnõn 
cep telefonuna takõlõ kalmasõ pile zarar vermez.

1. Önce yuva koruy
2. Karttaki altõn 

baktõğõndan em
yerleştirin.

3. Kartõ yuvadan ç
yuvanõn içine 
çõkacaktõr.
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tlõ olan ilgili kişiyi görüntüleyebilir, 
umarayõ çevirebilirsiniz.
rõndan hõzlõ arama
  tuşuna basarak Arama Kaydõ�na 
a seçin ve numarayõ aramak için  

ma
boneliğinize ve şebekenize bağlõdõr, 
parametreleri için operatörünüze 

ayarladõktan ve bu fonksiyonu 
 sonra bir IP aramasõ yapabilirsiniz.
ken telefon numarasõnõ girin, mevcut 
zeltme için   tuşuna basõn.
 eklemek için  tuşuna basõn ve 
 ardõndan numarayõ çevirin.
irmek için  tuşuna basõn.
ramasõ yapma
maralarõ, bulunduğunuz ülkedeki 

 acil durum hizmet numarasõdõr. Bu 
 kartõ yerleştirmeden veya PIN 
n de arayabilirsiniz.
õyken
n acil durum numarasõnõ doğrudan 
na basarak arayõn.
Temel özellikler

2. Temel özellikler
Arama yapma

Boş moddayken arama yapma
1. Boş moddayken telefon numarasõnõ girin, mevcut 

bir hatayõ düzeltme için  tuşuna basõn.
2. Numarayõ çevirmek için  tuşuna basõn .
3. Aramayõ bitirmek için  tuşuna basõn.

Uluslararasõ aramalar için, * tuşuna hõzlõ bir 
şekilde iki kez basarak uluslararasõ arama ön eki 
ona "+" işaretini girin. 

Telefon rehberinden arama yapma
1. Boş moddayken listeye erişmek için  tuşuna 

basõn. 
2. Listeden bir kişi seçmek için  veya  tuşuna 

basõn, ardõndan  ile numarayõ çevirin (daha 
fazla bilgi için �Telefon Rehberi� bölümüne 
bakõn).

Hõzlõ arama
SIM telefon rehberinden hõzlõ arama
Arayacağõnõz kişinin SIM telefon rehberindeki seri 
numarasõnõ (örneğin:5) biliyorsanõz, boş 
moddayken doğrudan 5# tuşuna basarak SIM 

rehberinde kayõ
ve  tuşu ile n
Arama kayõtla
Boş moddayken
girin. Bir numar
tuşuna basõn.
IP arama yap
Bu fonksiyon a
yapõlandõrma 
başvurun.

IP numarasõnõ 
etkinleştirdikten
1. Boş modday

bir hatayõ dü
2. IP ön ekini

basõlõ tutun,
3. Aramayõ bit
Acil durum a
Acil durum nu
veya bölgedeki
numaralarõ SIM
kodunu girmede
SIM kart takõl
Boş moddayke
girin ve  tuşu



Temel özellikler

SIM kart olmadan liğiniz için, ahizesiz arama 
sesi arttõrdõğõnõzda telefonu 
ştõrõn.

me:  tuşuna basõn. Eğer 
me aktifse, arama başka bir 
elesekretere yönlendirilir.
 tuşuna basõn.
daki seçenekler
ğõdaki seçeneklere erişmek için 
basõn.

riş için.
alõ)
uyulmamak için sessiz modu 
iz açõkken mikrofonun sessiz 
niz.

nuşmayõ kaydetmek için, Ses 
 tuşuna basõn. Kayõt sõrasõnda, 

 tuşlarõna basabilirsiniz. Kaydõ 
 tuşuna basõn, dosya adõnõ girin 

 tuşuna basõn.
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Telefonunuzu açõn, ekranda "SIM Takõn" gösterilir, 
acil durum aramasõ yapmak için  SOS üzerine 
basõn.

Avrupa�da standart acil durum numarasõ 112, 
İngiltere�de 999�dur.

Arama cevaplama ve sonlandõrma
Arayan kimliği fonksiyonunu kullandõğõnõz 
takdirde, bir çağrõ geldiğinde arayanõn numarasõ 
gösterilir. Numara telefon rehberinde kayõtlõysa, 
numaranõn yerine kişinin ismi görüntülenir.
1. Aramayõ cevaplama:  tuşuna basõn. Arama 

sõrasõnda, ahizesiz fonksiyonunu etkinleştirmek 
için  Ahizesiz üzerine tõklayõn. Ahizesizi 
iptal etmek için  Beklet tuşuna tekrar 
basarak devre dõşõ bõrakabilirsiniz.

Cevaplama şekli olarak "Her Tuşla" ayarõnõ 
etkinleştirdiyseniz, aramayõ cevaplamak için 
herhangi bir tuşa (  ve  hariç) 
basõn;Cevaplama şekli olarak "Kapakla Cevap" 
etkinse, telefonun kapağõnõ açarak aramayõ 
cevaplayabilirsiniz.

Konfor ve güven
yaparken özellikle 
kulağõnõzdan uzakla

2. Aramayõ reddet
Arama Yönlendir
numaraya veya t

3. Sonlandõrma: 
Arama sõrasõn
Arama sõrasõnda aşa

 Seçenek tuşuna 
Telefon Rehberi
Telefon rehberine gi
Sessiz (Açõk/Kap
Arayan tarafõndan d
seçebilir, veya sess
ayarõnõ kaldõrabilirsi
Ses Kaydedici
Arama sõrasõnda ko
Kaydedici seçin ve 

 Duraklat/Devam
durdurmak için 
ve kaydetmek için 
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yõ cevaplama
aktifken ikinci bir aramayõ 
niz. İkinci bir çağrõ aldõğõnõzda, 
çõkartõr ve ekranda aramanõn bilgisi 
 durumda yapabilecekleriniz:

nõn gelebilmesi için, Arama 
tal edilmeli ve Arama bekletme
dir.

elen ikinci aramayõ cevaplamak 
in (ilk arama beklemeye alõnõr). 
aha sonra , tuşuna basõn ve 
çiminizi yapõn:
Takas aramalar arasõnda geçiş için,
Konferans yeni bir arayanõ 
konferansa dahil etmek için.
ramayõ reddetmek için.

eçerli aramayõ bitirir, ikinci 
amayõ cevaplar.
çenekler listesini açmak için. 
evcut aramayõ bitirmek, sonra 
len aramayõ cevaplamak  için Bitir
çebilirsiniz.
Temel özellikler

Bir çok ülkede, telefon konuşmalarõnõn 
kaydedilmesi yasaya tabidir. Telefon 
konuşmalarõnõzõ kaydetmek istediğiniz takdirde, 
bunu karşõ tarafa bildirmenizi ve karşõ taraf 
onayladõğõ takdirde kaydetmenizi tavsiye ederiz.

Arama sõrasõndaki diğer seçenekler
Bir arama sõrasõnda, görüntülemek veya değişiklik 
yapmak amacõyla örneğin mesajlar gibi başka bir 
menüye girmek istiyorsanõz,  Seçenekler tuşuna 
basõn.

Birden fazla arama
Aynõ anda iki veya daha fazla arama ve konferans 
aramasõ yapma özelliğidir.

Bu fonksiyon operatörünüze ve aboneliğinize 
bağlõdõr.

İkinci aramayõ yapma
Aktif arama sõrasõnda veya bir aramayõ beklemeye 
aldõğõnõzda ikinci bir arama yapabilirsiniz. İkinci 
numara aranõrken birinci arama beklemeye alõnõr. 
Daha sonra aşağõdaki seçeneklere erişmek için  
tuşuna basõn.
� Takas aramalar arasõnda geçiş için.
� Konferans arayanõ konferansa dahil etmek için.

İkinci arama
Bir arama 
cevaplayabilirsi
telefon bip sesi 
görüntülenir. Bu

İkinci arama
Yönlendirme ip
aktifleştirilmeli

 tuşuna 
basõn

G
iç
D
se
�
�

Basõlacak 
tuş 

A

 tuşuna 
basõn

G
ar

 tuşuna 
basõn

Se
M
ge
se



Temel özellikler

Tuş takõmõnõ Kilitleme/Kilit açma Hafõza kartõ
 olsa da, olmasa da bu hafõza 
lgõlanõr, işlem akõşõ yukarõdaki 
10

Tuş takõmõnõ kilitlemek için, herhangi bir 
moddayken kapağõ kapatabilirsiniz.
Tuş takõmõnõn kilidini açmak için, herhangi bir 
moddayken kapağõ açabilir veya  ve  tuşuna 
basabilirsiniz.

Sessiz modu aktifleştirme

Sessiz modu aktifleştirmek için,  tuşunu "Sessiz 
Aktif" mesajõ ve  simgesi ekranda görüntülenene kadar 
basõlõ tutun.
Sessiz modu devre dõşõ bõrakmak için,  tuşunu 
ilgili mesaj ekranda görüntülenene ve  simgesi 
kaybolana kadar basõlõ tutun.

Hafõza nasõl kullanõlõr 
Hafõza kartõnõ yuvasõna yerleştirdikten sonra iki 
hafõzanõz olacaktõr.
Telefon hafõzasõ
Telefonu bir bilgisayara bağladõğõnõzda, hafõza PC 
tarafõndan tanõnõr.

1. Telefonu USB kablosu ile PC'ye bağlayõn.
2. Dosyayõ PC'den telefona kopyalayõn veya 

telefondaki mevcut dosyayõ PC ile düzenleyin.

Telefonunuz kapalõ
kartõ PC tarafõndan a
gibidir.
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C/abc giriş
r için kapsamlõ bir sözlük içeren akõllõ 
ur. Akõllõ giriş metodu ile çok daha hõzlõ 
i yapabilirsiniz. Ekranda "eZi ABC" 
bc" gösterilene kadar  tuşuna basõn. 
i yazmak için ilgili harflerin tuşlarõna 
ez basõn: tuş girişleri analiz edilir ve 

lime düzenleme ekranõnda gösterilir. 
õlan tuşlara göre birden fazla kelime 
kõllõ ABC/abc dahili sözlüğü tarafõndan 
imeler arasõndan seçim yapmak için  
şuna basabilirsiniz (aşağõdaki örneğe 

rõ" sözcüğü nasõl yazõlõr:
 tuşlarõna sõrayla basõn. 
 listedeki ilk kelime görüntülenir: good.
na basarak sarõ seçin.
arõ sözcüğünü onaylayõn.
 ABC/abc giriş
iş metodunu seçmek için "ABC" veya 
da belirene kadar  tuşuna basõn. Bu 
ilen karaktere ulaşmak için tuşlara 

 basõlmasõnõ gerektirir.Örneğin, "i" harfi 
Metin veya sayõ girme

3. Metin veya sayõ girme
İngilizce kelimeler, semboller ve sayõlar girmek için 
giriş metodu seçebilirsiniz. Ekran üzerindeki simge 
aktif metin modunu gösterir.

Düzenleme arayüzündeki giriş metodunu 
değiştirmek için   tuşuna basõn.

Fonksiyon tuşlarõ
Her tuş ile gösterilen harfler ve semboller aşağõdaki 
şekildedir:

Akõllõ AB
Bu, mesajla
giriş modud
metin giriş
veya "eZi a
Bir kelimey
sadece bir k
önerilen ke
Eğer kullan
mevcutsa, A
önerilen kel
veya  tu
bakõn).
Örnek: "sa
1. 7, 2, 7, 4

Ekranda
2.    tuşu
3.  ile s
Multitap
Multitap gir
"abc" ekran
metod isten
birden fazla

Karakterleri silmek veya düzenleme 
modunu sona erdirmek için.

Girişi onaylamak veya seçenek menüsüne 
girmek için.

 
 

İmleci hareket ettirmek, listeden harf, 
kelime veya sembol seçmek için.

Boş moda dönmek için.

Semboller listesine girmek için.

Giriş metodunu değiştirmek için.



Metin veya sayõ girme

4 tuşu üzerindeki üçüncü harftir, bu yüzden "i" 

ara basarak sayõlarõ girebilirsiniz.

 9 w  x  y  z  9
12

girmek için 4 tuşuna 3 kez basmanõz gerekir. Arka 
arkaya iki harf aynõ tuşta yer alõyorsa, imlecin 
belirlemesi için birkaç saniye bekleyin.

Multitap ABC/abc giriş modunda boşluk için 0 
tuşuna basabilirsiniz.

Örnek: "SARI" sözcüğü nasõl yazõlõr:
7, 7, 7, 7 (PQRS) 2 (A), 7, 7, 7 (PQR), 4, 4, 4 (GHI) 
tuşlarõna basõn. 
Harfler, sayõlar ve semboller her tuş üzerinde 
aşağõdaki tabloda gösterilen şekilde yer alõr:

Nümerik giriş
Bu metot ile ilgili tuşl

Tuş Görüntülenme sõrasõna göre 
karakterler

 1 .  , -  ?  !  �  @ : # $ /  _  ( ) 1
 2 a  b  c  2
 3 d  e  f  3
 4 g  h  i  4
 5 j  k  l  5
 6 m  n  o  6
 7 p  q  r  s  7
 8 t  u  v  8

 0 boşluk 0
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4. Oyunlar
Oyunlar

Telefonunuzda baz oyunlar sunulmaktadr.
Bir oyun seçin ve aadaki seçeneklere ulamak için 

 tuuna basn:

Oyun ayarlarõ

Bu menü oyunun ses ve titreim özelliklerini açmanz 
ve kapatmanz salar.

Devam et Son oyuna devam edilir.

Oyun oynama srasnda ,  
veya  tuuna baslmadan menü 
gösterilmez.

Oyunu Başlat Oyun moduna girilir ve oyun 
balatlr.

Rekorlar En iyi skorunuzun zamann gösterir.

Oyun Yardõmõ Oyunun oynan ile ilgili ayrntl 
kurallar.



Servisler

lar
n gezdiğiniz web sitelerini 
n verir.

 ve web sitesine bağlantõyõ 

su
n aldõğõnõz servis bilgisini 
lar.

gezinmek için web ayarlarõnõ 
in verir. Telefonunuz belirli bir 
 ayar parametreleri ile önceden 

labilir. Eğer bir şebeke 

Git Seçilen yer iminin web sayfasõna 

 yer imini düzenler.

 yer imini gönderin.

 yer imini siler.

r imlerini siler.

r imi oluşturmak için başlõk ve 
irin.
14

5. Servisler
STK

Eğer SIM kartõnõzda STK fonksiyonlarõ varsa, STK 
menüsü ekranda görüntülenir. İlgili servis seçeneğini 
seçin ve fonksiyona erişmek için  tuşuna basõn.

Bu menünün fonksiyonlarõ aboneliğinize veya 
operatörünüze bağlõdõr.  Ayrõntõlõ bilgi için lütfen 
operatörünüze başvurun.

WAP

WAP tuşu ile telefonunuzdaki WAP sitelerinde 
gezinebilirsiniz.
Bu fonksiyonu kullanmaya başlamadan önce WAP 
ayarlarõnõ yapõlandõrmanõz gereklidir.
Ana sayfa
Her erişim modu için ana sayfa 
kaydedebilirisiniz.Internete WAP tarayõcõ ile 
eriştiğinizde ilk olarak seçtiğiniz erişim modunun 
ana sayfasõ görüntülenir.
Yer imleri
URL�yi telefonunuzda yer imi olarak 
kaydedebilirsiniz. Bir yer imi seçin ve aşağõdaki 
seçeneklere erişmek için  Seçenekler  tuşuna basõn:

Son gezilen sayfa
Bu menü en so
görüntülemenize izi
Adres gir
Web adresini girin
onaylayõn.
Servis gelen kutu
Bu menü, en so
görüntülemenizi sağ
Ayarlar
Bu menü web�de 
yapõlandõrmanõza iz
şebeke operatörünün
yapõlandõrõlmõş o

erişir.

Düzenle Seçilen

Gönder Seçilen

Sil Seçilen

Tümünü sil Tüm ye

Yer imi ekle Yeni ye
URL g
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õ

 bilgilerinizi yönetmenize izin verir. 
etici tarafõndan sağlanõr.

leriniz: Hesap Adõ, Numara,
e, Hat Tipi, Hõz ve DNS.

leriniz: Hesap Adõ, APN, Kullanõcõ 
Tipi.

erezleri devreye alabilir, devreden 
õkarabilir ve temizleyebilirsiniz. 
erez bir web sitesini gezerken 

arayõcõnõza gönderilen bilgidir.

urulu Güvenli Sertifikalar listesini 
örüntüleyin.
Servisler

operatörünün abonesiyseniz, tarayõcõnõzõ 
kullanmaya başlayabilirsiniz. Aksi takdirde, 
ayarlarõ yeniden yapõlandõrmanõz gereklidir.

Şebeke operatörleriniz WAP ayarlarõnõ veya 
içeriğin şebeke sağlayõcõlarõ WAP adresini 
değiştirmişse, internete giremezsiniz, bu durumda 
lütfen kendilerine en güncel bilgiyi sorun.

Veri hesab

Bu menü hesap
Mevcut bilgi ür
GSM veri
Ayarlayabilecek
Kullanõcõ Adõ, Şifr

GPRS
Ayarlayabilecek
Adõ, Şifre, Onay 

Profil Düzenle O sõrada seçili profilin 
yapõlandõrmasõnda değişiklik 
yapmanõzõ sağlar.

Tarayõcõ 
Seçenekleri

Zaman Aşõmõ'nõ ayarlama ve 
Resimleri göster fonksiyonunu 
devreye alma veya devreden 
çõkarma gibi tarayõcõ 
parametrelerini yapõlandõrmanõzõ 
sağlar.

Servis Mesaj 
Ayarlarõ

Servis mesaj ayarlarõnõ devreye 
almanõzõ veya devreden 
çõkarmanõzõ sağlar.

Önbelleği sil Ön belleği devreye alabilir, 
devreden çõkarabilir veya 
temizleyebilirsiniz.

Cookie�leri Sil Ç
ç
Ç
t

Güvenli 
Sertifikalar

K
g



Multimedya

ğrafõ belirleyin ve çekmek için 
 basõn.
en, görüntüleme ekranõ açõlõr. 
tmek için  tuşuna, iptal 
tuşuna basabilir, MMS olarak 
  tuşuna basarak MMS 
na girebilirsiniz.
 menüsü

era modundaki seçenekler 
rak açõklanõr.

Efekt Ayarõ'nõ seçmek için
z Dengesi'ni ayarlamak için

ikme Zamanlayõcõ'yõ ayarlamak 

kli Çekim'i aktifleştirmek / 
re dõşõ bõrakmak için
ne Modu'nu ayarlamak için
m Kalitesi'ni ayarlamak için

m Boyutu'nu ayarlamak için
16

6. Multimedya
Kamera

Cep telefonunuzun dahili dijital kamerasõ vardõr. 
Fotoğraf çekebilir, telefonunuzda saklayabilir veya 
data kablosu ile PC�nize aktarabilir, duvar kağõdõ 
olarak kullanabilir ya da MMS ile arkadaşlarõnõza 
gönderebilirsiniz. 
Kamerayõ aktifleştirme
Boş moddayken  tuşuna basarak veya  Kamera
seçeneğini seçip  tuşuna basarak kamerayõ 
aktifleştirebilirsiniz. 
Kamera aktifken, ön izleme ekranõ görüntülenir.
Aşağõdaki tablo kamera modundaki çeşitli tuşlarõn 
fonksiyonlarõnõ listeler.

Fotoğraf çekme
1. Çekeceğiniz foto

 veya  tuşuna
2. Fotoğraf çekilirk

Fotoğrafõ kayde
etmek için  
göndermek için
düzenleme modu

Kamera seçenek
Bu bölümde, kam
menüsü ayrõntõlõ ola

 Zoom'u arttõrmak/azaltmak için
 Pozlama kompansasyonu 

arttõrmak/azaltmak için
 veya Fotoğraf çekmek için

Kamera modundan çõkarak boş 
moda dönmek için
Seçenekler menüsüne girmek için
Önceki ekrana dönmek için

Beya

Gec
için
Süre
dev
Sah

Resi

Resi
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ntüleyici
ğinizde ve bunu kaydettiğinizde 
lasöre kaydedilir. Fotoğraflarõ 

için gezinme tuşlarõnõ 
.
in ve aşağõdaki seçeneklere erişmek 
ler tuşuna basõn:

Resmi tam ekran görüntülemek 
için.
Tüm resimlerin tarama stilini 
ayarlamak için.
Resmi diğer seçeneklere 
uygulamak için.
Resmi yeniden adlandõrmak için.
Resmi silmek için.

il Tüm resimleri silmek için.
Tüm resimleri isim, tip, saat veya 
boyuta göre ayõrmak için.
Resmin kaydedileceği konumu 
seçmek için.
Multimedya

Resim görü
Fotoğraf çekti
dosya bu k
görüntülemek 
kullanabilirsiniz
Bir fotoğraf seç
için Seçenek

Albüme Albüm'e giriş yapõlõr.
Kamera Ayarlarõ Çekim Sesi, Pozlama, Bantlama, 

Gecikme Zamanõ, Sürekli Çekim
seçeneklerini ayarlamak için.

Resim Ayarlarõ Resim Boyutu ve Resim Kalitesi
seçeneklerini ayarlamak için.

Beyaz Dengesi Beyaz Dengesi'ni seçmek için.
Sahne Modu Görüntülemedeki sahne modunu 

ayarlamak için.
Efekt Ayarõ Resim için özel efekt ayarlar.
Çerçeve Ekle Fotoğrafa çerçeve eklemek için. 

Bazõ çerçeveler sadece bazõ özel 
boyutlar için kullanõlabilir.

Kaydetme 
Konumu

Fotoğrafõn kaydedileceği yeri 
seçmek için.

Varsayõlan 
Ayarlarõ Geri 
Yükle

Kamera ayarlarõnõ varsayõlan 
değerlere döndürmek için.

Görüntüle

Tarama Stili

İlet

Yeniden adlandõr

Sil

Tüm Dosyalarõ S

Sõrala

Kaydetme 
Konumu



Multimedya

Video kaydedici Video kaydetme
n kayda başlamak için   veya 
t sõrasõnda,  veya  Duraklat/
bilirsiniz. Kaydõ durdurmak ve 

 tuşuna basõn.
seçenek menüsü
ideo kaydedici modundaki 
yrõntõlõ olarak açõklanõr.

õ
olarõ görüntülemek için bu 
lirsiniz.

deo Oynatõcõya erişim için.
yaz Dengesi, Pozlama, Gece 
du, Bantlama seçeneklerini 

arlamak için.
eo Kalitesi'ni ayarlamak için.
deo özel efekti ayarlamak için.
deonun kaydedileceği yeri 
mek için.
ydedici ayarlarõnõ varsayõlan 
ğerlere döndürmek için.
18

Bu menü, AVI formatõnda video kaydetmek için 
kullanõlõr.
Video Kaydediciyi Aktifleştir
Video Kaydedici seçin ve aktifleştirmek için  
tuşuna basõn.
Aşağõdaki tablo video kaydedici modundaki çeşitli 
tuşlarõn fonksiyonlarõnõ listeler.

Kadrajõnõzõ belirleyi
 tuşuna basõn.Kayõ

Devam tuşlarõna basa
videoyu kaydetmek 
Video kaydedici 
Bu bölümde, v
seçenekler menüsü a

Video oynatõc
Kaydettiğiniz vide
oynatõcõyõ kullanabi

 Zoom'u arttõrmak/azaltmak için
 Pozlama kompansasyonu arttõrmak/

azaltmak için
 veya Kaydõ başlatmak / durdurmak için

Video kayõt modundan çõkarak boş 
moda dönmek için.
Seçenekler menüsüne girmek için
Önceki ekrana dönmek için
Efekt Ayarõ'nõ seçmek için
Beyaz Dengesi'ni ayarlamak için
Gece Modu'nu devreye sokmak/
devreden çõkarmak için

Oynatõcõya Vi
Video Kaydedici 
Ayarlarõ

Be
Mo
ay

Video Ayarlarõ Vid

Efekt Ayarõ Vi
Kaydetme 
Konumu

Vi
seç

Varsayõlanlarõ 
Yükle

Ka
de
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il
an ekleme

madan önce, müzik çalar 
to Oluş List seçeneğini Kapalõ olarak 
.

dan müzik seçin ve bu dosyanõn 
üsüne girin.

a Taşõ seçeneğini seçin,  tuşuna 
dan Müziklerim seçeneğini seçerek 
ik çalara ekleyin.
e

an tanõndõktan sonra telefonu USB 
C'ye bağlayõn.
 seçeneğini seçin ve  ile 

'den kopyalayabilir veya içindeki 
bilirsiniz.
 sözleri ile birlikte çalmak 
fen LRC format dosyasõnõ indirin, 
zikle aynõ adla kaydedin ve her 
õzaya kaydedin.

õ başarõyla çalmak için, lütfen 
üziklerim" klasörüne kaydedin.
Multimedya

Bir video seçin sonra aşağõdaki seçeneklere erişmek 
için  Seçenekler tuşuna basõn:

Müzik çalar
Müzik çalmak için bu müzik çalarõ 
kullanabilirsiniz. Klasöre kaydedilen müzikler 
otomatik olarak algõlanõr ve çalma listesine eklenir. 
Müzik dinlerken arama yapabilir veya gelen 
aramayõ cevaplayabilirsiniz, siz konuşurken müzik 
duraklatõlõr.

Müzik Ekle/S
Başka dosyad

Ekleme yap
ayarlarõndaki O
ayarlamalõsõnõz

1. Diğer dosya
seçenek men

2. Kopyala vey
basõn, ardõn
müziği müz

PC'den eklem
1. PC tarafõnd

kablosu ile P
2. Toplu Kayõt

onaylayõn.
3. Dosyayõ PC

dosyayõ sile
Müziği şarkõ
istiyorsanõz, lüt
bu dosyayõ mü
ikisini aynõ haf

Tüm dosyalar
hafõzalarõn "M

Çal Videoyu oynatmak için.
İlet Videoyu diğer seçeneklere 

uygulamak için.
Yeniden 
adlandõr Videoyu yeniden adlandõrmak için.

Sil Videoyu silmek için.
Tüm Dosyalarõ 
Sil

Tüm videolarõ silmek için.

Sõrala Tüm resimleri isim, tip, saat veya 
boyuta göre ayõrmak için.

Saklama Fotoğrafõn kaydedileceği yeri 
seçmek için.



Multimedya

Müzik Çalarõ Aktifleştirme

içindeki kök dizin klasörüne 
 parçalarõ Liste Yenile 

tomatik olarak oluşturulabilir. 
zik parçalarõnõ alabilmek için 
risinde Oto Oluş List özelliği 

a sonra   tuşuna basõn ve 
eçin. Dosyalarõm açõlõr, müzik 
ediğiniz alt klasör içeriğini 

lerindeki Oto Oluş List'i Kapalõ 
õnõz sürece "Ekle", "Sil", 
rilmeyecektir.

aydetmek ve kaydedilen ses 
ek için kullanõlõr. Bu dosyalarõ 

ndõrabilir veya silebilirsiniz.

Ayarlar Müziğin kaynağõnõ, Oto Oluş List, 
rla (Çalarken müzik 
rlama modu), Karõştõr (Çalma 
õ), Arka Plan Çalma (Audio 
rdan çõktõktan sonra çalmaya 

m etme veya etmeme) ve
yzõr seçeneklerini içerir.
20

Multimedya menüsünde Müzik Çalar seçeneğini 
seçin ve   ile aktifleştirin.
Aşağõdaki tablo müzik çalarken çeşitli tuşlarõn 
fonksiyonlarõnõ açõklar.

Müzik Çalar seçenek menüsü

Sadece Müziklerim 
kaydedilmiş müzik
seçeceğini seçerek o
Alt klasörlerden mü
ayar seçenekleri içe
kapatõlmalõdõr. Dah
"Ekle" seçeneğini s
çalara eklemek ist
seçebilirsiniz.  

Müzik çalar seçenek
olarak ayarlamadõğ
"Tümünü Sil" göste

Ses kaydedici
Bu fonksiyon ses k
dosyalarõnõ görüntülem
çalabilir, yeniden adla

Müzik sesini ayarlar.

 veya Çal/Duraklat

Önceki müziğe atla

Sonraki müziğe atla

Müzik Çalar'dan çõkar ve boş moda 
döner

Çalma Listesine giriş

Önceki ekrana döner

Çal Müzik çalmak için.

Detaylar Müzik bilgisini görüntülemek için.

Zil Sesi Listesine 
Eklemek için

Müziği zil sesi olarak ayarlamak 
için.

Liste Yenile Çalma listesini yenilemek için.

Tekra
tekra
sõras
playe
deva
Ekola
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ya klasör seçtiğinizde,  ile 
bilir veya 'e basõp Aç'õ 

n üst kõsmõnda, kaydõn kapladõğõ 
ğer dosya yöneticisinde klasör veya 
z, ekranda aynõ köşede tarih bilgisi 

fõzasõ
nüsüne girin ve Telefon'u seçin, 
neklere ulaşmak için  tuşuna 

lasörü açmak için. Aşağõdaki 
emleri gerçekleştirmek için dosya 
ya klasör seçebilirsiniz:
Dosya işlemleri
l (müzik dosyalarõ için), Görüntüle
sim dosyalarõ için), İlet, Detaylar, 
niden Adlandõr, Kopyala, Taşõ, Sil, 
m Dosyalarõ Sil ve Sõrala.

Klasör işlemleri
, Klasör Oluştur, Yeniden Adlandõr, Sil
 Sõrala.
Multimedya

Bir kayõt klibi seçin sonra aşağõdaki seçeneklere 
erişmek için  tuşuna basõn:

Dosyalarõm
Bu menü telefonunuzdaki resimleri, kaydedilmiş 
sesleri, zil seslerini ve müzik dosyalarõnõ 
yönetmenizi sağlar.

Bir hafõza ve
doğrudan aça
seçebilirsiniz.

Bu menünün e
yer gösterilir. E
dosya seçerseni
gösterilir.

Telefonun ha
Dosyalarõm me
aşağõdaki seçe
basõn:

Kaydet Kaydetmeye başlamak için  tuşuna 
basõn,  tuşu ile kaydõ duraklatabilir 
veya devam ettirebilirsiniz. Kaydõ 
sonlandõrmak için  Durdur tuşuna 
basõn, son olarak bir ad girin ve  ile 
kaydedin.

Çal Klibi oynatmak için.
İlave et Klibe ses ilave etmek için.
Yeniden 
adlandõr

Klibi yeniden adlandõrmak için.

Sil Klibi silmek için.
Tümünü 
Sil

Tüm klipleri silmek için.

Ayarlar Klibin formatõnõ ayarlamak için.
İlet Notu diğer seçeneklere uygulamak için.

Aç K
işl
ve
�
Ça
(re
Ye
Tü
�
Aç
ve



Multimedya

Melodi oluşturucu

i oluşturmanõzõ ve bunu zil sesi 
 sağlar.
bir melodi oluşturmak için 

nda tuşlarõn işlevleri
k için.
ek için.
ekti girmek için.
ektini aktifleştirmek / devreden 
çin.
arõnõ yüksek, orta veya düşük 
ştirmek için.
rumunu yüksek, normal veya 
k değiştirmek için.
eğiştirmek için.
22

Hafõza kartõ
Hafõza kartõ yerleştirildikten sonra bu menü 
gösterilir.
Hafõza Kartõ seçeneğini seçin ve  ile Telefon
çalõştõrõlõrken bu seçenekleri işletin. Çõkart
seçeneğini seçip  tuşuna basarak hafõza kartõnõ 
çõkartabilirsiniz, Hafõza Kartõ menüsü artõk 
gösterilmeyecektir.
Hafõza kartõ yerleştirildikten sonra bu menü 
gösterilir.

Bu fonksiyon melod
olarak ayarlamanõzõ
Melodi yoksa, yeni 
Ekle tuşuna basõn.
Oluşturma sõrasõ

Klasör 
oluştur

Dosya klasöründe yeni bir klasör 
oluşturur.
Altõnda alt klasör oluşturmak 
istediğiniz klasörü seçin.  tuşuna 
basõn ve Klasör oluştur'u seçin, klasör 
adõnõ girin,  tuşuna basõn ve 
Tamam'õ seçin.

Biçimlendir Klasörü formatlamak için (Sadece 
kök dizinde geçerlidir).

Tüm 
Dosyalarõ Sil

Klasördeki tüm dosyalarõ silmek için

Sus ekleme
- Do-Si girm

Titreşim ef
+ Titreşim ef

çõkarmak i
 Notanõn ay

olarak deği
Notanõn du
düşük olara
Tempoyu d
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çenek menüsü
Melodiyi çalmak için.

Melodiyi düzenlemek için.

Yeni melodi oluşturmak için.

Melodiyi yeniden adlandõrmak 
için.

Melodiyi silmek için.

il Tüm melodileri silmek için.

Melodiyi diğer seçeneklere 
uygulamak için.
Multimedya

Titreşim efekti nasõl kullanõlõr
Melodinizi zenginleştirmek için titreşim notasõ 
eklemek isteyebilirsiniz.
1. Titreşim notasõ eklemek için:  tuşuna basõn.
2. Devreden çõkarmak için: Titreşim notasõnõn 

arkasõndan bir veya birden fazla nota girin, 
daha sonra  ve  tuşlarõna hõzlõ basarak 
devreden çõkarõn. Seçim çerçevesi bir sonraki 
pozisyona kaymõşsa,  ile titreşim notasõnõ 
seçip  tuşuna basõn.

Oluşturma sõrasõnda seçenekler menüsü

Melodinin se

Çal Melodiyi çalmak için.

Çalma Hõzõ Melodinin çalma hõzõnõ seçmek 
için.

Enstrüman Seç Müzik enstrümanõnõ seçmek için.

Kaydet Melodiyi kaydetmek için.

Çal

Düzenle

Ekle

Yeniden adlandõr

Sil

Tüm Dosyalarõ S

İlet



Arama kayõtlarõ

Yapõlan aramalar
amalar arasõnda en son aranan 
emek için.

alar
arõ görüntülemek için.

rõnõ sil
len aramalar arasõndan arama 
ya tümünü silmek için. 

õ
 aramalarõn toplam süresini ve 
ini görüntülemek için (format: 
e). Zamanlayõcõyõ Tüm Süreyi 
irsiniz.

enize bağlõdõr.

i
õn ücretini göstermek için.

masõndan bu yana yapõlan tüm 
göstermek için. Eğer toplam 
24

7. Arama kayõtlarõ
Bu menüde gelen, giden veya cevapsõz aramalarõ, 
arama zamanõnõ v.s. görüntüleyebilirsiniz. 

Cevapsõz aramalar

En son cevapsõz aramalarõ görüntülemek için. Bir 
arama kaydõ seçin ve aşağõdaki seçeneklere erişim 
için  tuşuna basõn:

Denenen başarõlõ ar
numaralarõ görüntül

Arayan numar
En son gelen aramal

Arama kayõtla
Cevapsõz, giden, ge
kayõtlarõnõ silmek ve

Arama zaman
Yapõlan veya gelen
son aramanõn süres
saat, dakika, saniy
Sõfõrla ile sõfõrlayabil

Arama ücreti

Bu fonksiyon şebek

Son arama ücret
Yapõlan son araman
Toplam maliyet
Sayacõn son sõfõrlan
aramalarõn ücretini 

Görüntüle Seçilen numaranõn ayrõntõlarõnõ 
görüntülemek için.

Sil Seçilen numarayõ silmek için.
Telefon 
Rehberine 
Kaydet

Seçilen numarayõ düzenlemek ve 
telefon rehberine kaydedebilmek 
için.

Ara Seçilen numarayõ aramak için.
Düzenle Seçilen numarayõ düzenlemek için.
SMS gönder Bir SMS oluşturmak ve göndermek 

için.
MMS 
Gönder

Bir MMS oluşturmak ve göndermek 
için.
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Arama kayõtlarõ

ücret Maks Ücret seçeneği ile ayarlanan maksimum 
ücreti aşarsa, sayacõ sõfõrlayana kadar başka arama 
yapamazsõnõz.
Ücret sõfõrla
Ücret sayacõnõ sõfõrlamak için.
Maks ücret
Aramalarõnõza maksimum ücret ayarlamak için. 
Birim başõ fiyat
Bir birimin ücretini girmek için; bu birim ücret 
aramalarõnõzõn ücreti hesaplanõrken kullanõlõr. 

Ücret Sõfõrla, Maks Ücret ve Birim Başõ Fiyat
seçeneklerini ayarlamadan önce PIN2 kodunu 
girmeniz gereklidir.

GPRS sayacõ
GPRS ile gönderilen ve alõnan veri miktarõnõ 
hesaplamak için kullanõlõr, geçerli birim byte'dõr. 
Sayacõ sõfõrlayabilirsiniz.

Arama Süresi, Arama Ücreti, SMS Sayaç ve GPRS 
Sayacõ bilgileri sadece referans amaçlõdõr.  Lütfen 
operatörünüzün veya satõcõnõzõn sağladõğõ güncel 
faturayõ izleyin ve ayrõntõlõ bilgi için 
operatörünüze danõşõn.



Mesajlaşma

ak ve göndermek için aşağõda 
ygulayõn:
çeneğini seçin, metni girin ve 
klere ulaşmak için   tuşuna 

ajlarõn tümünü bir seferde 
ek için.
 mesajlarõ başka bir hafõza 
ine kopyalamak için.

 mesajlarõ başka bir hafõza 
ine taşõmak için.

derenin numarasõnõ veya 
aj içindeki numarayõ 
etmek veya aramak için.
ajdaki web adresine 
anmak için. 

ajõ hemen göndermek için.
ajõn bir kopyasõnõ giden 
suna kaydetmek ve mesajõ 
ermek için.
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8. Mesajlaşma
SMS

Kõsa Mesaj Servisi'ni (SMS) kullanarak metin 
mesajlarõ gönderebilir, gönderdiğiniz ve aldõğõnõz 
mesajlarõ (500 adede kadar) yönetebilirsiniz.
Gelen kutusu
Bu menüde alõnan SMS mesajlarõnõ okuyabilirsiniz. 
Mesajlar liste şeklinde görüntülenir. 
Bir mesaj gösterilirken, mesajõ okumak için �ye, 
ardõndan aşağõdaki seçeneklere ulaşmak için ise 

 Seçenekler�e basõn:
Mesaj oluştur
Yeni SMS oluşturm
açõklanan adõmlarõ u
1. Mesaj Oluştur se

aşağõdaki seçene
basõn:

Sil Seçilen mesajõ silmek için.
Cevapla Göndereni cevaplamak için.
Düzenle Seçilen mesajõ düzenlemek için.
İlet Seçilen mesajõ düzenlemek ve 

iletmek için.
SIM/Telefona 
Kopyala

Seçilen mesajõ başka bir hafõza 
birimine kopyalamak için.

SIM/Telefona 
Taşõ

Seçilen mesajõ başka bir hafõza 
birimine taşõmak için. 

Sohbet Gönderen ile sohbet etmek için.

Tümünü Sil Mes
silm

Tümünü 
Kopyala

Tüm
birim

Tümünü Taşõ Tüm
birim

Numara 
kullan

Gön
mes
kayd

URL kullan Mes
bağl

Sadece Gönder Mes
Kaydet ve 
Gönder

Mes
kutu
gönd
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j alõndõğõnda, mesajõ okumak için 
an aşağõdaki seçeneklere ulaşmak 
enekler�e basõn:
esajõ hemen göndermek için.

eçilen mesajõ düzenlemek için.
eçilen mesajõ silmek için.
eçili mesajõ kopyalayõp diğer 
afõza birimine kaydetmek için.
eçili mesajõ taşõmak ve diğer hafõza 
irimine kaydetmek için. 
iden kutusundaki tüm mesajlarõ 

ilmek için.
üm mesajlarõ kopyalayõp diğer 
afõza birimine kaydetmek için.
üm mesajlarõ taşõmak ve diğer 
afõza birimine kaydetmek için.
önderenin numarasõnõ veya mesaj 

çindeki numarayõ kaydetmek veya 
ramak için.
esajdaki web adresine bağlanmak 

çin. 
Mesajlaşma

2. Sadece Gönder/Kaydet ve Gönder seçeneğini 
seçin,  ile bir numara girin veya  ile 
telefon rehberinizdeki bir kişiyi seçin.

SMS ağõ üzerinden bir mesaj gönderdiğinizde, 
telefonunuzda �Gönderildi� gösterilebilir. Bu 
mesajõn SIM kartõnõzda ayarlõ olan SMS 
merkezine gönderildiğini gösterir, ancak mesajõn 
alõcõya ulaştõrõldõğõnõ göstermez.

Giden kutusu
Mesajõ oluşturduktan sonra  Kaydet veya Kaydet ve 
Gönder'i seçmediyseniz, mesaj giden kutusuna 
kaydedilmez.

Yeni bir mesa
�ye, ardõnd

için ise  Seç

Kaydet Mesajõ giden kutusuna kaydetmek 
için.

Birden Fazla 
Gönder

Mesajõ birden fazla kişiye 
göndermek için.

Grup ile 
Gönder

Seçili gruptaki herkese mesaj 
göndermek için.

Nesne Ekle Mesaja resim, animasyon veya ses 
eklemek için.

Metni 
Biçimlendir

Metin Boyutu, Metin Stili, Hizalama 
ve Yeni Paragraf ayarlarõnõ yapmak 
için.

Gönder M
Düzenle S
Sil S
SIM/Telefona 
Kopyala

S
h

SIM/Telefona 
Taşõ

S
b

Tümünü Sil G
s

Tümünü 
Kopyala

T
h

Tümünü Taşõ T
h

Numara 
kullan

G
i
a

URL kullan M
i



Mesajlaşma

Profil Ayarõ

adõnõ düzenlemek için.
an SMS merkezinizi seçmek 
 kartõnõzda bu hizmet önceden 
mamõşsa, SMS merkezi 
õzõ girmeniz gerekecektir.
õzõn SMS merkezinde 
ağõ sürenin uzunluğunun 
i. Bu alõcõ şebekeye bağlõ 
 kullanõşlõdõr (bu yüzden 
zõ o anda alamõyordur). Bu 
boneliğe bağlõdõr.
nderme tipini seçmek için. Bu 

ebekenize bağlõdõr.

ksiyonu aktifleştirdiğinizde, 
uz SMS'inizin alõnõp 
ğõnõ size SMS ile haber verir. 
ik aboneliğe bağlõdõr.
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Mesaj SIM karta kaydedilmemişse, "SIM'e 
Kopyala" ve "SIM'e Taşõ" gösterilmez, tersi de 
geçerlidir.  

Şablon
Bu menüde, telefon yeni bir mesaj yazarken sõk sõk 
kullandõğõnõz on adede kadar mesajõ önceden 
tanõmlar. Bir mesaj seçin ve aşağõdaki seçeneklere 
ulaşmak için  tuşuna basõn:

Bilgi
Bu seçenek SIM kart ve telefonda kaydedilmiş 
mesajlarõn kayõt durumlarõnõ göstermek için 
kullanõlõr.
SMS sayaç
Gönderilen ve alõnan SMS miktarõnõ gösterir. 
Sayacõ sõfõrlayabilirsiniz.
Ayarlar
Bu menüde SMS ayarlarõnõ değiştirebilirsiniz. Alt 
menüleri şunlarõ içerir:

Genel ayar

Düzenle Seçilen önceden tanõmlanmõş mesajõ 
düzenlemek için.

Sil Seçilen mesajõ silmek için.
Mesaj 
Oluştur

Yeni bir mesaj yazarken seçili şablonu 
kullanmak için.

Profil Adõ Profilin 
SC Adresi Varsayõl

için. SIM
tanõmlan
numaran

Geçerlilik 
Süresi

Mesajõn
saklanac
seçilmes
değilken
mesajõnõ
özellik a

Mesaj Tipi Mesaj gö
özellik ş

Teslim 
Raporu

Bu fon
telefonun
alõnmadõ
Bu özell
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sajõ oluşturmak ve göndermek için 
an adõmlarõ uygulayõn:
 seçin ve şunlarõ girin:

i sonlandõrmak ve aşağõdaki 
ulaşmak için   tuşuna basõn:

Alõcõnõn numarasõnõ veya E-posta 
adresini ayarlamak için.
Mesajõn aynõ anda gönderileceği 
alõcõnõn numarasõ veya E-
postasõnõn ayarlanmasõ için.
Mesajõn aynõ anda gönderileceği 
gizli alõcõnõn numarasõ veya E-
postasõnõn ayarlanmasõ için.
Mesajõn konusunu ayarlamak için.
Mesajõn içeriğini düzenlemek için. 
Metin, resim, ses ve eklenti 
ekleyebilirsiniz.

Mesajõ göndermek için.

Mesaj giden kutusuna kaydetmek 
ve sonra mesajõ göndermek için.
Mesajlaşma

Tercih Edilen Saklama
Bu menü, alõnan mesajlar için tercih ettiğiniz kayõt 
konumu seçmenizi sağlar.
Tercih Edilen Taşõyõcõ
Bu menü tercih edilen aktarõm modunu ayarlamak 
için kullanõlõr. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke 
operatörünüze danõşõn.

MMS

Cep telefonunuz ile MMS (Multimedya Mesaj 
Servisi) mesajlarõ alabilir ve gönderebilirsiniz. 
Resimler, ses dosyalarõ ve metin içeren mesajlar 
gönderebilirsiniz.
MMS mesajlarõ gönderirken, mesajõnõ görebilmesi 
için alõcõnõn da MMS özelliğine sahip telefonu 
olmasõ gereklidir.

Mesaj yaz
Yeni MMS me
aşağõda açõklan
1. Mesaj Yaz �õ

2. Düzenlemey
seçeneklere 

Cevap 
Yolu

Bu seçenek Açõk iken, SMS mesaj 
merkezinizin numarasõnõ mesajõnõz ile 
birlikte gönderebilirsiniz. Alõcõ, kendi 
SMS merkezi yerine sizinkini 
kullanarak size cevap verebilir. Bu 
sayede aktarõm hõzõ artacaktõr. Bu 
özellik aboneliğe bağlõdõr.

Kime

Cc

Bcc

Konu

İçeriği düzenle

Sadece 
Gönder

Kaydet ve 
Gönder



Mesajlaşma

larõ Kaydet ve Gönder seçeneğini 
için kullanõlõr. Bir mesaj seçin 
klere ulaşmak için  tuşuna 

len mesajõ düzenlemek ve 
ek için.

len mesajõ silmek için.
n kutusundaki tüm mesajlarõ 
ek için.
derenin numarasõnõ veya mesaj 
eki numarayõ kaydetmek veya 
ak için.

ajõ görüntülemek için.
õ, konu, tarih ve boyut 
ntülemek için.
ajõ başkalarõna göndermek 
. Eğer mesaj başarõyla 
derilmemişse, Tekrar gönder 
erecektir.
ajõ silmek için.
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Gelen kutusu
Bu menüde aldõğõnõz MMS mesajlarõnõ 
okuyabilirsiniz. Bir mesaj seçin ve aşağõdaki 
seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basõn: Giden kutusu

Bu menü tüm mesaj
seçerek kaydetmek 
ve aşağõdaki seçene
basõn:

Taslaklara 
Kaydet

Mesajõ taslaklara kaydetmek için.

Gönderme 
Seçenekleri

Gönderme seçeneklerini ayarlamak 
için.

Çõkõş Düzenleme modundan çõkmak 
için. 

Görüntüle Mesajõ görüntülemek için 
tuşuna basarak seçenek menüsünü 
görüntüleyebilir ve Çal/Resmi farklõ 
kaydet/Sesi farklõ kaydet 
seçeneklerini seçerek multimedya 
öğeleri kaydedebilir veya 
çalabilirsiniz.

Özellikler Gönderen, konu, tarih ve boyut 
görüntülemek için.

Cevapla Göndereni cevaplamak için.
Tümünü 
cevapla

Kime, ve Cc sütunlarõ dahil tüm 
gönderenlere cevap vermek için.

İlet Seçi
iletm

Sil Seçi
Tümünü Sil Gele

silm
Numara 
Kullan

Gön
içind
aram

Görüntüle Mes
Özellikler Alõc

görü
Diğerlerine 
Gönder/
Tekrar 
Gönder

Mes
için
gön
göst

Sil Mes
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mesaj için alõcõ belirlemediyseniz, 
nüsünde Gönder seçeneği 
tir.

efonunuz yeni mesaj yazarken sõk 
z beş örneği önceden tanõmlar. Bir 
aşağõdaki seçeneklere ulaşmak için 
õn:

u
urumunu görüntülemek için.
rõ
 MMS konfigürasyonunu 

iz.

Gönderenin numarasõnõ veya 
mesaj içindeki numarayõ 
kaydetmek veya aramak için.

Mesajõn içeriğini görüntülemek 
için.
Seçili şablonu yeni mesaj olarak 
almak için. Düzenleyebilirsiniz.
Gönderen, Cc, konu, ve boyut 
görüntülemek için.
Mesajlaşma

Taslak
Bu menü tüm mesajlarõ Taslaklara Kaydet seçeneğini 
seçerek kaydetmek için kullanõlõr. Bir mesaj seçin 
ve aşağõdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna 
basõn:

Taslaklardaki 
seçenek me
gösterilmeyecek

Şablon
Bu menüde, tel
sõk kullandõğõnõ
mesaj seçin ve 

 tuşuna bas

Hafõza Durum
MMS saklama d
Mesaj Ayarla
Bu menüde
değiştirebilirsin

Tümünü sil Giden kutusundaki tüm mesajlarõ 
silmek için.

Numara 
Kullan

Gönderenin numarasõnõ veya 
mesaj içindeki numarayõ 
kaydetmek veya aramak için.

Görüntüle Mesajõ görüntülemek için.
Özellikler Alõcõ, konu, tarih ve boyut 

görüntülemek için.
Gönder Mesajõ başkalarõna göndermek 

için. Eğer mesaj başarõyla 
gönderilmemişse, "Tekrar Gönder" 
gösterecektir.

Mesajõ 
düzenle

Mesajõ düzenlemek için.

Sil Mesajõ silmek için.
Tümünü Sil Giden kutusundaki tüm mesajlarõ 

silmek için.

Numara 
Kullan

Görüntüle

Mesaj Yaz

Özellikler



Mesajlaşma

Oluştur 3. Yeni Başlat seçin, bir mesaj girin, ve sohbeti 
önderin.

sağlayõcõsõ (ISP) veya şebeke 
-posta servisine doğrudan 
ta mesajõ gönderip alabilirsiniz.

liğinize ve şebekenize bağlõdõr.

ermek ve almak için.

nucusu sağlayõcõnõzda ileti 
öndermeden önce e-posta 
larõnõzõ yapõn.

mak ve göndermek için aşağõda 
ygulayõn:
in ve şunlarõ girin:
õnõn adresini ayarlamak için.
stanõn aynõ zamanda 
erilmesini istediğiniz diğer 

nõn adresini ayarlamak için.
stanõn konusunu ayarlamak için.
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Oluşturma Modu'nu ayarlamak için, Resim Yeniden 
Boyutlama seçeneğini seçin ve otomatik imzayõ 
etkinleştirmek isteyip istemediğinizi belirleyin.
Gönder
MMS gönderme seçeneklerini ayarlamak amacõyla 
Geçerlilik süresi, Teslim raporu, Okuma raporu, 
Öncelik, Slayt Süresi ve İletim zamanõ seçeneklerini 
ayarlamak için.
Alma
MMS alma seçeneklerini ayarlama amacõyla Asõl 
şebeke, Dolaşõm, Okuma Raporu ve Teslim Raporu
seçeneklerini ayarlamak için.
Filtreler
İsimsiz ve Reklam seçeneklerini ayarlamak için.
Sunucu Profili
Şebeke yapõlandõrmasõnõ ayarlamak için. Ayrõntõlar 
için şebeke sağlayõcõ ile temasa geçebilirsiniz.

Sohbet

Bu fonksiyon söz konusu kişi ile SMS kullanarak 
sohbet etmenizi sağlar.
1. Bir sohbet odasõ seçin sonra  tuşuna basõn.
2. Sohbet Odasõ Bilgisi�ni seçin, lakabõm ve hedef 

numara bilgilerini girerek  tuşuna basõn.

başlatmak için g
Eposta

Bir internet servis 
üzerinden bir e
bağlanarak da e-pos

Bu fonksiyon abone

Gönder ve al
E-posta mesajõ gönd

Lütfen e-posta su
almadan veya g
konfigürasyon ayar

Eposta yaz
Yeni e-posta oluştur
açõklanan adõmlarõ u
1. Eposta Yaz �õ seç
Kime Alõc
Cc Epo

gönd
alõcõ

Konu Epo
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di
derilmeyen veya gönderimi başarõsõz 
rõ okuyabilirsiniz.

un şebekesi telefon ile e-posta 
ulamasõnõ desteklemeyebilir, bu 

sta gönderme denemesi başarõsõz 
nacaktõr.

duktan sonra Gönder ve Kaydet
ediyseniz, e-posta mesajlarõ menüye 
ktir.

duktan sonra Taslaklara Kaydet
ediyseniz, e-posta mesajlarõ menüye 
ktir.

E-postadaki tüm kişilere orijinal 
metin ile cevap vermek için.

E-postadaki tüm kişilere orijinal 
metin olmadan cevap vermek için.

Seçilen e-postayõ düzenlemek ve 
iletmek için.

Seçilen e-postayõ silmek için.
Mesajlaşma

2. Düzenlemeyi sonlandõrmak ve aşağõdaki 
seçeneklere ulaşmak için   tuşuna basõn:

Gelen kutusu
Bu menüde alõnan e-posta mesajlarõnõ okuyabilirsiniz.

Gönderileme
Bu menüde gön
olmuş e-postala

Posta kutunuz
gönderme uyg
durumda e-po
olarak sonuçla

Gönderildi
Mesajõ oluştur
seçeneğini seçm
kaydedilmeyece
Taslaklar
Mesajõ oluştur
seçeneğini seçm
kaydedilmeyece

Ek Resim v.s. gibi dosyalar eklemek 
için.

Öncelik Gönderim önceliğini seçmek için.
İçerik E-postanõn içeriğini düzenlemek 

için.

Sadece 
Gönder

E-postayõ göndermek için.

Gönder ve 
Kaydet

Mesaj gönderildikten sonra e-
postayõ Gönderilmiş klasörüne 
kaydetmek için.

Taslaklara 
Kaydet

E-postayõ taslaklara kaydetmek 
için.

Kaydetmeden 
Çõk

Düzenleme ara yüzünden 
kaydetmeden çõkmak için.

Cevapla Göndericiye orijinal metin ile 
cevap vermek için.

İçerik Olmadan 
Cevapla

Göndericiye orijinal metin olmadan 
cevap vermek için.

Tümünü 
Cevapla

İçerik Olmadan 
Tümünü 
Cevapla

İlet

Sil



Mesajlaşma

Tüm klasörü sil Gelen Port Epostanõn gönderildiği portu 
ak için.

õcõ adõnõzõ ayarlamanõz için.

a adresinizi girmeniz için.

õ girmeniz için.

zi girmeniz için.

anõn geldiği bilgisayarõn adõnõ 
sunucunun IP adresini 
ak için.

nõn geldiği portu ayarlamak 

õ girmeniz için.

zi girmeniz için.

a sunucusuna kopyalanõp 
anmayacağõnõ ayarlamak için.
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Tüm eposta mesajlarõnõ silmek için.
Eposta profili
Bu menüde e-posta konfigürasyonunu 
değiştirebilirsiniz.
1. Bir profil seçin,  ile onaylayõn.
2. Düzenle'yi seçin, devamdaki konfigürasyon 

ayarõnõ yapmak için  tuşuna basõn.
3. Ayarlama işlemini bitirdikten sonra, Aktifleştir'i 

seçin, aktifleştirmek için  tuşuna basõn.
Profil Ayarõ

Giden sunucu

Gelen sunucusu

Profil Adõ Profil adõnõ ayarlamak için.

Veri Hesabõ Veri hesabõnõzõ seçmeniz için.

Lütfen "GPRS"'i seçin, ardõndan 
yerel şebekenizi seçin.

Protokol E-posta servis sağlayõcõnõzõn tavsiye 
ettiği e-posta protokolünü tanõmlayõn.

İndirme 
Boyutu

En yüksek indirme kapasitesini 
ayarlamak için.

Gelen Sunucu E-postanõn gönderildiği bilgisayarõn 
adõnõ veya sunucunun IP adresini 
ayarlamak için.

ayarlam

Ekran Adõ Kullan

Eposta Adresi E-post

Kullanõcõ adõ Adõnõz

Şifre Şifreni

Gelen Sunucu E-post
veya 
ayarlam

Gelen Portu Eposta
için.

Kullanõcõ adõ Adõnõz

Şifre Şifreni

Sunucu 
Kopyasõ

E-post
kopyal
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jlarõ

boneliğinize bağlõdõr.

p telefonu kullanõcõsõna gönderilen 
. Genelde, bir yayõn kanalõ tek bir 
bilir. Kanal ve bilgi listesini almak 
e sağlayõcõnõza başvurun.

ayõn mesajlarõnõn fonksiyonunu 
ağlar. Bu mod aktifleştirildiğinde 
mesajlarõnõ alabilirsiniz. Kapalõ 
yayõn mesajlarõnõ alamazsõnõz.

 etkinleştirdikten sonra yayõn 
mak için.

yõn mesajlarõnõn dilini ayarlamak 

sarak kanalõ ayarlayõn, Seç, Ekle, 
l seçebilirsiniz.
Mesajlaşma

İmza

Telesekreter sunucusu

Bu menü posta sunucu numarasõnõ ayarlamanõzõ ve 
sesli mesajlarõ dinlemenizi sağlar. 
İlk olarak, lütfen şebeke servis sağlayõcõnõz 
tarafõndan sağlanan telesekreter sunucu 
numaralarõndan birini girin. Sesli posta aldõğõnõzda, 
servis sağlayõcõnõz telefonunuza bir mesaj gönderir.
Bir öğe seçin ve aşağõdaki seçeneklere ulaşmak için 

  tuşuna basõn:

Yayõn mesa

Bu fonksiyon a

Bu bir grup ce
yayõn mesajõdõr
tipte mesaj ilete
için lütfen şebek
Alma modu
Bu menü, y
ayarlamanõzõ s
(Açõk), yayõn 
seçtiğinizde ise 
Mesaj oku
Alma modunu
mesajlarõnõ oku
Diller
Alõnabilecek ya
için.
Kanal ayarõ

 tuşuna ba
Düzenle veya Si

Otomatik 
İmza

Otomatik İmza'nõn aktifleştirilip 
aktifleştirilmeyeceğini seçmek için.

İmza Resmi İmza resmini ayarlamak için.

İmza Metni İmza metnini girmek için.

Düzenle Telesekreter sunucu numarasõnõ 
düzenlemek için.

Telesekretere 
Bağlan

Telesekreteri dinlemek için.



Ayarlar

ri için varsayõlan dili seçmek 

iş metotlar
 metodunu seçmek için.
ilidi
a telefon boş moddayken tuş 
atik olarak kilitlenip 
yarlamak ve kilitleme aralõğõnõ 
 

u fonksiyon geçersiz olur.

adet hõzlõ arama numarasõ 
rama sõrasõnda ilgili numaraya 
.

 veya Kapanõş seçeneğini 
eniz için.

i girmek için.

 fonksiyonu aktifleştirmek 
a devreden çõkarmak için.

zlõ arama numarasõnõ 
rlamak için.
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9. Ayarlar
Bu menü ile telefon ayarlarõnõzõ kişiselleştirebilir ve 
varsayõlan değerleri (saat ve tarih, güvenlik v.s.) 
değiştirebilirsiniz.

Genel Ayarlar

Saat ve tarih
Şehri, saat/tarih bilgilerini ve formatõnõ ayarlamak 
için

Otomatik açõlma açõk/kapalõ
Telefonunuzun belirli bir saatte açõlmasõ veya 
kapanmasõ amacõyla saati ayarlamanõz için. 
Bir öğe seçin ve aşağõdaki seçeneklere ulaşmak için 

 tuşuna basõn:

Diller
Tüm menü metinle
için. 
Tercih edilen gir
Varsayõlan harf giriş
Oto tuş takõmõ k
Kapak kapatõldõğõnd
takõmõnõn otom
kilitlenmeyeceğini a
listeden seçmek için.

Kapak açõldõğõnda b

Hõzlõ arama
En fazla sekiz 
ayarlayabilirsiniz. A
basõn ve basõlõ tutun

Şehrini Ayarla Bulunduğunuz şehri ayarlamanõz 
için.

Saat/Tarih 
Ayarla

Güncel saati ve tarihi ayarlamanõz 
için.

Biçim Ayarla Saat ve tarih formatõnõ seçmeniz 
için.

Durum Etkin (ayar geçerlidir) veya Devre 
Dõşõ (ayar geçersizdir) 
seçeneklerini seçmeniz için.

Güç Açõk/
Kapalõ

Açõlõş
seçm

Saat Saat

Hõzlõ Arama 
Etkin

Bu
vey

Numara Ayarla Hõ
aya
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 aşağõdaki seçeneklere ulaşmak için 
n: 

larõ

 ekranõn fon resmini ayarlamak için.

eni bir menü eklemek için.
kisinin yerine geçecek bir menü 
çmek için.
çileni silmek için.

nceden tanõmlanmõş menünün 
mamõnõ silmek için.
çileni etkinleştirmek veya devre 
şõ bõrakmak için.
çilenin sõrasõnõ ayarlamak için.

ceden tanõmlanmõş resmi seçmek 
 görüntülemek için.
dirilmiş resmi seçmek ve 
rüntülemek için.
Ayarlar

Hõzlõ tuşlar
Bu menüde, gezinme tuşunun önceden tanõmlanmõş 
fonksiyon menüsünü ihtiyacõnõza göre 
değiştirebilirsiniz.
Boş modda, gezinti tuşlarõna basarak ayarlanmõş 
bazõ fonksiyonlara hõzlõ bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Otomatik tarih ve saat güncellemesi
Telefondaki saati güncellemek için.

Bu fonksiyon aboneliğinize ve şebekenize bağlõdõr.

Uçuş modu
Telefon modunu bulunduğunuz ortama göre 
seçmek için.

Kõsayollar
Bu menüde, önceden tanõmlanmõş fonksiyonlarõ 
ihtiyacõnõza göre değiştirebilirsiniz.

Bir öğe seçin ve
 tuşuna basõ

Ekran Ayar

Duvar kağõdõ
Boş modda ana

Normal Mod Telefonunuzun tüm fonksiyonlarõnõ 
korumak için.

Uçak Modu İletişim fonksiyonlarõnõn tamamõnõ 
devreden çõkarmak ve eğlence 
fonksiyonlarõnõ korumak için.

Açõlõşta 
Sorgula

Açõlõşta hangi modun 
kullanõlacağõnõ sorgulamak için.

Ekle Y
Düzenle Es

se
Sil Se
Tümünü 
Sil

Ö
ta

Etkin/
Devre Dõşõ

Se
dõ

Sõrasõnõ 
Değiştir

Se

Sistem  Ön
ve

Kullanõcõ 
Tanõmlõ

İn
gö



Ayarlar

Ekran koruyucu Karşõlama metni
k üzere kişiselleştirilmiş bir 
rlamak için.

rõ

arşõnõzdaki kişiye kimliğinizin 
eceğini seçmek için.

rvisidir.Başka bir kişi arama 
mak istediğinde, telefonunuz 
ktõr.

rşõlama metninin görüntülenmesi 
a görüntülenmemesi için.
rşõlama metninin içeriğini 
enlemek için.

rsayõlan sistem ayarõ.
maranõzõ gizlemek için.
maranõzõ göndermek için.

z konusu fonksiyonu 
ifleştirmek için.
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Belirlenen süre kadar boş modda kalõndõktan sonra 
görüntülenecek resmi seçmek için.

LCD aydõnlatma
Gösterge ekranõnõn aydõnlatmasõnõ ayarlamak ve tuş 
takõmõnõn son kullanõlõşõndan sonra aydõnlatmanõn 
açõk kalacağõ süreyi belirlemek için.
Tarih ve saat göster
Boş moddayken tarihin ve saatin gösterilip 
gösterilmeyeceğini ayarlamak için.
Kendi numaramõ göster
Boş moddayken telefon sahibine ait numaranõn 
gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlamak için.
Operatör ismi görüntüle
Boş moddayken operatör isminin gösterilip 
gösterilmeyeceğini ayarlamak için.

Açõlõşta gösterilme
karşõlama metni aya

Arama Ayarla

Arayan kimliği
Arama sõrasõnda k
bildirilip bildirilmey

Arama bekletme
Bu bir şebeke se
sõrasõnda size ulaş
bunu size hatõrlataca

Ayar Durum (Açõk/Kapalõ) ve Bekleme (ekran 
koruyucu görüntünün gösterilmesi için 
geçmesi gereken süre) seçeneklerini 
ayarlamak için.

Seç Ekran koruyucu resmini seçmek için.

Durum Ka
vey

Karşõlama 
Metni

Ka
düz

Şebeke Ayarlõ Va
Kimlik Gizle Nu
Kimlik gönder Nu

Aktifleştir Sö
akt
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önlendirmeyi iptal etmek için Devre 
rsiniz, durumu kontrol etmek için 
eçin. 
leme
i gelen ve giden aramalarõ 

iz. Bu özellik şebekeye bağlõdõr ve 
nõz tarafõndan sağlanan özel arama 
si gerektirir.

Tüm veri aramalarõnõ yölendirir.

Tüm yönlendirme seçeneklerini 
iptal eder.

Tüm Aramalar, Uluslararasõ 
Aramalar veya Ülken Hariç 
Uluslararasõ seçeneklerini seçmek 
için.
Tüm Aramalar veya Dolaşõmda İken
seçeneklerini seçmek için.
Tüm engelleme seçeneklerini 
kaldõrmak için.
Ayarlar

Arama yönlendirme
Gelen aramalarõ telesekreter veya başka bir 
numaraya yönlendirmeniz içindir (telefon 
rehberinde olsun veya olmasõn).

Aynõ zamanda y
dõşõ da seçebili
Sorgu Durumu s
Arama engel
Telefonunuzdak
kõsõtlayabilirsin
servis sağlayõcõ
engelleme şifre

Devre dõşõ Söz konusu fonksiyonu devre dõşõ 
bõrakmak için. Telefonunuz size 
haber vermeyecek ve sizi arayan 
diğer kişi meşgul tonu duyacak, ya 
da çağrõ başka bir telefona 
yönlendirilecektir (telefonunuz 
Meşgulse Yönlendir'e ayarlanmõşsa).

Sorgu Durumu Olgunun mevcut durumunu 
sorgulama.

Tüm Sesli 
Aramalarõ 
Yönlendir

Tüm sesli aramalarõ yönlendirir.

Ulaşõlamõyorsa 
Yönlendir
Cevap Yoksa 
Yönlendir
Meşgulse 
Yönlendir

Gelen aramalarõ hangi 
koşullarda yönlendirmek 
istediğinizi belirlemek için.

Tüm Veri 
Aramalarõnõ 
Yönlendir

Tüm 
Yönlendirmeler 
İptal

Aranan 
Numaralar

Gelen Aramalar

Tümünü İptal Et



Ayarlar

Bu fonksiyonu devreden çõkardõğõnõzda, yaptõğõnõz 
ğõnda telefon otomatik olarak 

õrlatõcõ
fonksiyonu aktifleştirip 

izi belirlemeniz ve periyodik 
rlamanõz için.

mak amacõyla IP numarasõ 
 fonksiyon aboneliğinize ve 
. Yapõlandõrma parametreleri 
anõşõn.

liğinize ve şebekenize bağlõdõr.

siyonu devreden çõkartmak 

süresi olarak 1 ile 3000 
seçmek için.
 bipleme süresi olarak 30 ile 

ye) seçmek için. Telefon bu 
risinde her dakika bir kez 
ktir. 
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Aynõ zamanda yönlendirmeyi iptal etmek için Devre 
Dõşõ seçeneğini seçebilirsiniz, durumu kontrol etmek 
için Sorgu Durumu seçeneğini seçin.
Hat değiştirme
SIM kartõnõz iki abone numarasõyla 
kullanõlabiliyorsa (şebeke hizmeti), bu menü 
üzerinden hatlar arasõnda geçiş yapabilirsiniz. Bu 
fonksiyon eğer SIM kartõnõz destekliyorsa 
kullanõlabilir.

Bu bölümdeki tüm fonksiyonlar aboneliğinize ve 
şebekenize bağlõdõr.

Arama süresi ekranõ
Arama sõrasõnda arama süresinin gösterilip 
gösterilmeyeceğini ayarlamak için.
Otomatik tekrar arama
Bu fonksiyonu aktifleştirdiğinizde, yaptõğõnõz 
arama cevaplanmamõşsa telefonunuz bu numarayõ 
otomatik olarak, azami arama sayõsõna (10 defa) 
ulaşana veya arama cevaplanana kadar belirli 
aralõklarla tekrar arayacaktõr. Lütfen aramayõ 
sonlandõrmak için  veya  tuşuna basõn.

arama yanõtlanmadõ
kapanacaktõr.
Arama süresi hat
Söz konusu 
aktifleştirmeyeceğin
bip sesi süresini aya

IP numarasõ
IP aramalarõ yap
ayarlamak için. Bu
şebekenize bağlõdõr
için operatörünüze d

Bu fonksiyon abone

Engelleme Şifresi 
Değiştir

Engelleme şifresini değiştirmek 
için.

Kapalõ Bu fonk
için.

Tek Bipleme 
(saniye) 

Periyodik Periyodik
60 (sani
süre içe
bipleyece
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şebekeler
ebeke listesi oluşturmak için bu 
ilirsiniz. Bir kez tanõmlandõğõnda, 

ye bu tercihler doğrultusunda 
şacaktõr.
aşağõdaki seçeneklere ulaşmak için 
:

õsõ
erektiğinde dahil bağlantõ modunu 

arlarõ

 olduğunda, telefon açõlõrken PIN 
niz gerekir (PIN kodu SIM kartõ ile 
layõcõ tarafõndan sağlanõr). Eğer üç 

yanlõş girerseniz, PUK koduna 

Listeden tercih edilen bir şebeke 
eklemek için.
Tercih edilen bir şebeke 
oluşturmak için.
Seçilen için öncelik belirlemek 
için.
Seçileni listeden seçmek için
Ayarlar

Kara liste
Listedeki gelen aramalarõ reddetmek için kara liste 
oluşturabilirsiniz.

Şebeke Ayarlarõ

Şebeke seç
Servis şebekenizi seçmeniz için. Bunu Otomatik
olarak seçmeniz tavsiye edilir.

Şebekeniz dõşõndaki bir şebekeyi sadece bu 
şebekenin şebekenizle geçerli dolaşõm anlaşmasõ 
olmasõ durumunda seçebilirsiniz. Eğer şebeke 
değiştirirseniz, telefonunuzun çalõşmasõ ile ilgili 
bazõ sorunlar yaşanabilir.

Tercih edilen 
Tercih edilen ş
menüyü kullanab
telefon şebeke
bağlanmaya çalõ
Bir öğe seçin ve 

 tuşuna basõn

GPRS bağlant
Her Zaman ve  G
seçmek için.

Güvenlik Ay

SIM kilidi
SIM kilidi aktif
kodunuzu girme
birlikte servis sağ
kez üst üste 

Mod Bu seçeneği Açõk veya Kapalõ
konumuna getirmek için. 

Kara Liste 
Num

Reddedilecek numaralarõ ayarlayõn.

Otomatik Telefonunuz otomatik olarak 
kullanõlabilir şebekeyi seçer ve kaydolur.

Manuel Telefonunuz size otomatik olarak 
bölgenizde kullanõlabilir durumdaki 
şebekelerin listesini sağlar. 
Kaydolmak için bunlardan birini seçin.

Listeden Ekle

Yeni Oluştur

Öncelik Değiştir

Sil



Ayarlar

ihtiyacõnõz olur (PIN kilit açma kodu). PUK kodu PIN Kodu
şisel Tanõmlama Numarasõ) SIM 
ullanõmõnõ önlemek için kullanõlõr. 
e birlikte sağlanõr. Servis sağlayõcõ 
i sağlar.
kodunu üç denemede giremezseniz, 
 kodu bloke olur ve sizden PUK 

stenir.
 kart ile birlikte sağlanõr. Eğer 

 kodu servis sağlayõcõnõzdan 

 kodunu on denemede giremezseniz, 
 kadar kilitlenir.

eya sabit arama gibi çeşitli özel 
onlarõna erişmek için kullanõlõr. 
i servis sağlayõcõ belirler. Eğer doğru 
 denemede giremezseniz, SIM kart 

den PUK2 kodu girmeniz istenir.
rvis sağlayõcõ sağlar.
2 kodunu on denemede giremezseniz 
e bağlantõlõ fonksiyonlar bir daha 
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PIN kilidini açmak veya değiştirmek için kullanõlõr. 
Eğer PUK kodunuz yoksa veya kaybettiyseniz, 
şebeke sağlayõcõnõzõ arayabilirsiniz.
Telefon kilidi
Durumu Açõk olarak ayarladõğõnõzda, telefonun her 
açõlõşõnda şifreyi girmeniz gerekir, varsayõlan şifre 
1122'dir. 
Sabit ara
Yapõlan aramalarõ belirli telefon numaralarõ ile 
kõsõtlamak için. Bu fonksiyonun aktifleştirilmesi 
için şebeke sağlayõcõ tarafõndan sağlanan PIN2 
kodu gerekir. 

tüm SIM kartlarda PIN2 bulunmaz. Eğer SIM 
kartõnõzda PIN2 kodu yoksa, bu menü 
kullanõlamaz.

Engelli arama
Farklõ giden aramalarõ kõsõtlamak için.

Bu fonksiyon şebekenize bağlõdõr.

Şifre değiştir
Bu menü PIN/PIN2 kodunu ve telefon kilidi şifresini 
değiştirmek için kullanõlõr.

PIN Kodu (Ki
kartõn yetkisiz k
PIN SIM kart il
varsayõlan değer
Eğer doğru PIN 
SIM kartõn PIN
kodu girmeniz i
PUK kodu SIM
sağlanmamõşsa,
alabilirsiniz.
Eğer doğru PUK
SIM kart sonsuza
PIN2 Kodu
Ücretlendirme v
şebeke fonksiy
Varsayõlan değer
PIN2 kodunu üç
bloke olur ve siz
PUK2 kodunu se
Eğer doğru PUK
PIN 2 kodu il
kullanõlamaz.  
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Ayarlar

Telefon Kilidi Şifresi
Telefon Kilidi Şifresi telefonunuzun başka kişilerce 
yetkisiz kullanõmõnõ önler. Şifre tüm verileri silmek 
istediğinizde veya fabrika ayarlarõna dönmek 
istediğinizde gereklidir. Telefon kilidinin başlangõç 
hali 1122�dir.

Fabrika ayarlarõna döndür
Telefonunuzu fabrika ayarlarõna döndürmenizi 
sağlar.
Telefon kilidi şifresini girin, sonra onaylamak için 

  tuşuna basõn.



Araçlar

Görüntülenecek tarihi seçin ve aşağõdaki 
k için  Seçenekler tuşuna 

si

temel hesap işlemlerini 
esap makinesi bulunmaktadõr. 
esaplama modundaki çeşitli 

rõnõ listeler.

v için tarih, saat, notlar ve 
 ayarlamak için. Yeni bir 

v eklemek, seçilen görevi 
ntülemek veya değiştirmek için 
tuşuna basõn (Lütfen ayrõntõlar 

Yapõlacak Listesi başlõğõna 
).

konusu tarihi hõzlõ bir şekilde 
ntülemek için. Tarihi girin, 
   tuşuna basõn.

ama veya M+
rtma veya M-
ma veya MC
e veya MR
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10. Araçlar
Alarm

Bu menü üç çalar saati ayarlamak için kullanõlõr, 
işlem aşağõda açõklanmõştõr: 
1. Bir alarmõ seçin, ardõndan düzenlemek için 

tuşuna basõn.
2. Durumu (Kapalõ/Açõk), zamanõ ve alarm tipini 

(Bir Kere/Hergün/Gün), snooze aralõğõnõ ve uyarõ 
tipini (Titr. ve Zil/Zil/Sadece Titreşim) ayarlayõn, 
sonra  ile onaylayõn.

Gün seçtikten sonra   tuşuna basõn ve haftanõn 
her günü için durum ayarõ yapõn.

Çalar saat telefonunuz kapalõ olsa bile çalacaktõr 
Çalar saati susturmak için  tuşuna basõn. 
Çalar saati geçici olarak susturmak için  
tuşuna basõn. Yaklaşõk 4 dakika sonra alarm 
tekrar çalacaktõr.

Takvim
Bu menü takvimi görüntülemenizi, Yapõlacak 
Listesi�ne erişimi veya düzenlemeyi sağlar.

seçeneklere erişme
basõn.

Hesap makine

Telefonunuzda 
yapabileceğiniz bir h
Aşağõdaki tablo h
tuşlarõn fonksiyonla

Görevleri 
Görüntüle

Göre
alarm
göre
görü

 
için 
bakõn

Tarihe Git Söz 
görü
sonra

Topl
Çõka
Çarp
Bölm
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seçin ve aşağõdaki seçeneklere 
  tuşuna basõn: 
Seçilen dosyayõ görüntülemek için.
E-kitap klasöründeki dosyalarõ 
güncellemek için.
Varsayõlanõ görüntülemek veya 
değiştirmek için.
Dosya ayrõntõlarõnõ görüntülemek 
için.
Seçilen dosyayõ silmek için.
Klasördeki tüm dosyalarõ silmek 
için
Tüm dosyalarõ isim, tip, saat veya 
boyuta göre ayõrmak için.
Global ayarlarõ tüm dosyalara 
uygulamak için.
Okuma sõrasõnda bazõ tuşlarõn 
kõsayollarõnõ görüntülemek için. 
Araçlar

Sonuçlar ve işlenen bilgiler için sadece 12 hane 
(ondalõk haneleri dahil) kaydedilebilir.

E-Kitap okuyucu

Bu okuyucu ile TXT dosyalarõnõ okuyabilirsiniz.

Okunacak tüm dosyalar, hafõzalarõn "E-Kitap"
klasörüne kaydedilmelidir.

1. İlk kez girdiğinizde "Klasör Boş" gösterilebilir. 
Aşağõdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna 
basõn:

2. Bir dosya 
erişmek içinSayõyõ sil

Ondalõk nokta
 veya İşlem sonucu

Kitap Rafõnõ 
Temizle

E-kitap klasöründeki dosyalarõ 
güncellemek için.

Global Ayarlar Yazõ Tipi Biçimi, Yazõtipi Boyutu, İle 
Kaydõr, Otomatik Kaydõr, Kaydõrma 
Hõzõ, Tam Ekran, Kodluyor
seçeneklerini ayarlamak için.

E-Kitap Aç

Kitap Rafõnõ 
Temizle

Global Ayarlar

Kitap Bilgisi

Sil

Tüm Dosyalarõ 
Sil

Sõrala

Global Ayarlarõ
Uygulama

Yardõm



Araçlar

Görev listesi Görevin seçenek menüsü

õn büyük şehirlerinin saatlerini 
i sağlar.
,  tuşuna basõn, yerel tarih ve 
 görüntülenir. Tarih ve saat, 
rih ve saatle aynõdõr.

rücü

irimlerini dönüştürmek için bu 
ilirsiniz.

örevin ayarlarõnõ görüntülemek 

 görev eklemek için.
görevi düzenlemek için.
görevi silmek için.
 Listesi'ndeki tüm görevleri 
in.
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Bu menü iş veya günlük yaşamõnõzdaki farklõ 
programlarõnõzõ yönetmenizi sağlar. Menünün 
içeriğini, detaylõ zamanlamasõnõ ve alarmõnõ 
ayarlayabilirsiniz.
Eğer telefonunuzda görev yoksa, ekran boştur. Yeni 
bir görev oluşturmak için  Ekle tuşuna basabilir, 

 Tamam ile tamamlayabilirsiniz.
Bir görevi seçtiyseniz, seçenek menüsüne erişmek 
için  Seçenekler tuşuna basabilirsiniz.
Görev oluştur Dünya saati

Dünya saati dünyan
kontrol edebilmeniz
Şehir seçmek için  
saat ekranõn altõnda
telefondaki o anki ta

Birim dönüştü

Uzunluk ve ağõrlõk b
fonksiyonu kullanab

Tarih Görevin tarihini girmek için.
Saat Görevin saatini girmek için.

Gireceğiniz saat 24 saat biçiminde 
olmalõdõr.

Not Görevin içeriğini girmek için. 
Düzenle tuşuna basarak içeriği girin sonra 
kaydetmek için  tuşuna basõn.

Alarm Alarm durumunu ayarlamak için.
Tekrarla Tekrarlama sõklõğõnõ ayarlamak için: Bir 

Kere, Hergün, Gün, Haftalõk, Aylõk.

Görüntüle Seçilen g
için.

Ekle Yeni bir
Düzenle Seçilen 
Sil Seçilen 
Tümünü 
sil

Yapõlacak
silmek iç
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boyunuzu ve kilonuzu girin,  
sonucu alõn.

BMI� ile aynõdõr. 

ri sadece referans niteliğindedir, 
lõ olabilir.
Araçlar

Para birimi dönüştürücü

Bu fonksiyon bir para birimindeki toplamõ 
istediğiniz kuru kullanarak başka bir para birimine 
dönüştürmenizi sağlar. Yerel den Yabancõ para 
birimine veya tam tersi dönüşüm olabilir. 
1. Oran alanõna bir oran girin,  tuşuna basõn.
2. Oran Sunumu seçeneğini seçin (Ekrandaki ilk 

satõr).
3. Yerel alanõna bir değer girin ve  tuşuna 

basarak dönüştürün veya değeri  Yabancõ
alanõna girin.

"Oran Sunumu" seçeneği, girdiğiniz Oran 
değerinin Yerelden Yabancõya veya Yabancõdan 
Yerele oranõ olarak seçilmesini sağlar.

İşlem birimlerinde veya para birimi 
dönüşümlerinde ondalõk noktasõnõ # tuşuyla 
girebilirsiniz.

Sağlõk

Bu menü vücut kütle indeksi ve kadõnlar için 
menstüral dönem hesaplamasõ sağlar.

BMI
Cinsiyet'i seçin, 
tuşuna basarak 
Menstüral
İşlem metodu �

Hesaplanan ve
gerçek veri fark



Kişiler

Tümünü sil

hberindeki kişilerin tümünü 
 veya Telefondan.

atlõğõ açõsõndan telefon 
 gruplamak için.
çeneğini seçin ve  tuşuna 

 tuşuna basõn.
 seçeneği seçin.
ri ayarlayabilirsiniz:
dõnõ ayarlamak için.
grubundaki kişilerden arama 
e çalacak uyarõ tipini 
k için.
grubundaki kişilerden arama 
e çalacak zil tonunu ayarlamak 

grubundaki kişilerden arama 
e ekranda görüntülenecek 
rlamak için.
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11. Kişiler
Kişilerinizi yönetebilir ve SIM kartõnõza ya da 
telefonunuzun hafõzasõna kaydedebilirsiniz (en 
fazla 300 isim). 

Hõzlõ arama

Telefon rehberinde kişi aramak için. Aramak 
istediğiniz ismi girin ve  tuşuna basõn.

Yeni giriş ekle

Seçilen telefon rehberine yeni bir kişi eklemek için. 
1. SIM'e veya Telefona seçeneğini seçerek  

tuşuna basõn.
2. İsmi ve numarayõ girin, onaylamak için 

tuşuna basõn.
Numarayõ hõzlõ şekilde kaydetmek için, boş 
moddayken numarayõ girip daha sonra  
tuşuna basarak kaydedebilirsiniz.

Tümünü kopyala

Bir telefon rehberindeki tüm kişileri diğerine 
kopyalamak için.

Seçilen telefon re
silmek için: SIM�den

Arayan grubu

Kullanõcõnõn rah
rehberindeki kişileri
1. Arayan Grubu se

basõn.
2. Grubu seçin ve 
3. Değiştireceğiniz
Aşağõdaki seçenekle
Grup adõ Grubun a
Uyarõ Tipi Arayan 

geldiğind
ayarlama

Zil tipi Arayan 
geldiğind
için.

Resim Arayan 
geldiğind
resmi aya
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aklama
ydedileceği varsayõlan saklama 
için.

lemek ve başkalarõna gönderilip 
ini seçmek için.

berinde kayõtlõ toplam kişi sayõsõnõ 
asitesini görüntülemek için.

nlenmesi ve yönetilmesi

unuz kişilere  erişmek için boş 
 tuşuna basõn. Aranacak ismin ilk 
ğõ tuşa basõn (örn. "Y" harfini 
şuna üç kez basõn). Bu harf ile 
 listede seçilir.
den bir kişi seçin ve aşağõdaki 
ek için  tuşuna basõn:

� SMS gönder
� Düzenle
� Kopyala
� vKart Gönder
Kişiler

Özel numara

Numaram
Kendi telefon numaranõzõ bu menüye kaydetmeniz 
için. Gerekli diğer bilgilerle birlikte cep telefonu 
numaranõzõ girmenizi tavsiye ederiz.

Alanlarõ boş olabilse de, Kendi Numaram öğesi 
silinemez.

SOS Numarasõ
Acil durum (SOS) numaralarõ, bulunduğunuz 
ülkedeki veya bölgedeki acil durum hizmet 
numarasõdõr. Bir çok durumda, SIM kartõnõzõ 
takmamõş veya PIN kodunuzu girmemiş olsanõz da 
bu numarayõ arayabilirsiniz.

Bu fonksiyon aboneliğinize bağlõdõr.

Uygulama

Tercih edilen s
Yeni kişinin ka
yerini ayarlamak 
vKartõm
vKartõnõzõ düzen
gönderilmeyeceğ

Bilgi

Her iki telefon reh
ve rehberlerin kap

Kişilerin düze

Kaydetmiş olduğ
moddayken  
harfinin yer aldõ
girmek için 9 tu
başlayan ilk kayõt
Telefon rehberin
seçeneklere erişm

Video tipi Arayan grubundaki kişilerden arama 
geldiğinde oynatõlacak video tipini 
ayarlamak için.

Üye listesi Arayan grubuna üye eklemek veya 
çõkartmak için.

� IP Ara
� Görüntüle
� Sil
� Taşõ
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12. Profiller
Bulunduğunuz ortama göre kullanõcõ profilini 
aktifleştirebilir ve seçili modda bazõ seçenekleri 
ayarlayabilirsiniz. 
1. Genel/Toplantõ/Açõk Hava/İç Mekan/Kulaklõk

seçeneklerini seçin ve sonra seçenek 
menüsünden Aktifleştir seçeneğini seçin. 
Böylelikle seçtiğiniz mod aktifleşir.

2. Aşağõdaki seçenekleri ayarlamak için seçenek 
menüsünden Özelleştir seçin.

Kulaklõk modunun aktif olmasõ gerekmez. 
Kulaklõğõ taktõğõnõzda, telefonunuz kulaklõk 
moduna otomatik olarak geçer.

Zil Ayarõ Gelen Arama, Alarm, Açõlõş, Kapak Açõk,
Kapak Kapalõ, Mesajõ Tonu, Tuş Takõmõ 
Tonu öğelerini içerir.

Ses Zil Sesi ve Tuş Tonu ses yüksekliğiniz 
yedi seviyeden birine ayarlamanõzõ 
sağlar.

Uyarõ Tipi Zil, Sadece Titreşim, Titr ve Zil, Önce Titr. 
Sonra Zil öğelerini içerir.

Zil Tipi Tek, Tekrarla, Artan öğelerini içerir.
Ekstra Ton Uyarõ, Hata, Şebeke Bağlantõsõ ve Arama 

Bağlantõsõ gibi ses önerilerini içerir.

Cevaplama 
Modu

Cevaplamak için Kapakla Cevap veya
Her Tuşla seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Cevap Modun içindeki "Oto" 
seçeneği sadece kulaklõk modunda 
görüntülenir.
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Simgeler ve Semboller
Boş moddayken, ekranda aynõ anda bir kaç sembol 
görüntülenebilir.

Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda 
kullanõlamõyordur. Kapsama alanõ dõşõnda bir 
yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe 
yarayabilir.

Sinyal gücü - Çubuk sayõsõ ne kadar fazlaysa 
sinyal gücü o kadar yüksektir.

Pil gücü - Ne kadar çok çubuk varsa, pil gücü 
o kadar fazladõr.

Cevapsõz arama - Cevapsõz arama olduğunu 
gösterir.

Kulaklõk - Kulaklõk modu aktifleştirilmiştir.

Titreşim - Arama geldiğinde telefonunuz 
titrer.

Zil - Uyarõ tipi zildir.

Titret ve çal - Uyarõ tipi titreşim ve zildir.

Titret sonra çal - Uyarõ tipi titreşim sonra 
zildir.

SMS  - Yeni mesaj geldiğini gösterir.

MMS  - Yeni MMS mesaj aldõğõnõzõ gösterir.

Sesli posta - Yeni sesli posta mesajõ aldõğõnõzõ 
gösterir.

Sohbet Odasõ1 sohbet durumundadõr.

GPRS bağlõ - Telefonunuz GPRS 
şebekesine bağlõdõr.
Alarm aktifleştirildi.

Tuş takõmõ kilidi aktifleştirildi.

Arama yönlendirme - Telefon arama 
yönlendirme durumundadõr.

Hat - Geçerli hat.



Uyarõlar

Uyarõ: Bu cihaz FCC Kurallarõ Bölüm 15 ile 
sõ aşağõdaki iki koşula bağlõdõr:
terferansa sebep olamaza, ve
en almalara sebep olabilecekler 
erferanslar kabul etmelidir.

sizin sorumluluğunuzdadõr. 
rõna ve telefonunuza zarar 
ak için, tüm güvenlik 

 ve telefonunuzu ödünç alacak 
bilgilendirin. Bununla birlikte 
siz kullanõmõnõ önlemek için:
zu güvenli bir yerde ve küçük 
erişemeyeceği şekilde tutun.
u yazmaktan kaçõnõn. Aklõnõzda 
lõşõn. 
yacaksanõz, telefonu kapatõn ve 

õktan sonra PIN kodunuzu 
kõsõtlamalarõnõ aktifleştirin.
un tasarõmõ yürürlülükteki yasa 
eliklere uuygundur. Bununla 
lefonunuz diğer elektronik 
interferans yaratabilir. Buna 
lefonunuzu evde ve dõşarõda 

 yerel tavsiyelere ve 
ymanõz zorunludur. Cep 
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Uyarõlar
Radyo Dalgalarõ

Cep telefonunuz düşük güçlü radyo alõcõ 
ve vericisidir. Çalõştõğõnda radyo dalgalarõ 
alõr ve gönderir. Radyo dalgalarõ sesinizi 
ve veri sinyallerini telefon şebekesine 

bağlõ baz istasyonuna aktarõr. Şebeke telefonun 
aktarõm yaptõğõ gücü kontrol eder.
� Telefonunuz GSM frekanslarõ (900 / 1800 / 1900 

MHz) ile radyo dalgalarõ gönderir ve alõr.
� GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 

ile 2 watt).
� Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartlarõ ile 

uyumludur.
� Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa 

elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) 
ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) 
ile uyumluluğu gösterir.

Aşõnmõş gövde çalõşmalarõ için, bu telefon test 
edilmiş, metal içermeyen ve telefonu vücuttan en az 
1.5 cm uzakta konumlandõran bir aksesuarla 
kullanõldõğõnda FCC RF maruz kalma 
yönetmeliklerini karşõlamõştõr. Diğer aksesuarlarla 
kullanõm FCC RF maruz kalma yönetmeliklerine 
uyumu garanti etmez.

uyumludur. Çalõşma
� Bu cihaz zararlõ in
� Bu cihaz istenmey

de dahil ald tm int
Cep telefonunuz 
Kendinize, başkala
vermekten kaçõnm
talimatlarõnõ okuyun
kişileri bu konuda 
telefonunuzun yetki

Telefonunu
çocuklarõn 
PIN kodun
tutmaya ça

Uzun süre kullanma
pilini çõkartõn.
Telefonu satõn ald
değiştirin ve arama 

Telefonunz
ve yönetm
birlikte te
cihazlarla 

bağlõ olarak cep te
kullanõrken tüm
yönetmeliklere u



53

iyel olarak patlayõcõ atmosfer (örn. 
 istasyonlarõ ve havada metal tozu 
z partiküllerinin bulunduğu alanlar) 
anlarda.
taşõyan araçlarda (araç park etmiş 
sõvõlaştõrõlmõş petrol gazõ (LPG) ile 
da, önce aracõn yürürlülükteki 
rõna uyup uymadõğõnõ kontrol edin.
cihazlarõnõn kapatõlmasõnõn gerekli 
larõ veya patlama işlemleri yapõlan 

üreticisi ile aracõnõzda kullanõlan 
nik ekipmanõn radyo enerjisinden 

ip etkilenmeyeceğini kontrol edin.

ullanõyorsanõz:
açõk olduğunda potansiyel 

nlemek için, telefonu her zaman 
n 15 cm den daha uzak tutun.
s cebinizde taşõmayõn.
erferansõ minimize etmek için kalp 
ndeki kulağõ kullanõn.
 şüphelendiğinizde telefonu 
Uyarõlar

telefonlarõnõn arabalar ve uçaklarda kullanõmõ 
ile ilgili yönetmelikler son derece açõktõr.
Son zamanlarda cep telefonu kullanõmõnõn sağlõk 
üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi 
oluşmuştur. GSM teknolojiside dahil olmak üzere 
radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut 
araştõrmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgasõ 
enerjisine maruz kalmadan korunma standartlarõ 
yukarõ çekilmiştir. Cep telefonunuz yürürlülükteki 
tüm güvenlik standartlarõ ve Radyo Ekipmanlarõ 
ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman 
Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatõn...
Yeterli korunmayan veya hassas elektronik 
ekipmanlar radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu 
interferans kazalara yol açabilir.

Uçağa binmeden ve/veya telefonu 
valizinize yerleştirmeden önce: uçakta cep 
telefonu kullanmak uçağõn emniyeti 

açõsõndan tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine 
zarar verebilir ve yasadõşõ olabilir. 

Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlõk 
bakõm merkezlerinde ve tõbbi cihazlara
yakõn olabileceğiniz diğer tüm yerlerde.

Potans
benzin
gibi to
olan al

Yanõcõ ürünler 
bile olsa) veya 
çalõşan araçlar
emniyet kuralla
Radyo iletişim 
olduğu taş ocak
diğer alanlarda.

Araç 
elektro
etkilen

Kalp pilleri
Eğer kalp pili k
� Telefonunuz 

interferansõ ö
kalp pilinizde

� Telefonu göğü
� Potansiyel int

pili ile ters yö
� İnterferanstan

kapatõn.



Uyarõlar

İşitme cihazõ kullananlar � Arama yapma ve cevaplama aynõ miktarda pil 
nunla birlikte, aynõ yerde 

telefonu boş durumda daha az 
oş ekrandayken ve hareket 
efonunuz şebeke ile yer 
pmak için enerji harcar. 

ni kõsa ayarlamak ve menülerde 
nmemek de pil enerjisini daha 
arak daha uzun konuşma ve 
layacaktõr.
llarõ Bölüm 15 ile uyumludur. 
 iki koşula bağlõdõr:
terferansa sebep olamaza, ve
en almalara sebep olabilecekler 
erferanslar kabul etmelidir.

j edilebilir pil bulunmaktadõr.
arj cihazõnõ kullanõn.

in veya açmayõn.
(anahtar gibi) pil terminalleri 
õna izin vermeyin.
60°C veya 140°F), nem veya 
a maruz bõrakmayõn.
54

Eğer işitme cihazõ kullanõcõsõysanõz, doktorunuza 
ve işitme cihazõ üreticinize kullandõğõnõzõn cihazõn 
cep telefonu interferansõna maruz kalõp 
kalmayacağõnõ sorun.

Geliştirilmiş performans
Telefonunuzun performansõnõ geliştirmek için, 
radyo enerjisi emisyonunu azaltõn, pil tüketimini 
azaltõn ve aşağõdaki ana hatlarõ dikkate alarak 
güvenli kullanõmõ sağlayõn:

Telefonun optimal ve tatmin edici 
çalõşmasõ için telefonu normal çalõşma 
pozisyonunda kullanmanõz tavsiye edilir 
(eller serbest veya eller serbest aksesuarõ 
ile kullanmõyorken).

� Telefonu aşõrõ sõcaklõklara maruz bõrakmayõn.
� Telefona özen gösterin. Yanlõş kullanõm 

Uluslararasõ Garantiyi geçersiz kõlar.
� Telefonu herhangi bir sõvõ içerisine sokmayõn; 

eğer telefonunuz õslanõrsa, kapatõn, pilini çõkartõn 
ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarõnõ 
bekleyin.

� Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle 
silin.

gücü harcar. Bu
tutulduğunda cep 
enerji harcar. B
halindeyken tel
güncellemesi ya
Aydõnlatma süresi
gereksiz yere gezi
uzun süre koruy
bekleme süresi sağ

Bu cihaz FCC Kura
Çalõşmasõ aşağõdaki
� Bu cihaz zararlõ in
� Bu cihaz istenmey

de dahil ald tm int

Pil bilgisi
� Telefonunuzda şar
� Sadece belirtilen ş
� Yakmayõn.
� Pili deforme etmey
� Metal nesnelerin 

kõsa devre yapmas
� Aşõrõ sõcaklõğa (>

aşõndõrõcõ ortamlar
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gelen aramalar için aracõn far ve 
anõmõ ile uyarõ yapõlmasõ yasaktõr. 
ikleri kontrol edin.

ormu
a güneş õşõğõna uzun süre maruz 
unda (örn. camõn arkasõnda) 
õlõfõnõn sõcaklõğõ artabilir, özellikle 
õlmõşsa. Bu gibi durumlarda 
õrken son derece dikkatli olun, aynõ 
 sõcaklõğõnõn 40°C üzerinde veya 
ğu yerlerde kullanmaktan kaçõnõn.
in, priz telefon yakõn ve kolay 
erde olmalõdõr.

EEE işareti: �Tüketici 

zün atõlmasõ
ek kalitede malzeme ve parçalar 
arlanmõş olup yeniden dönüşüm ve 
ndur.
Uyarõlar

Sadece Orijinal Philips pil ve 
aksesuarlarõnõ kullanõn, diğer 
aksesuarlarõn kullanõlmasõ telefonunuza 
hasar verebilir ve Philips telefonunuzun 
garantisini geçersiz kõlabilir. Yanlõş tipte 
pil kullanmak patlamaya da yol açabilir.

Hasar gören parçalarõn yetkili servis tarafõndan 
hemen değiştirildiğinden ve orjinal Philips yedek 
parça kullanõldõğõndan emin olun.

Araba kullanõrken telefonunuzu 
kullanmayõn

Araba kullanõrken cep telefonu ile 
konuşmak konsantrastyonunuzu bozabilir, 
bu çok tehlikeli olabilir. Aşağõdaki ana 
hatlara uyun:

� Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu 
kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.

� Araba kullanõrken GSM telefon kullandõğõnõzda 
yerel yönetmeliklere uyun.

� Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak 
istediğinizde, bu amaç için hazõrlanmõş araç kiti 
kullanõn.

� Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava 
yastõğõ veya başka bir güvenlik ekipmanõnõ bloke 
etmediğinden emin olun.

Bazõ ülkelerde 
kornasõnõn kull
Yerel yönetmel

EN60950 N
Sõcak hava vey
kalma durum
telefonunuzun k
metalden yap
telefonunuzu al
zamanda ortam
5°C altõnda oldu
Telefonunuz iç
erişilebilir bir y

DFU�da W
için Bilgi�

Eski ürününü
Ürününüz yüks
kullanõlarak tas
kullanõma uygu



Uyarõlar

Bu üzeri çarpõ işaretiyle çizilmiş 
56

tekerlekli çöp tenekesi simgesinin bir 
ürünün üzerinde bulunmasõ, söz konusu 
ürünün 2002/96/EC sayõlõ Avrupa 
Direktifi kapsamõnda olduğunu gösterir.
Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlere 
ilişkin ayrõ atõk toplama sistemleri 
hakkõnda bilgi alõn.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski 
ürünlerinizi normal ev çöplerinizle birlikte atmayõn. 
Eski ürününüzün doğru bir biçimde atõlmasõ çevre 
ve insan sağlõğõ için olasõ olumsuz sonuçlarõn 
engellenmesine yardõmcõ olacaktõr.
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sõnmõş
çin uygun olmayan şarj cihazõ 
ilirsiniz. Her zaman telefonunuzla 
dilen Philips otantik aksesuarlarõnõ 

 gelen aramalarõn telefon 
östermiyor
eke ve aboneliğe bağlõdõr. Eğer 
 numarasõnõ göndermiyorsa, telefon 
eklemede gösterir. Bu konu ile ilgili 
 operatörünüzle görüşün.
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Sorun Giderme
Telefon açõlmõyor
Pili çõkartõn/tekrar takõn. Pil simgesi durana kadar 
pili tekrar şarj edin. Şarj cihazõnõ çõkartõn ve cep 
telefonunu açmayõ tekrar deneyin.
Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor
Aramayõ sona erdirme tuşuna uzun basõn veya 
telefonu kapatõn, SIM kart ve pilin doğru şekilde 
takõldõğõndan emin olun ve tekrar açõn.
Şebeke simgesi görüntülenmiyor
Şebeke bağlantõsõ yoktur. Ya sinyal almayan bir 
bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar 
arasõnda) ya da şebeke kapsama alanõ dõşõndasõnõz. 
Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayõ 
tekrar deneyin (özellikle yurtdõşõndayken), cep 
telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde 
olup olmadõğõnõ kontrol edin veya yardõm/bilgi için 
şebeke operatörünüzle temas kurun.
Ekran tuş basõşlarõna cevap vermiyor 
(veya çok yavaş cevap veriyor)
Ekran düşük sõcaklõklarda daha yavaş cevap verir. 
Bu normaldir ve telefonun çalõşmasõnõ etkilemez. 
Telefonu daha sõcak bir yere götürerek tekrar 
deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satõcõnõzla 
temas kurun.
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görüntüleniyor
SIM kartõn doğru şekilde takõldõğõndan emin olun. 
Problem devam ederse, SIM kartõnõz hasar görmüş 
olabilir. Operatörünüzle görüşün.
Menüden özellik kullanmak istediğinizde, 
cep telefonu İZİN VERİLMEDİ 
görüntülüyor
Bazõ özellikler şebekeye bağlõdõr. Bu yüzden sadece 
şebeke veya aboneliğiniz bunlarõ desteklediğinde 
kullanõlabilir. Bu konu ile ilgili detaylõ bilgi için 
operatörünüzle görüşün.
Telefonunuz şarj olmuyor
Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin 
ekranda gözükmesi biraz zaman alabilir.
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Philips Orijinal 
Aksesuarlarõ

Standart pil ve şarj cihazõ gibi bazõ aksesuarlar cep 
telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadõr. 
Diğer aksesuarlar ticari paket içinde (operatör veya 
satõcõya bağlõ olarak) veya ayrõ olarak satõlabilir. 
Sonuç olarak paket içeriği farklõ olabilir.

Philips telefonunuzun performansõnõ en üst 
düzeye çõkartmak ve garantisini geçersiz 
kõlmamak için, her zaman özel olarak 
telefonunuzla birlikte kullanõlmak üzere 
tasarlanmõş olan Philips Orijinal Aksesuarlarõnõ 
satõn alõn. Philips Tüketici Elektronikleri 
onaylanmamõş aksesuarlarõn kullanõmõndan 
kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazõ

Prize takõlarak pilinizi şarj eder. El çantasõnda 
taşõnacak kadar küçüktür.

USB Kablosu

USB kablosu cep telefonunuzla bilgisayarõnõz 
arasõnda yüksek hõzlõ haberleşme sağlar. Resim, 
animasyon, fotoğraf, video ve müzik gibi 
telefonunuzda kayõtlõ bilgileri yönetebilirsiniz. 
Kabloyu pili şarj etmek için de kullanabilirsiniz (Bu 
şarj türü bir çok PC için uygundur).

Kulaklõk

Kulaklõğõ taktõğõnõzda telefonunuz kulaklõk modunu 
otomatik olarak aktifleştirir. Cevaplama modunda 
Oto seçeneğini seçebilirsiniz. Eğer bu seçeneğin 
durumu Açõk ise telefonunuz gelen aramalarõ 2 
saniye içinde cevaplar.
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SAR Bilgisi
Uluslar arasõ standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLARARASI 
TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alõcõsõdõr. Uluslar arasõ standartlarca belirlenmiş radyo frekansõ (RF) enerjisine 
maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararasõ İyonize 
Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri - Standartlar 
Enstitüsü (IEEE-SA) tarafõndan oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlõk durumlarõndan bağõmsõz olarak 
korunmasõ için yeterli güvenlik marjõ öngörülmüştür.
Cep telefonlarõ için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranõ (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. 
Genel kamusal kullanõmdaki cep telefonlarõ için ICNIRP tarafõndan tavsiye edilen SAR limiti ortalama 10 g 
doku için 2,0 W/kg, kafa için ise IEEE-SA (IEEE Std 1528) ile belirlenen şekilde ortalama 1 g doku için 1,6 
W/kg şeklindedir.
SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarõnda, test edilen tüm frekans bantlarõnda telefon sertifika 
edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandõrõlmõş en 
yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanõmõ sõrasõndaki gerçek SAR değeri 
maksimum SAR değerinden daha düşüktür. Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalõşmak 
üzere tasarlanmõş olmasõ ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasõdõr. Genel olarak, 
baz istasyona yakõn oldukça güç çõkõşõ düşer.
Çeşitli telefonlarõn SAR seviyeleri arasõnda farklõlõklar olsa da, bunlarõn tümü radyo dalgalarõna maruz 
kalmadan korunma ile ilgili uluslar arasõ standartlara uygundur.
Bu Philips 298 cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 1,025 W/kg 
ve IEEE std 1528 göre 1,835 W/kg dir. 
Radyo dalgalarõna maruz kalmayõ sõnõrlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kõsaltmak veya kulaklõk 
kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarõnõn amacõ cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktõr.



Uygunluk Beyanõ
Biz,
Shenzhen Sang Fei Consumer 
Communications Co., Ltd. 
11 Science and Technology Road, 
Shenzhen Hi-tech Industrial Park, 
Nanshan District, Shenzhen 518057 
Çin.

kendi sorumluluğumuz altõnda beyan ederiz ki,
CT0298
Cep Telefonu GSM 900/1800
TAC: 35789801

bu beyan kapsamõnda aşağõda belirtilen Standartlar 
ile uyumludur:

GÜVENLİK: EN 60950-1:2001+A11:2004
SAĞLIK: EN 50360:2001
EMC: ETSI EN301 489-7 v 1.2.1; ETSI EN 
301 489-17 v1.2.1
SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2; 
ETSI EN 300 328 v1.6.1

Burada beyan ederiz ki, tüm gerekli radyo testleri 
yapõlmõş ve yukarõda adõ geçen ürün Yönetmelik 
1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel 
gereksinimleri karşõlamõştõr.
Uygunluk değerlendirme prosedürü Yönetmelik 
1999/5/EC Madde 10 ve detaylõ olarak Ek V ile 
açõklanan şekilde ilgili maddeler 3.1 ve 3.2 ile 
aşağõdaki Onaylanmõş Kurumun gözetiminde 
yapõlmõştõr. BABT, Balfour House, Churchfield 
Road, Waltonon- Thames, KT12 2TQ. İngiltere
Tanõmlama işareti: 0168

Kas 21, 2007

Kalite Yöneticisi



PHILIPS CEP TELEFONLARI YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

Ankara : Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi No.1/8  Çankaya - ANKARA Tel: +90 312 430 56 65    Faks: +90 312 430 43 22

İstanbul : E-5 Karayolu Bostancõ Kavşağõ Yeşilvadi Sok. No:6  Kadõköy / İSTANBUL    Tel: +90 216 575 50 50 Faks: +90 216 578 37 99/ 

+90 216 575 50 52  

İzmir : Şair Eşref Bulvarõ Umurbey İş Merkez No:3/2 Kat: 1 No:101 

  ÇANKAYA / İZMİR     Tel: +90 232 483 40 40  Faks: + 90 232 482 14 14 /

+90 232 482 15 14

Adana : Reşat Bey Mahallesi 5. Sok. Özler Apt No:5/A Seyhan / ADANA  Tel: +90 322 457 59 00  Faks: +90 322 457 88 60

Diyarbakõr: Ekinciler Cad. AZC Plaza Kat:3 No:4  Yenişehir / DİYARBAKIR Tel: +90 412 229 67 00  Faks: +90 412 229 67 01

Erzurum : Muratpaşa Mah. Vani Efendi İş Merkezi Kat.1 / ERZURUM Tel: +90 442 235 32 32  Faks: +90 442 235 01 82

Samsun : Kale Mah. Gazi Caddesi 10/1 Gelişenhan  / SAMSUN   Tel: +90 362 431 64 11  Faks: +90 362 431 64 22


