
) tuşuna uzun basõn.

Tuş takõmõ tuşlarõnõ
kullanarak PIN kodunuzu
girin ve , tuşuna basarak
onaylayõn.

Tuş takõmõ ile numarayõ
girin ve aramak için (
tuşuna basõn.

) tuşuna basõn.

Telefonunuz çaldõğõnda (
tuşuna basõn.

Telefonunuz çaldõğõnda )
tuşuna basõn.

# tuşuna uzun basõn.

Bekleme modundayken -
tuşuna basõn.
Telefonunuzu keşfedin

Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye
devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanõcõ
kõlavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda
haber vermeden geri çekme hakkõnõ saklõ tutar.
Philips bu kullanõcõ kõlavuzunu �olduğu gibi�
sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanõcõ
kõlavuzu ile ürün arasõndaki farklõlõk durumunda
yürürlükteki yasalarõn gerektirdiği dõşõnda hiçbir
sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS
şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasõl yapõlõr...

Alfa sayõsal 
tuş takõmõ

Mikrofon

65,000 renkli
ekran

Arama tuşu 
Aramayõ bitirme,

iptal etme ve
açma/kapatma

tuşu

Şarj/kulaklõk
bağlantõsõ

Tamam tuşu
İptal tuşu

Gezinme tuşlarõ

Telefonu 
Açma/Kapama

PIN kodunuzu girin

Arama yapma

Aramayõ 
sonlandõrma

Aramayõ cevaplama

Aramayõ reddetme

Tuş takõmõnõ
kilitleme/kilit açma

İsim listesine erişim
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dayken , tuşuna basarak Menü'ye
onra ortadaki gezinme tuşunu
evcut kõlavuzda yönler +, -, <

eri ile belirtilmiştir� simgelerde ve
n. 
zinirken, ekranõn sağ tarafõndaki
uğu liste içindeki konumunuzu
erin içinde, seçilen öğe ile ilgili
mek için , tuşuna basõn, bir düzey
 C tuşuna basõn.

Multimedya Ayarlar

sayfa 31 sayfa 27

Mesajlar Eğlence

sayfa 20 sayfa 36

Rehber Uygulamalar

sayfa 46 sayfa 43
Ana Menü
Ana menü cep telefonunuz için grid görünümünde
gösterilmiş olan tüm farklõ özelliklere erişiminizi
sağlar. Aşağõdaki tablo Menü düzenini gösterir,
burada bulunan çeşitli simgelerin anlamlarõnõ
açõklar ve bu kõlavuzda daha detaylõ bilginin hangi
sayfada bulunabileceğini gösterir.

Bekleme modun
girin, daha s
kullanarak � m
veya > işaretl
listelerde gezini
Bir listede ge
kaydõrma çub
gösterir. Listel
seçeneklere eriş
geri gitmek için

 Arama listesi erişim Bekleme modunda (
tuşuna basõn. Arama listesi
cevapsõz, gelen ve yapõlan
tüm aramalarõ listeler.

 Ana Menü erişim Bekleme modunda ,
tuşuna basõn.

Önceki menüye 
gitme

Kullanõlabilir olduğunda C
tuşuna basõn.

Bekleme moduna 
hõzlõ geri dönme

C tuşuna uzun basõn.

Arama Bilgisi

sayfa 14

Oper. servisleri

sayfa 33

WAP

sayfa 40



Bu kõlavuz nasõl kullanõlmalõ?
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Bu kõlavuz aşağõdaki şekilde yapõlandõrõlmõştõr:
Telefonunu
zu keşfedin

Bu bölüm cep telefonunuzla ilgili
genel bakõş sağlar ve en çok
kullanõlan özellikleri açõklar.

Bölüm 1: 
Başlarken

Cep telefonunuzu ilk kullanõm için
nasõl ayarlayacağõnõzõ açõklar: SIM
kartõn, pilin takõlmasõ vs.

Bölüm 2: 
Temel 
özellikler

Arama yapma ve cevaplama ile
ilgili bilgiler.

Bölüm 3: 
Metin girişi

Nümerik tuş takõmõ ile metinlerin
nasõl girileceği hakkõnda bilgiler.

Bölüm 4 
ile 12

Bu bölümler her seferde Ana Menü
özelliklerinden birini açõklar.

Diğer 
bölümler

Bölüm 12�den sonra Simgeler ve
Semboller, Uyarõlar, Sorun
Giderme, Philips Orijinal
Aksesuarlarõ, SAR Bilgisi (yayõn
tarihinde mevcutsa, aksi takdirde
ayrõ olarak sağlanõr) ve son olarak
Sõnõrlõ Garanti bölümleri yer alõr.
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4

Eğlence altõndaki alt menüler. ...................... 36
Java Uygulamalarõ ............................................ 36
Oyunlar ............................................................ 36
Ayarlar .............................................................. 38

10. WAP ............................................................. 40
Ana sayfa .......................................................... 40
Yer işaretleri ................................................... 40
URL�yi girin ...................................................... 41
Ayarlar .............................................................. 41
"Push" Gel. Kut. .............................................. 42
Seçenekler ....................................................... 42

11. Uygulamalar ............................................. 43
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in, sol alt köşedeki iç klipse basarak
rõn.

en pili çõkarttõğõnõzda kişisel
bedebilirsiniz.

õn
usunu kaldõrõn, SIM kartõ yerine
tõn kesik ucunun doğru köşede ve
zünün aşağõya dönük olduğundan
Başlarken

1. Başlarken

Kullanmadan önce lütfen �Uyarõlar�
bölümündeki güvenlik talimatlarõnõ okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüz
veya satõcõnõz tarafõndan verilen geçerli bir SIM
kart takmanõz gereklidir SIM kartta abonelik
bilgileriniz, cep telefonu numaranõz ve telefon
numarlarõ ile mesajlarõ saklayabileceğiniz bir
bellek yer alõr (daha fazla bilgi için, bkz: �Rehber í
sayfa 46).

SIM Kartõ Takma

Arka kapağõ çõkartõn
SIM kartõ takmak için önce arka kapağõ
çõkartmalõsõnõz. Düğmesine basõn ve kaydõrarak
arka kapağõ çõkartõn.

Pili çõkartõn
Pili çõkartmak iç
pili yukarõ kaldõ

Telefon açõkk
ayarlarõnõzõ kay

SIM kartõ tak
SIM kart tutuc
yerleştirin. Kar
altõn temas yü
emin olun.



Başlarken

ya dek kaydõrarak yerine takõn.

dan önce ekran üzerindeki
tõn.
6

Kart tutucuyu kapatõn ve kilitli konuma getirin.

Pili yerine takõn
Pili metal konnektörler aşağõ bakacak şekilde
durana kadar yuvasõna kaydõrõn. Daha sonra aşağõ
bastõrarak kilitleyin.

Arka kapağõ takõn
Arka kapağõ durunca

Telefonu kullanma
koruyucu filmi çõkar
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e
şarj edilebilir pil bulunmaktadõr.
 şarj edilmiştir ve eğer pil uyarõsõ

arjõ azaldõğõnda sesli bir uyarõ ile

õ yerine takõldõğõnda, telefonu şarj
onnektörü gösterilen şekilde takõn.
cihazõnõ prize takõn.

j seviyesini gösterir. Şarj sõrasõnda,
areket eder, cep telefonunuzun tam
laşõk 2.5 saat sürer. Tüm çubuklar
, pil tamamen şarj olmuştur. Şarj
ilirsiniz.

 , tuşuna basõn. Sonra ya SIM
kartta veya Telefonda seçin.
, tuşuna tekrar basõn.
Özelleştirme Tamamlandõ
kelimeleri görüntülenir.
Başlarken

Telefonu açma
Telefonu açmak için ) tuşuna uzun süre basõn.
Gerekli olduğu takdirde PIN kodunu girin. PIN
kodu SIM kartõnõzõn 4 ile 8 haneli gizli kodudur. Bu
kod operatörünüz veya satõcõnõz tarafõndan önceden
yapõlandõrõlõp size bildirilir.

Üç kez yanlõş PIN kodu girerseniz SIM kartõnõz
bloke olur. Açmak için operatörünüzden PUK
kodu almanõz gerekir.

Cep telefonunuzu yeni SIM kartõnõz ile ilk kez
açtõğõnõzda, sizden aşağõdakiler istenecektir:

Pili şarj etm
Telefonunuzda 
Yeni pil kõsmen
Açõk ise pilin ş
uyarõlõrsõnõz.
Pil ve pil kapağ
edebilirsiniz. K
Daha sonra şarj 

Pil sembolü şar
şarj göstergesi h
şarj olmasõ yak
sabit olduğunda
cihazõnõ çõkartab

Telefonunuzu 
özelleştirmek 
ister misiniz?

Kişiselleştirmeyi kabul etmek
için , tuşuna basõn.

Gelen aramalar 
için melodi seçin

, tuşuna basõn. Melodi listesi
görüntülenir. İstediğinizi seçin
ve , tuşuna tekrar basõn.

Duvar kağõdõnõzõ 
seçin?

, tuşuna basõn. Sonra duvar
kağõdõ için Açõk veya Kapalõ
seçin. Resim dosyalarõnõn listesi
görüntülenir. İstediğinizi seçin
ve , tuşuna tekrar basõn. Etkin
kelimesi görüntülenir.

Rehberinizi seçin
(SIM veya 
telefon)



Başlarken

Şebeke ve kullanma şekline bağlõ olarak, konuşma
8

süresi 10 saat ve bekleme süresi 1000 saat kadar
olabilir. 
Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazõnõn cep
telefonuna takõlõ kalmasõ pile zarar vermez. 
Şarj cihazõnõ kapatmanõn tel yolu fişten çekmektir,
bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanõn. Şarj
cihazõnõ IT kaynağõna takabilirsiniz.

Hõzlõ tuşlarõ ayarlama
Sõklõkla kullandõğõnõz özelliklere tuşa uzun süre
basarak erişmek için 2 ile 9 sayõ tuşlarõnõ
yapõlandõrabilirsiniz. Bazõ hõzlõ tuş kõsayollarõ
önceden yapõlandõrõlmõştõr. 
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aplama ve sonlandõrma
inde, arayan kişi numarasõnõ
emişse numarasõ görüntülenebilir.

eçili telefon defterinde kayõtlõ ise,
rayan kişinin ismi görüntülenir.
plama: ( tuşuna basõn.

detme: ) tuşuna basõn. Eğer Çağrõ
fse, arama bir numaraya veya
önlendirilir.
c tuşuna basõn. Bu aramayõ
eya reddetme gerçekleştirmeden
patõr.
: ) tuşuna basõn.

oddayken çalmaz.

yanõt seçtiyseniz, ) tuşu dõşõndaki
layabilirsiniz.
i ayarlama

a, sesi artõrmak veya azaltmak için
igasyon tuşuna basõn.
ekleri
a , tuşuna basarak aşağõdaki
ebilirsiniz:
Temel Özellikler

2. Temel Özellikler
Arama yapma

Boş ekrandayken
1. Bekleme durumdayken, tuş takõmõnõ kullanarak

telefon numarasõnõ girin. Hata yaptõğõnõz
takdirde düzeltmek için c tuşuna basõn.

2. Arama yapmak için ( tuşuna basõn.
3. Aramayõ bitirmek için ) tuşuna basõn.
Uluslar arasõ aramalar için, * tuşuna uzun basarak
uluslar arasõ arama ön eki "+" girin.
Telefon defterini kullanma
1. Boş modda iken-tuşuna basõn.
2. Listeden bir kişi seçin. Eğer telefonun rehberini

kullanõyorsanõz ve seçtiğiniz kişiye ait birden
fazla telefon numarasõ varsa, varsayõlan olarak
belirlenmiş olan numara otomatik olarak
seçilecektir. Farklõ bir numara seçmek için, <
veya > tuşlarõna basõn (daha fazla bilgi için
bkz �Rehber� sayfa 46).

3. ( tuşuna basõn, seçilen numara aranõr.
4. Aramayõ bitirmek için ) tuşuna basõn.

Arama cev
Arama geldiğ
gizlemeyi seçm
Eğer numara s
numara yerine a
� Aramayõ ceva
� Aramayõ red

yönlendir akti
telesekretere y

� Zil sessiz: 
cevaplama v
sadece sesi ka

� Sonlandõrma

Telefon Sessiz m

Eğer Her tuşla 
her tuş ile cevap
Kulaklõk sesin
Arama sõrasõnd
+veya -nav
Arama seçen
Arama sõrasõnd
seçeneklere eriş



Temel Özellikler

gösterilir) ve ikinci numara aranõr. Daha sonra ,
aşağõdaki seçeneklere

amalar arasõnda geçiş yapmak
sõnda geçiş yapmak için <
da basabilirsiniz).
aramayõ bağlar. Aktarma
izin bağlantõnõz kesilir.

konferansa dahil eder.
vaplama
õnda ikinci bir arama gelirse,
kartõr ve ekranda Bklyn çağrõ
ilecekleriniz:

k için, Çağrõ yönlendir devre dõşõ
õ etkin olmalõdõr).

 cevaplama
n ve bir arama beklemedeyken
bilirsiniz. Bunu yapmak için, ya

mayõ cevaplamak için (ilk
ma beklemeye alõnõr).
mayõ reddeder.
10

Birden fazla arama
İki veya daha fazla arama yapabilmek ve konferans
arama operatörünüze ve/veya aboneliğinize
bağlõdõr.
İkinci aramayõ yapma
Aktif arama sõrasõnda veya bir aramayõ beklemeye
aldõğõnõzda ikinci bir arama yapabilirsiniz.
Telefondayken, bir numara arayõn (veya telefon
defterinden bir kişi seçin) ve ( tuşuna basõn. İlk
arama beklemeye alõnõr (numara ekranõn altõnda

tuşuna basarak 
erişebilirsiniz:
� Aramayõ değiştir ar

için (aramalar ara
veya > tuşlarõna 

� Aktarõlõyor iki 
tamamlandõğõnda s

� Konferans arayanõ 
İkinci aramayõ ce
Bir görüşme esnas
telefon bip sesi çõ
görüntülenir. Yapab

İkinci aramayõ alma
olmalõ (ve Bklyn çağr

Üçüncü aramayõ
Bir görüşme yaparke
üçüncü bir arama ala

Sessiz Aramayõ sessizleştirmek için.
Rehber Telefon rehberine gitmek için.
SMS SMS arşivleme, yeni SMS

gönderme, gelen SMS�leri
görüntüleme ve SMS giden
kutunuzu görüntülemenizi sağlar.

Arama listesi Yapõlan ve gelen aramalarõn
listesine erişmek için.

Ajanda Ajandaya gider.
Not defteri Telefon numarasõ not etmeniz ve

kaydetmeniz için not defteri.
Bitir Aramayõ bitirir. ( tuşuna 

basõn
Ara
ara

) tuşuna 
basõn

Ara
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katõlõmcõlarõndan birini çõkartmak
õyõ çõkar veya sadece bu kişi ile özel
apmak için Özel arama seçin
klemeye alõnõr).
õ anda kapatmak için ) tuşuna

 arama sõrasõnda yeni bir arama
 az katõlõmcõ varsa, bu yeni aramayõ

ayan kişiyi Konferans aramaya dahil
ğer konferansta beş kişi varsa
layabilir ancak konferansa dahil
Temel Özellikler

aramalardan birini sona erdirmeli ya da yeni gelen
aramayõ konferansa dahil etmelisiniz.

Bu hizmet iki geçerli iletişimle sõnõrlõdõr (bir aktif
bir bekletme).

Konferans arama
Aboneliğe bağlõdõr.

Konferans arama birden fazla arama yapõlarak veya
birden fazla gelen arama cevaplanarak
aktifleştirilir. Aynõ anda beş kişiye kadar görüşme
yapabilmenizi sağlar. 
1. Önce ilk aramanõzõ yapõn, sonra ikincisini (bkz

yukarõsõ).
2. , tuşuna basõn ve Konferans seçin. Beş kişide

bağlanana kadar aynõ işlemi tekrarlayõn. 

3. Konferans 
için Katõlõmc
görüşme y
(diğerleri be

4. Herkesi ayn
basõn.

Eğer konferans
gelirse ve beşten
kabul ederek ar
edebilirsiniz (e
aramayõ cevap
edemezsiniz).

) tuşuna 
basõn

Aramayõ reddeder.

, tuşuna 
basõn

Seçenekler listesini açmak için.
Gelen aramayõ cevaplamak için
Kabul et seçebilir veya mevcut
aramayõ sona erdirerek gelen
aramayõ cevaplamak için Bitir
seçebilirsiniz.



Metin Girişi

üğü nasõl yazõlõr
4 tuşlarõna basõn. Ekranda

e görüntülenir: Sapõ.
k Sarõ seçin.
şuna basarak Sarõ kelimesinin
õn.

girişi
T9® girişten temel girişe geçin.
karaktere ulaşmak için tuşlara
asõnõ gerektirir: "h" harfi 7
düncü harftir, bu yüzden "h"

z basmanõz gerekir. C tuşuna

Seçilen kelimeyi ardõndan bir boşluk ile
k için bu tuşa basõn.
 için kõsa, tüm metni silmek için
asõn.
 küçük harf değiştirmek için:
rt, küçük harf veya BÜYÜK

r için.
l ve noktalama işaretlerinin
nu görmek için. Sonra mevcut 3

a gezinmek için < veya >
 basõn.
T9® temel metin ve nümerik
a değiştirmek için.
12

3. Metin Girişi
Düzenleme ekranlarõna iki farklõ yöntemle metin
girilebilir: T9® Akõllõ Metin Girişi veya temel metin
girişi ile. Bu iki yöntemi kullanma teknikleri
aşağõda anlatõlmõştõr.

T9® metin girişi
T9® Akõllõ Metin Girişi cep
telefonlarõnda metin girişi yapmak için
akõllõ bir giriş yöntemidir. Basmõş
olduğunuz tuşlara göre yazmak
istediğiniz kelime için tahminler

sağlayarak metin girişini hõzlandõrõr. Kelimeyi
oluşturmak için gerekli olan her tuşa bir kez basõn
ve T9® bastõğõnõz harflere dayanarak size bir kelime
önerecektir. Eğer birden fazla kelime mevcutsa,
listedeki ilk kelime görüntülenir ve vurgulanõr.
+veya - tuşlarõna basarak listede gezinebilir ve
, tuşuna basarak kelimeyi ekleyebilirsiniz.
Nasõl kullanõlõr?
Her tuş ile gösterilen harfler ve somboller aşağõdaki
şekildedir:

Örnek: "sarõ" sözc
1. 7 2 7 

listedeki ilk kelim
2. + tuşuna basara
3. , veya >tu

seçimini onaylay

Temel metin 
* tuşuna basarak 
Bu metod istenilen 
birden fazla basõlm
tuşu üzerindeki dör
girmek için dört ke

2 ile 9 Harfleri girmek için.
+veya - Önerilen kelimelerin listesinde

gezinmek için.

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

>
ekleme

C Silmek
uzun b

0 Büyük
Standa
harfle

# Sembo
tablosu
tablod
tuşuna

* Modu 
arasõnd
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üçük harf değiştirmek
ndart, küçük harf veya
 harfler için.

0

 ve noktalama işaretleri
 açmak için. Sonra
3 tabloda gezinmek için
a > tuşuna basõn.

Metin 
düzenleme 

için 
kullanõlan 

dili değiştirir

eğiştirmek için: T9®,
ya nümerik

Mod 
değiştirir
Metin Girişi

kõsa basmak bir karakter siler, uzun basõldõğõnda
metnin tamamõ silinir. 
Örnek: "sari" sözcüğü nasõl yazõlõr
7, 7, 7, 7 (PQRS), 2 (ABC), 7, 7,
7 (PQRS), 4, 4, 4 (GHI) basõn. Mesaj
tamamlandõğõnda , tuşuna basõn.
Harfler, sayõlar ve semboller gösterilen şekilde her
tuşun üzerinde yer alõr.

Kõsa basõş Uzun basõş

1 boşluk 1. , @ / : ; " � ! ¡ ? ¿ # +
- * = % < > ( ) & £ $ ¥ 1

2 a b c 2 à ä å æ ç 2

3 d e f 3 é è ∆ Φ 3

4 g h i 4 Γ ì 4

5 j k l 5 Λ 5

6 m n o 6 ñ ò ö 6

7 p q r s 7 β Π Θ Σ 7

8 t u v 8 ü ù 8

9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ 9

0
Büyük k
için: Sta
BÜYÜK

#

Sembol
modunu
mevcut 
< vey

* Mod d
temel ve



Arama Bilgisi

ve Veri şeklindedir. Seçiminizi yapõn ve ,

numarasõ kaydedilir.
arasõnõ Düzenleme
 numarasõnõ düzenlemek için
, tuşuna basõn. Sesli posta
 numarasõnõ ve tipini gösteren
 tuşuna tekrar basõn. Aşağõdaki
iz için posta kutularõ ekranõ

 aramalar, Cevapsõz aramalar,
ve Aranan numaralar listesini
nan en üstte olacak şekilde

sõralanõrlar. Eğer aranan kişi
kayõtlõ ise, kayõtlõ isim

na menüye girmek için ,

sli posta numarasõnõ
menizi sağlar.
sli posta numarasõnõ
ğiştirmenizi sağlar.
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4. Arama Bilgisi

Bu bölümde açõklanan menüler cep telefonunuzun
aramalarõ nasõl yöneteceği ve bunlarla ilgili
ücretlendirmeler için kullanõlõr.

Mesaj kutularõ
Bu menü seli posta kutusu numarasõ eklemenize
veya düzenlemenize izin verir.
1. Bekleme modunda, ana menüye girmek için

, tuşuna basõn.
2.  Arama bilgisi > Mesaj kutularõ seçin ve

seçeneklere erişmek için , tuşuna basõn. 
Yeni Sesli Posta Numarasõ Ekleme
1. Yeni sesli posta kutusu numarasõ eklemek için,

<Yeni> seçin ve , tuşuna basõn. 
2. Ad girin: giriş ekranõ sesli posta kutusu

numarasõ için isim girmenize izin verir.
Bitirdiğinizde , tuşuna basõn. 

3. Numara Girin: giriş ekranõ sesli posta kutusu
numarasõ için numara girmenize izin verir.
Bitirdiğinizde , tuşuna basõn. 

4. Numara Tipi ekranõ numaranõn tipini
seçmenize izin verir. Seçenekler Telefon, Faks

tuşuna basõn.
5. Yeni sesli posta 
Sesli Posta Num
Mevcut sesli posta
numarayõ seçin ve 
numarasõnõn ismini,
bir ekran belirir. ,
seçeneklere erişmen
belirir:

Arama listesi
Bu menü size Tüm
Arayan numaralar, 
sağlar. En son ara
kronolojik olarak 
kişiler listenizde 
görüntülenir.
1. Boş modda, a

tuşuna basõn.

Sil Se
sil

Değiştir Se
de
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amalarla ilgili tüm seçenekleri
ağlar: çağrõ yönlendirme, arama

sõ
 dakika uyarõsõ bip sesini Açõk veya
arlamanõzõ sağlar.
tme
amanõn uyarõsõnõ Açõk veya Kapalõ
anõzõ sağlar. Bu seçenek aktif
üşmeniz devam ederken biri sizi
ğõnda bip sesi duyarsõnõz. Arama
lliğinin aktif olup olmadõğõnõ
urum seçeneğini seçin.

ama
matik tekrar aranmasõnõ Açõk veya
arlamanõzõ sağlar. Açõk olduğunda,
in telefonu meşgulse, telefonunuz
nana veya maksimum deneme
ulaşana kadar numarayõ otomatik
ar. Her denemenin başõnda telefon
tõ başarõlõ olduğu takdirde özel bir
õr. Her denemede tekrar aramalar
artar.
Arama Bilgisi

2. Tüm aramalarõn listesini görüntülemek için
Arama bilgisi > Arama listesi seçin ve tüm
aramalarõn listesini görüntülemek için ,
tuşuna basõn.

Önceki menüye dönmek için C tuşuna
basabilirsiniz.
Tekrar arama
Arama listesindeki bir numarayõ tekrar aramak için,
numarayõ seçmeniz ve numarayõ tekrar aramak için
( tuşuna basmanõz yeterlidir.
Seçeneklere erişim
Seçeneklere erişmek için, , tuşuna basarak
aşağõdaki seçeneklere erişilir: 

Ayarlar
Bu menü ar
ayarlamanõzõ s
bekletme vb..
Dakika uyarõ
Arama sõrasõnda
Kapalõ olarak ay
Arama Bekle
Gelen ikinci ar
olarak ayarlam
olduğunda, gör
aramaya çalõştõ
bekletme öze
öğrenmek için D
Otomatik Ar
Numaranõn oto
Kapalõ olarak ay
aradõğõnõz kişin
bağlantõ sağla
sayõsõna (10) 
olarak tekrar ar
bipler ve bağlan
bip sesi çõkart
arasõndaki süre 

SMS gönder Listedeki numaraya SMS veya
MMS göndermenizi sağlar. SMS
gönder > SMS veya SMS gönder >
Yeni MMS seçin.

Detaylar Bu aramanõn tarih ve saatini
göstermek için.

Ara Seçilen numarayõ aramak için.
Sil Seçilen aramayõ silmek için.
Sõfõrla Listeyi bir seferde sõfõrlamak ve

listenmiş tüm aramalarõ silmek
için.



Arama Bilgisi

Sayaçlar Şebeke seçimi
iğinde bulunduğunuz bölgede
 listesini sağlar. Kaydolmak

 seçin ve onaylamak için ,

islere bağlanõrken kullanmanõz
rofilleri yaratmanõzõ sağlar:

nõrken veya MMS gönderirken,
 şebekesine bağlanmak için
õlõr.

seçenekler operatör ve/veya
. Bağlantõlar sõrasõnda alõnan
 olarak yanlõş parametrelerden
anõmdan önce bazõ durumlarda
ileceğini ilgili ayarlar için
õşõn. Bazõ önceden tanõmlõ
ramlanma veya isimlendirmeyi
gellenmiş olabilir.

eçin ve aşağõdaki seçeneklere
a basõn:
ilen profilin tüm
ametrelerini göstermek için.
ilen profili yeniden
andõrmak için.
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Bu özellik gelen ve yapõlan aramalarõn
ücretlendirmelerini takip etmeniz için kullanõlõr.
Seçenekler Tpl. Arama süresi ve Süreyi sõfõrla
şeklindedir.
Arayan kimliği
Karşõ tarafa kimliğinizi (örn. Telefonu numaranõzõ)
Göster veya Gizle için. Hangi seçeneğin aktif
olduğunu Durum seçeneğinden görebilirsiniz.

Şebeke
Bu menü bilgi almak veya göndermek için (örn
SMS, MMS) şebekeye bağlanmanõzõ sağlar.
Şebeke üzerinden GPRS kullanõmõ ve aboneliği
hakkõnda bilgi almak için telefon operatörünüzle
temasa geçin. Bu bölümde açõklanan menüleri
kullanarak telefonunuzu operatörünüzün sağladõğõ
GPRS ayarlarõ ile yapõlandõrmak isteyebilirsiniz.
Daha sonra kullanõlacak her uygulama için (örn.
WAP, MMS, vb) taşõyõcõyõ (GSM veya GPRS)
seçin.
Tercih listesi
Bu menü tercih sõranõza göre şebeke listenizi
oluşturmanõzõ sağlar. Bir kez tanõmlandõğõnda,
telefon şebekeye bu tercihler doğrultusunda
bağlanmaya çalõşacaktõr.

Manuel mod seçild
bulunan şebekelerin
istediğiniz şebekeyi
tuşuna basõn.
Erişim Ayarlarõ
Bu menü çeşitli serv
için farklõ veri p
örneğin, WAP kulla
GSM veya GPRS
seçilen profil kullan
Aşağõda açõklanan 
abonelik bağõmlõdõr
hata mesajlarõ genel
kaynaklanõr: ilk kull
SMS ile de alab
operatörünüze dan
profiller tekrar prog
önleyecek şekilde en
Listeden bir öğe s
erişim için , tuşun
Göster Seç

par
İsmi değiştir Seç

adl
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lendirme
arama yönlendirme özelliğini
ya devre dõşõ bõrakmayõ sağlar. 
a, ana menüye girmek için ,
n.
isi > Çağrõ yönlendir seçin ve üç
e tipinden birini seçmek için

 basõn: Sesli aramalar, Faks çağrõlarõ
õlarõ.

Telefonunuz GPRS servisine
otomatik olarak bağlanõr (Eğer
varsa). Bu seçenek GPRS
özelliklerine daha hõzlõ erişim
sağlar, ama enerji sarfiyatõnõ
arttõrõr.
Telefonunuz GPRS servisine
sadece gerekli olduğunda
bağlanõr. Bu seçenek enerji
sarfiyatõnõ azaltõr ancak bağlantõ
gecikmesini arttõrõr.
Arama Bilgisi

GPRS ekle
Bu menü cep telefonunuzun GPRS servisine nasõl
bağlanacağõnõ tanõmlar.

Arama yön
Bu menü 
aktifleştirme ve
1. Boş modd

tuşuna basõ
2.  Arama bilg

yönlendirm
, tuşuna
ve Veri çağr

GSM Ayarlarõ GSM ayarlarõnõ değiştirmek için:
� Kullanõcõ adõ ve Şifre
� Bağlantõyõ sağlamak için gerekli

olan telefon numarasõdõr ve
operatör tarafõndan sağlanõr
(ISDN veya Analog)

� İnaktivite süre, telefonun
bağlantõyõ otomatik olarak
kestiği 30 saniyeden uzun bir
süre (eğer bağlantõ kurulmuşsa).

GPRS ayarlarõ GPRS ayarlarõnõ değiştirmek için:
� Kullanõcõ adõ, Şifre, İnaktivite

süresi
� APN menüsü bağlanmak

istediğiniz harici veri
şebekesinin adresini girmenize
izin verir, bağlantõ sağlamak
için bir metin dizisi kullanõlõr.

Daima açõk

Veri aramasõ 
için



Arama Bilgisi

3. Arama tipini seçtikten sonra , tuşuna basarak Meşgulse
nõz meşgul olduğu takdirde

iğinizde, hattõnõz meşgulse,
a yanõt yoksa gelen arama

lendirme durumunuzu gösterir.

me
 arama yapmasõnõ ve arama

anõzõ sağlar. Bu özelliği
e operatörünüz tarafõndan
eniz gerekir. 

na menüye girmek için ,

Arama engelleme seçin ve ,
engelleme tipini seçin (Giden
elen aramalar) veya aramalarõ

 Ayarlar değiştirin.
seçtikten sonra , tuşuna
i seçin.
 Engelleme
çin ve aşağõdaki seçeneklere
şuna basõn:
18

aşağõdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Koşulsuz
Bu seçenek gelen tüm aramalarõnõzõ belirlediğiniz
telefon numarasõna yönlendirir. Bu seçeneği
aktifleştirirseniz, devre dõşõ bõrakana kadar cep
telefonunuza hiçbir arama gelmez. 
Yanõt yoksa
Gelen arama cevaplanmadõğõ takdirde yönlendirilir.
Ulaşõlmazsa
Gelen arama numaranõza ulaşõlamadõğõ takdirde
yönlendirilir.

Gelen arama hattõ
yönlendirilir.
Her koşulda
Bu seçeneği seçt
ulaşõlamõyorsa vey
yönlendirilecektir. 
Durum
Bu menü arama yön

Arama engelle
Bu menü telefonun
almasõnõ kõsõtlam
kullanmadan önc
sağlanan şifreyi girm
1. Boş modda, a

tuşuna basõn.
2.  Arama Bilgisi > 

tuşuna basarak 
aramalar veya G
engellemek için

3. Arama tipini 
basarak seçeneğ

Giden Aramalarõ
Giden aramalar se
erişmek için , tu

Koşulsuz Tüm aramalarõn sistematik olarak
yönlendirilmesi. Boş ekranda +
simgesi görüntülenir.

Yanõt yoksa Sadece cevaplamadõğõnõzda.
Ulaşõlmazsa Şebeke kapsama alanõ

dõşõndayken.
Meşgulse Sadece hattõnõz meşgulse.
Koşullu Hattõnõz meşgulse, cevaplamazsanõz,

şebeke kapsama alanõ dõşõndaysanõz.
Durum Var olan durumu gösterir.
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alõşma
e aşağõdaki seçeneklere erişmek
 basõn:

giden aramalar için arama
al etmeden önce arama engelleme
iz gereklidir.

Tüm gelen aramalar için arama
engellemeyi Açõk veya Kapalõ
olarak ayarlamak için , tuşuna
basõn. Tüm gelen aramalarõn
arama engelleme durumu görmek
için Durum tuşuna basõn.
Dolaşõmdayken gelen aramalar
için arama engellemeyi Açõk veya
Kapalõ olarak ayarlamak için ,
tuşuna basõn. Bu tür aramalarõn
arama engelleme durumu görmek
için Durum tuşuna basõn.

Giden aramalarõn arama engellemesini
iptal etmek için , tuşuna basõn.
Gelen aramalarõn arama engellemesini
iptal etmek için , tuşuna basõn.
Arama engelleme şifresini
değiştirmek için , tuşuna basõn.
Arama Bilgisi

Gelen Aramalarõn Engellenmesi
Gelen aramalar seçin ve aşağõdaki seçeneklere
erişmek için , tuşuna basõn:

Ayarlar ile Ç
Ayarlar seçin v
için , tuşuna

Gelen veya 
engellemeyi ipt
kodunu girmen

Tümü Tüm giden aramalar için arama
engellemeyi Açõk veya Kapalõ
olarak ayarlamak için , tuşuna
basõn. Tüm giden aramalarõn
arama engelleme durumu görmek
için Durum tuşuna basõn.

Uluslararasõ Tüm giden uluslararasõ aramalar
için arama engellemeyi Açõk veya
Kapalõ olarak ayarlamak için ,
tuşuna basõn. Tüm uluslararasõ
aramalarõn arama engelleme
durumu görmek için Durum
tuşuna basõn.

Yerel Hariç 
Ulusl.

Aboneliğinizin bulunduğu ülke
dõşõndaki tüm giden uluslararasõ
aramalar için arama engellemeyi
Açõk veya Kapalõ olarak ayarlamak
için , tuşuna basõn. Bu tür
aramalarõn arama engelleme
durumu görmek için Durum
tuşuna basõn.

Tümü

Dolaşõmda 
iken

Gideni iptal et

Geleni iptal et

Engelleme 
kodu



Mesajlar

Okuma raporu istediyse, göndermek isteyip
 bir mesaj görüntülenir. MMS
 kutusu > MMS (bkz aşağõsõ)

MS�in boyutu telefonunuzun
büyükse, veri silerek (resimler,
altmanõz gerekir.

ak ve göndermek için aşağõda
ygulayõn:
na menüye girmek için ,

ni MMS seçin ve yeni MMS
n , tuşuna basõn. 
, Adres gir, veya Rehberden
anõlabilir.
<Geçerli Liste> ile devam
, tuşuna basõn. MMS
õ gelir.

a ekranõnda bulunan beş simge
, Ses ekleyebilir, mesaj Gönder
a MMS seçenekleri içine

 veya - ile bir seçenekten
ve menüye erişmek için ,
20

5. Mesajlar

Mesajlar menüsü SMS mesajlarõ okumanõza,
yazmanõza ve almanõza, diğer cep telefonlarõ ile
paylaşmanõza izin verir.
Benzer şekilde, MMS mesajlarõ (multimedya
mesajlar) gönderebilir ve alabilirsiniz, bu mesajlar
metin, resim, ses veya kaydetmiş olduğunuz notlarõ
içerebilir. 
Bir multimedya mesaj metin, ses ve resim içeren bir
slayt veya birkaç slayttan oluşabilir. İkincisi
durumunda mesaj slayt show olarak görüntülenir.

Yeni MMS
Cep telefonunuz ile MMS (Multimedya Mesaj
Servisi) mesajlarõ alabilir ve gönderebilirsiniz.
MMS ile resimler, sesler ve metin içeren mesajlar
gönderebilirsiniz.
MMS mesajlarõ gönderirken, mesajõnõ görebilmesi
için alõcõnõn da MMS özelliğine sahip telefonu
olmasõ gereklidir.
MMS Alma
Eğer biri size MMS gönderirse, bir simge ve ses
uyarõsõ ile uyarõlõrsõnõz. Eğer mesajõ gönderen

istemediğinizi soran
indirildiğinde, Gelen
içine kaydedilir. 
Eğer indirilecek M
hafõzasõndan daha 
sesler vs) hafõza boş

Yeni MMS
Yeni MMS oluşturm
açõklanan adõmlarõ u
1. Boş modda, a

tuşuna basõn.
2.  Mesajlar > Ye

oluşturmak içi
3. Telefon no gir

seçenekleri kull
4. Daha sonra 

edebilirsiniz. 
oluşturma ekran

5. MMS oluşturm
ile Resim, Metin
seçebilir vey
girebilirsiniz. +
diğerine geçin 
tuşuna basõn.
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mlandõğõnda, Şimdi gönder seçin ve
n. Bir ilerleme çubuğu mesajõnõzõn
ip etmenizi sağlar, gönderimi iptal
 tuşuna basõn. Eğer MMS taslak
diyse, Taslaklar menüsünde bulunur.
iyse, Giden kutusu içinde bulunur.

 Mesaj Servisi (SMS) kullanarak
õ göndermenizi, gönderdiğiniz ve
arõ yönetmenizi sağlar.
turmak ve göndermek için aşağõda
arõ uygulayõn:
 ana menüye girmek için , tuşuna

 SMS seçin ve yeni SMS
 için , tuşuna basõn. 
n metnini girin ve , tuşuna basõn.
ki seçenekler verilir:
Alõcõ ekle> veya Şimdi gönder.

Yeni> alõcõ girmek veya Rehber
çinden giriş seçmek için.
eçerli mesajõ ve eklerini Arşiv
enüsüne kaydetmek için.
Mesajlar

6. Mesajõnõzõ hazõrlayõn: Resim, Metin ve/veya Ses
ekleyin. Daha fazla slayt oluşturmak için >
tuşuna basõn.

7. Sol taraftaki son simge MMS seçenekleri
seçeneğine erişmenizi sağlar (bkz aşağõsõ).

8. Seçtiğiniz alõcõ(lar)a MMS göndermek için
Gönder seçin.

Resimler Resim albümü içinden seçilir. Telif hakkõ
ile korunan resimler MMS ile gönderilemez.
Sesler Ses Albümü içindeki melodilerden seçilir. 
MMS Seçenekleri
Yeni MMS mesajlarõ oluşturulurken aşağõdaki
seçenekler kullanõlabilir: 

Mesajõnõz tama
, tuşuna basõ
gönderilişini tak
etmek için c
olarak kaydedil
MMS gönderild

Yeni SMS
Bu menü Kõsa
metin mesajlar
aldõğõnõz mesajl
Yeni SMS oluş
açõklanan adõml
1. Boş modda,

basõn.
2. Mesajlar >

oluşturmak
3. SMS mesajõ

Size aşağõda

Konu değiştir Mesajõn konusunu düzenlemek ve
değiştirmek veya girmek için.

Örnek olrk 
kaydet

Mesajõnõzõ şablon olarak
kaydetmek için, böylelikle diğer
MMS�ler için temel oluşturabilir
(örn. �İyiki doğdun� mesajõ).

Slayt süresi Slay süresini Ayarlar > Uygulama
ayarlarõ içinde değiştirmek için
(bkz sayfa 25), ve her slayt
arasõndaki süreyi ayarlamak için.

Çok alõcõya 
gönd.

<

SMS gönder <
i

Kaydet G
m



Mesajlar

usu
z tüm Okunmuş ve Okunmamõş
, Teslim ve Okundu raporlarõnõ
mak için, seçin ve , tuşuna

seçeneklere erişmek için
sõn:

jõ göndereni aramak için
atöre bağlõ).
 arşiv menüsüne taşõmak için.

n kutusunu boşaltmak için.

atik moda geri dönmek için:
S daha sonra sürekli slayt show
k gösterilir.
aki veya önceki slayta gitmek
 Manuel modda MMS izlerken

veya > tuşuna da
bilirsiniz. Bu seçenek sadece
S birden fazla slayt içeriyorsa
ir.
rli slayttaki resmi ayõklayarak
 albümü içine kaydetmek için.
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SMS ile birlikte iki farklõ tipte en fazla iki farklõ ek
gönderebilirsiniz. Görüntüler ve animasyonlar ve
resimler hariçtir: eğer önce animasyon sonra
görüntü seçerseniz, sadece görüntü alõnõr ya da tam
tersi.
Telif hakkõ ile korunan resimler ve sesler SMS ile
gönderilemez.

Gelen kutusu
Bu menü aldõğõnõz SMS ve MMS mesajlarõnõ
okmanõzõ sağlar.
SMS gelen kutusu
Bu menü aldõğõnõz SMS mesajlarõnõ okumanõzõ
sağlar. Mesajlar liste şeklinde görüntülenir.
Bir mesaj görüntülendiğinde, aşağõdaki menü
seçeneklerine erişmek için , tuşuna basõn.

MMS Gelen Kut
MMS gelen kutunu
MMS, Hatõrlatmalar
listeler. Mesajõ oku
basõn. Aşağõdaki 
Seçenekler tuşuna ba

Grafik ekle Resim veya animasyon eklemek
için.

Ses ekle Melodi eklemek için.

Cevapla Göndereni cevaplamak için.
Mesajõ ilet Seçilen mesajõ iletmek için. Eklerin

iletilemeyeceğini unutmayõn.
Sil Seçilen mesajõ silmek için.

Tekrar ara Mesa
(oper

Telefona 
taşõ

SMS

Sõfõrla Gele

Çal Otom
MM
olara

Sonraki / 
önceki
slayt

Sonr
için.
< 
basa
MM
belir

Resmi
kaydet

Geçe
Resim
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 gelen SMS mesajlarõnõ boş ekranda
i sağlar. Daha sonra aldõğõnõz bir
mak için , tuşuna basmanõz,
nõnda mesajõnõzõ yazmanõz ve ,
smanõz yeterlidir.
ken yeni bir SMS alõrsanõz, ikinciyi
e birincisini cevaplayabilirsiniz.

k, birinci mesajdan çõkmak için Geri
lirsiniz. İkinci mesaj ekranda

S otom. kaydet veya Arşive taşõ
ullanõlarak telefonun hafõzasõna

 mesajlarõ incelemenizi mümkün
S�leri sil> öğesi, tüm SMS�leri tek
enizi sağlar. Bir mesaj
de, şu seçeneklere erişmek için ,
r tuşuna basõn: Sil, SMS düzenle,
r ara.
Mesajlar

MMS�i almadan önce hatõrlatmalarõ SİLMEYİN,
aksi takdirde MMS�i alamazsõnõz. MMS�in
tamamõ alõndõktan sonra hatõrlatmalar otomatik
olarak silinir.

Giden kutusu
Gönderilmiş veya oluşturulmuş ancak Gönderilmemiş
mesajlarõ listeler. Bu mesajlar için Çal, Sil veya
Detaylar görüntüle seçebilir, başka birine Gönder ya
da İlet seçebilirsiniz. Gönderilmemiş giden kutusunda
taslak olarak kaydedilir. MMS�inizi kaydetmeden
veya göndermeden önce MMS menüsünden
çõkarsanõz, otomatik olarak taslak kaydedilir.

Kaydettiğiniz mesajlar sadece Giden kutusu
klasöründen gönderilebilir. Silinmiş bir öğeyi
(mesaj, hatõrlatma veya rapor) geri
GETİREMEZSİNİZ. Silmeyi iptal etmek için Geri
tuşuna basõn.

Hõzlõ SMS
Açõk olduğunda,
görüntülemeniz
mesajõ cevapla
düzenleme ekra
tuşuna tekrar ba
Eğer birini okur
okumadan önc
Alternatif olara
tuşuna basabi
görüntülenir.
Arşiv
Bu menü, SM
seçenekleri k
kaydedilmiş tüm
kõlar. <Tüm SM
seferde silm
görüntülendiğin
veya Seçenekle
Mesajõ ilet, Tekra

Sesi kaydet Geçerli slayttaki sesi ayõklayarak
Ses albümü içine kaydetmek için.

Kapat MMS�i kapatmak ve seçenekler
listesine dönmek için.



Mesajlar

Ayarlar

lan servislere erişmek için
õlmõş olabilir. Değilse, önceki
an bilgileri almak için
üşün ve bu bilgileri verilen
azõ operatörlerde erişim
 üzerinden» gönderilebilir.

eçenek Açõk iken, SMS mesaj
ezinizin numarasõnõ mesajõnõz
irlikte gönderebilirsiniz. Bu

mda alõcõ kendi SMS
ezini değil, sizin SMS
ezinizi kullanarak mesajõnõza
p verebilecektir. Bu sayede
õm hõzõ artacaktõr. 
zellik aboneliğe bağlõdõr.
ayõlan SMS merkezinizi
enizi sağlar. SIM kartõnõzda bu
et kullanõlamõyorsa, SMS
ezi numaranõzõ girmeniz
ecektir.

eçenek Açõk iken, Giden kutusu
süne gönderilen tüm mesajlar
atik olarak kaydedilecektir.
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SMS ayarlarõ
Bu menü SMS ayarlarõnõ yapõlandõrmanõza izin
verir. Seçenekler şunlardõr:

MMS Ayarlarõ
Telefonunuz sunu
önceden yapõlandõr
bölümde açõklan
operatörünüzle gör
şekilde girin. B
parametreleri «hava

Teslim 
raporu

Bu seçenek Açõk iken, göndermiş
olduğunuz SMS�in alõcõ tarafõndan
alõnõp alõnmadõğõ size yine SMS
yoluyla bildirilir. 
Bu özellik aboneliğe bağlõdõr.

Geçerlilik 
süresi

Mesajõnõzõn SMS merkezinde
saklanacağõ sürenin uzunluğunun
seçilmesi. Bu alõcõ şebekeye bağlõ
değilken kullanõşlõdõr (bu yüzden
mesajõnõzõ o anda alamõyordur). 
Bu özellik aboneliğe bağlõdõr.

İmza Bu seçenek Açõk iken, mesajõnõzõn
sonuna kendi imzanõzõ
ekleyebilirsiniz. Düzenle, Değiştir
veya Kaydet seçenekleriyle imzanõz
üzerinde çalõşabilirsiniz.

Yanõt 
şebekesi

Bu s
merk
ile b
duru
merk
merk
ceva
aktar
Bu ö

SMS 
merkezi

Vars
seçm
hizm
merk
gerek

SMS otom. 
kaydet

Bu s
menü
otom
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õ

 seçenek Açõk veya Kapalõ olarak
rlanabilir ve göndermiş olduğunuz
S�in durumunun değişip

işmediğini, örn. MMS�in
nduğunu veya silindiğini size SMS
uyla bildirir.
 seçenek Açõk veya Kapalõ olarak
rlanabilir ve gönderim durumunu,
. MMS�inizin alõnõp alõnmadõğõnõ,
e SMS yoluyla bildirir.
 seçenek Açõk veya Kapalõ olarak
rlanabilir ve gönderilen mesajlarõ
en kutusu menüsüne otomatik
rak kaydetmenizi mümkün kõlar.
r bir MMS slaytõ arasõndaki süreyi
menizi sağlar.

arladõğõnõz bağlantõ profilleri
sõnda seçim yapmanõzõ sağlar
 bağlantõyõ çalõştõrõrken

llanõlacak şebeke tipini seçmenizi
lar: GSM, GPRS veya Önce GPRS.
Mesajlar

Listeden bir MMS profili seçin ve aşağõdaki
ayarlara ulaşmak için Değiştir seçeneğini seçin.
Uygulama ayarlarõ

Şebeke ayarlar

Alõm 
modu

Şu seçenekler arasõnda seçim
yapmanõza izin verir:
� Manuel: Gelen kutusu içerisinde bir

hatõrlatma seçip Oku seçeneği ile
manuel olarak sunucuya
bağlandõktan sonra Çal seçeneğini
kullanarak MMS�i oynatabilirsiniz.

� Otomatik: Yeni MMS�ler doğrudan
Gelen kutusu�na yerleştirilir. MMS�i
seçin ve oynatmak için>
seçeneğine basõn.

Dolaşõm esnasõnda bu mod
devredõşõdõr.

Geçerlilik 
süresi

MMS�lerinizin sunucuda 1 saat ila 1
hafta (maksimum) arasõnda ne kadar
süreyle saklanacağõnõ seçmenizi
sağlar. Bu alõcõ şebekeye bağlõ
değilken kullanõşlõdõr (bu yüzden
mesajõnõzõ o anda alamõyordur).

Okuma 
Raporu

Bu
aya
MM
değ
oku
yol

Teslim 
raporu

Bu
aya
örn
siz

Otomatik 
kayõt

Bu
aya
Gid
ola

Slayt 
süresi

He
seç

Şebeke 
erişimi

Ay
ara

Taşõyõcõ Bir
ku
sağ



Mesajlar

Kalõplar
sağlanan MMS ve SMS

sini içerir.
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SMS yayõnõ
Bu menü şebekedeki tüm abonelere düzenli olarak
gönderilen SMS mesajlarõnõn alõnõşõnõ yönetir. Size
aşağõdaki seçeneklere erişim sağlar:
Alõş
Hücresel yayõn mesajlarõnõn alõmõnõ Açõk veya Kapalõ
olarak ayarlayabilirsiniz.
Konular
Almak istediğiniz mesaj tiplerini tanõmlamanõz için.
Bir konu yapõlandõrmak için, <Yeni> seçeneğini
seçin, operatörün sağladõğõ kodu girin ve, eğer
istenirse, bir isim düzenleyin. Listedeki mevcut
konular arasõndan birini seçebilir, bu konuyu
silebilir veya yeniden adlandõrabilirsiniz.

Listeye 15 adede kadar farklõ konu girebilirsiniz.
Farklõ konulara ait kodlarõ edinmek için,
operatörünüzle bağlantõ kurun.

Sistem tarafõndan 
mesajlarõnõn bir liste

MMS 
merkezi

Bağlanmak istediğiniz sunucunun
MMS adresini girmeniz için.

Ağ geçidi 
adresi 
Ağ geçidi 
portu

Sunucunun ağ geçidine ait port
numaralarõnõ veya IP�yi girmeniz için.
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 şarj cihazõna bağlandõğõnda daima
õr.

e uyarõnõn Açõk veya Kapalõ olarak
izin verir. Açõk olarak

listeden istediğiniz uyarõ tonunu

çõk veya Kapalõ olarak ayarlanmasõ

da uyarõ sesi duymayõ Açõk veya
arlamanõza izin verir.

menülerin ekranda nasõl
ni ayarlamanõza izin verir.
a menüye girmek için , tuşuna
Ayarlar

6. Ayarlar

Bu menü mevcut her bir seçenek için ayarlarõ
değiştirmenizi (sesler, saat ve tarih, güvenlik vb.) ve
telefonunuzu kişiselleştirmenizi sağlar.

Sesler
Bu menü telefonun ses ayarlarõnõzõ yapõlandõrmanõzõ
sağlar.
Melodi
Bir melodi seçmenizi sağlar. Liste kaydedilen
sesleri ve kaydetmiş olduğunuz melodileri de içerir.
Listede gezinin ve seçilen melodinin dinletilmesini
bekleyin.
Zil seviyesi
Bu seçenek zil sesinin yüksekliğini ayarlamanõzõ
sağlar. + veya - tuşuna basarak zil sesini Sessiz
ile Artan arasõnda değiştirebilirsiniz.
Titreşim
Arama geldiğinde, ajanda etkinliğinin saati
geldiğinde, mesaj aldõğõnõzda ve alarm çaldõğõnda
titreşim uyarõsõnõ Açõk veya Kapalõ olarak
ayarlamanõza izin verir.

Titreşim uyarõsõ
Kapalõ durumdad
Mesaj zili
Mesaj geldiğind
ayarlanmasõna 
ayarlandõğõnda, 
seçebilirsiniz.
Tuş tonlarõ
Tuş tonlarõnõn A
içindir.
Pil uyarõsõ
Pil zayõfladõğõn
Kapalõ olarak ay

Ekran
Bu menü 
görüntüleneceği
Boş modda, an
basõn.



Ayarlar

Duvar kağõdõ Tarih ayarõ
veya gezinti tuşlarõna basarak
ağlar.

 görüntüleneceği dili seçmenizi

 veya kapalõ olarak ayarlamak

rama geldiğinde tuş kilidi
lõr.

n veya kişiye bir tuş atayarak
rlamanõzõ sağlar. Boş modda bu
fonksiyonu otomatik olarak
li numarayõ arar (Hõzlõ arama).
nceden yapõlandõrõlmõştõr, ama
ramlayabilirsiniz (2 ile 9

ağõdaki tuşlar kilitlidir:
ta kutusunu ara.
asõ arama yap.
õnõ kilitleme/kilit açma.
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Ana ekranõn duvar kağõdõnõ Açõk veya Kapalõ olarak
ayarlamanõza izin verir. 
Aydõnlatma
Aydõnlatma, arama veya mesaj geldiğinde,
menülerde dolaşõrken vb durumlarda daima
aktifleşir. Mevcut değerlerden birini seçin.
Aydõnlatma yönetimi boştayken değil
menülerdeyken etkilidir (12 saniye açõk kalõr).
Diğer ayarlar
Bu menü telefonunuzu yapõlandõrmanõzõ ve cevaplama
modu, saat, dil vb şeyleri ayarlamanõzõ sağlar.
1. Boş modda, ana menüye girmek için ,

tuşuna basõn.
2. Ayarlar > Diğer ayarlar seçin.
Diğer ayarlar menüsü altõnda, aşağõdakilerden birini
seçebilirsiniz: Cevaplama modu, Saat ayarõ, Tarih
ayarõ, Dil, ve Tuş takõmõ kilidi.
Cevaplama modu
Gelen aramalarõ Gönder tuşuyla veya Her tuşla
cevaplamayõ ayarlamanõzõ sağlar.
Saati ayarla
Tuş takõmõ veya gezinti tuşlarõ ile saati ayarlamanõzõ
sağlar.

İlgili sayõ tuşlarõna 
tarihi ayarlamanõzõ s
Dil
Bu özellik mesajlarõn
sağlar.
Tuş takõmõ kilidi
Tuş takõmõnõzõ açõk
için.

Her durumda, a
otomatik olarak açõ

Hõzlõ tuşlar
Belirli bir fonksiyo
doğrudan erişim aya
tuşa uzun basõş 
aktifleştirir veya ilgi
Belirli hõzlõ tuşlar ö
bunlarõ yeniden prog
arasõndaki tuşlar. Aş

1 Sesli pos

* Uluslarar

# Tuş takõm
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e kodu ile birlikte PIN 2 kodunuzu
izin verir. SIM kartõnõza bağlõ

llikler veya seçenekler operatörünüz
lanmõş olan PIN gizli kodunu

2 kodu girerseniz SIM kartõnõz bloke
çin operatörünüzden PUK2 kodu
. PUK kodunu 10 kez arka arkaya
iz, SIM kartõnõz bloke olur ve
u olduğu takdirde operatörünüz veya
 kurun.

ma
seçildiğinde aramalarõ sadece sabit
õnõrlar. Kõsõtlamayõ Kõsõtlama yok
ilirsiniz.
oneliğe bağlõdõr ve PIN2 kodu
özellik WAP ve GPRS üzerinden
õsõ için de uygulanabilir.

si
nen bir liste ayarlamanõzõ ve Arama
ği ile aramalarõ sadece bu liste ile
ğlar.
Ayarlar

Servis sağlayõcõnõza bağlõ olarak, diğer hõzlõ tuşlar
tanõmlanmõş ve kilitlenmiş olabilir.

1. Listeden, 2 ile 9 arasõnda bir tuş seçin ve
, tuşuna basõn. Eğer tuş programlõysa,
Değiştir seçin.

2. Bu tuşa atamak istediğiniz fonksiyonu seçmek
için listede gezinin ve , tuşuna basõn.

3. Hõzlõ tuşu kullanmak için, boş moddayken
programlanmõş tuşa basõn ve basõlõ tutun.

Güvenlik
Bu menü cep telefonunuz ve kayõtlõ verilerinizin
güvenliği ile ilgili özelliklere erişmenizi sağlar.
PIN koruma
Bu menü PIN korumayõ Açõk veya Kapalõ olarak
ayarlamanõzõ sağlar. Açõk olarak ayarlandõğõnda,
telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz
istenir.

Eğer bu seçenek Kapalõ olarak ayarlandõysa PIN
kodunuzu değiştiremezsiniz.

PIN2 değiştir
Arama engellem
değiştirmenize 
olarak, bazõ öze
tarafõndan sağ
gerektirebilir.

Üç kez yanlõş PIN
olur. Açmak i
almanõz gerekir
yanlõş girersen
kullanõlamaz. B
satõcõnõzla temas

Arama kõsõtla
Sadece sabit no 
no listesi ile s
seçerek kaldõrab
Bu özellik ab
gerektirir. Bu 
e-posta bağlant

Sabit no liste
Sabit no listesi de
kõsõtlama seçene
sõnõrlamanõzõ sa



Ayarlar
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Bu özellik aboneliğe bağlõdõr ve PIN2 kodu
gerektirir.

Sabit 
no listesi

PIN2 kodunu kullanarak Sabit no listesi
listesine bakmanõzõ, düzenlemenizi ve
değiştirmenizi sağlar.

Arama
kõsõtlama

Sadece sabit no seçildiğinde aramalarõ
sadece sabit no listesi ile sõnõrlar.
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 ekran modunda gezinirken >
menü seçeneklerine geçebilirsiniz.

lefonunuzda kayõtlõ ses dosyalarõnõ
 dinlemenizi sağlar. 
 ana menüye girmek için , tuşuna

 > Ses albümü seçin ve daha fazla
sõ almak veya mevcut ses
 dinlemek için , tuşuna basõn. 
 ile çalõşma
r ses dosyasõ seçebilir ve aşağõda
ü seçeneklerine erişmek için ,
siniz.

Resim dosyalarõnõ bir seferde
Tümünü sil için (korumalõ resimler
için geçerli değildir).

Seçilen ses dosyasõnõ zil olarak
ayarlamak için.
Seçilen ses dosyasõnõ Mesaj zili
olarak ayarlamak için. Bu seçenek
Ayarlar > Sesler menüsünde
aktifleştirilmiş olmalõdõr.
Multimedya

7. Multimedya

Resim albümü
Bu menü cep telefonunuzda kayõtlõ resimleri
yönetmenizi ve görüntülemenizi sağlar.
1. Boş modda, ana menüye girmek için ,

tuşuna basõn.
2.  Multimedya > Resim albümü seçin ve resmi

görüntülemek için , tuşuna basõn.
3. Listedeki önceki veya sonraki resmi

görüntülemek için +/ - tuşlarõnõ kullanõn.
Resim dosyalarõ ile çalõşma
Listedeyken, bir resim dosyasõ seçebilir ve aşağõda
listelenen menü seçeneklerine erişmek için ,
tuşuna basabilirsiniz.

Resimlerde tam
tuşuna basarak 

Ses albümü
Bu menü cep te
yönetmenizi ve
1. Boş modda,

basõn.
2.  Multimedya

ses dosya
dosyalarõnõ

Ses dosyalarõ
Listedeyken, bi
listelenen men
tuşuna basabilir

MMS Seçilen resmi MMS mesajõ içinde
göndermek için.

Duvar kağõdõ 
yap

Seçilen resmi duvar kağõdõ olarak
ayarlamak için.

Yeniden 
adlandõr

Seçilen resmi Yeniden adlandõr
için.

Sil Seçilen resmi Sil için.

Tümünü Sil

Zil olarak 
ayarla

SMS/MMS zil 
olarak



Multimedya

3. Altõ özelliğin her biri tarafõndan kullanõlan
 tam olarak görmek için ,
sõn: Resim albümü, Ses albümü,
onda, Java, ve Çeşitli.
krar bastõğõnõzda yukarõdaki
ik tarafõndan kullanõlan hafõza

olarak), kullanõlan hafõza
fõzayõ kullanan dosya sayõsõnõ
32

Hafõza durumu
Bu menü telefonunuzun kullanõlabilir hafõza
yüzdesini görüntülemek için kullanõlõr. Çeşitli
özellikler hafõza kapasitesini paylaşõr. resimler,
sesler, kaydedilmiş notlar ve sesli komutlar için ses
etiketleri, kayõtlõ mesajlar, telefon rehberi ve ajanda
girişleri, oyunlar, vs. 
1. Boş modda, ana menüye girmek için , tuşuna

basõn.
2. Multimedya > Hafõza durumu seçin ve hafõza

durumunu kontrol etmek için , tuşuna
basõn. Ekranda kullanõlabilir hafõza, kullanõlmõş
hafõza yüzde olarak ve toplam hafõza kilobyte
(KB) olarak gösterilir.

hafõza miktarõnõ
tuşuna tekrar ba
SMS, MMS, Telef

4. , tuşuna te
özellik bu özell
miktarõnõ (KB 
yüzdesini ve ha
gösterir.

MMS Seçilen ses dosyasõnõ MMS
mesajõ içinde göndermek için.

Yeniden 
adlandõr

Seçilen ses dosyasõnõ Yeniden
adlandõr için.

Sil Seçilen ses dosyasõnõ Sil için.
Tümünü Sil Ses dosyalarõnõ bir seferde

Tümünü sil için (korumalõ sesler
için geçerli değildir).
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uz şebekeye Ayarlar > Şebeke
nõmladõğõnõz Erişim ayarlarõ ile
yfa 27). Bağlantõ hatasõ durumunda,
ye git� mesajõ görüntülenir: (
a basarak WAP seçeneklerine erişin

mu başlattõğõnõzda açõlan ilk WAP
 durumda bu menü öğesi önceden
õr ve sizi operatörünüzün WAP ana
yacaktõr. Bu varsayõlan ana sayfayõ
 bkz �Seçenekler� sayfa 35.

llandõğõnõz WAP sitesi adreslerini,
enien adlandõrmanõzõ ve listeden
enizi sağlar.
enekler tuşuna basõn, sonra Yer
isim ve URL alanlarõ gezdiğiniz

bilgilerle otomatik olarak

e seçin ve düzenleme ekranõnõn
i ismi girmeye başlayõn. , tuşuna
ra URL adresini girmek için aynõ
din.

nüsü seçili yer işaretleri için Sil veya
ağlar.
Operatör Servisleri

8. Operatör Servisleri

WAP
Bu menü şebekeniz tarafõndan sağlanan haberler,
spor, hava durumu gibi hizmetlere erişmek için
kullanõlõr.

Eğer telefonunuz önceden yapõlandõrõlmõşsa, bu
bölümde açõklanan ayarlarõ değiştirmeniz gerekli
değildir. Bazõ operatörler için ayarlar uzaktan
yapõlabilir.

WAP oturumu başlatmak için, Operatör > WAP >
Ana sayfa seçin.

Cep telefonun
menüsünde ta
bağlanõr (bkz sa
ekranda �Menü
Seçenekler tuşun
(bkz sayfa 35).
Ana sayfa
Bu, WAP oturu
sitesdir. Bir çok
yapõlandõrõlmõşt
sayfasõna bağla
değiştirmek için
Yer işaretleri
Bu menü sõk ku
saklamanõzõ, y
kolaylõkla erişm
Gezinirken Seç
işaretleri seçin: 
sayfadaki 
doldurulacaktõr.
Yer işareti ekl
gelmesi için yen
basõn, daha son
şekilde devam e
Yer İşrtlr Ynt me
Düzelt imkanõ s

 + veya - Çevrimiçi sayfalarda
gezinmek için.

, tuşuna basõn Vurgulanmõş öğeyi seçmek
için.

C Geri tuşuna 
basõn

Önceki sayfaya dönmek için.

) tuşuna basõn 
veya Seçenekler 
> Çõkõş seçin

WAP oturumunu sona
erdirmek için.



Operatör Servisleri

URL'yi girin Profile Yeni İsim Ver
eniden isimlendirmek için
nõn gelmesi için yeni ismi

õrasõnda gezilen sayfalarõn
 hafõza alanõnõ boşaltmak için.

 sayfa ismini ve adresini
(düzenleme ekranõnõn gelmesi
eye başlayõn).
arlar > Erişim ayarlarõ içinde
veri profillerinden birini
ir (bkz sayfa 27).
tõ çalõştõrõlõrken seçilen profil
lacak şebeke tipini seçmenizi
3).
 Proxy portu seçili profil
AP bağlantõsõ açõlõrken
çidi adresini ve port numarasõnõ
lar.

güvenlik Sertifikalar (sonra
tülemek veya silmek için),
ya Geçerli sertifika listelerini
.
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Bu menü bir WAP sitesi adresi girerek bunu
seçtiğinizde doğrudan bağlanmanõzõ sağlar (WAP
adreslerini yer işareti olarak kaydetmeden erişmek
için hõzlõ bir yol).
Bu menüye girdiğiniz tüm adresler ve en az bir kez
bağlanõlanlar listede gözükür. Öğelerden birini
seçin ve ilgili sayfaya adresin tamamõnõ girmeye
gerek olmadan tekrar bağlanmak için , tuşuna
basõn.
Ayarlar
WAP sitelerine erişim için, önce bir WAP bağlantõ
profili oluşturmanõz gerekir.
Profil seç
Mevcut profillerden birini seçmek, sonra her biri
için bağlantõ ayarlarõnõ tanõmlamak amacõyla.

Aşağõda açõklanan tüm bağlantõ ayarlarõ seçilen
profil için uygulanõr.
Tarayõcõ seçenekleri
WAP sayfalarõna ekli resimlerin yüklenmesini
etkinleştirmek veya devre dõşõ bõrakmak için.

Kapalõ seçmek, gezilen sayfalarõn global indirilme
sürelerini hõzlandõracaktõr.

Seçili profili y
(düzenleme ekranõ
girmeye başlayõn).
Önbellek
WAP oturumu s
saklandõğõ telefonun
Şebeke
� Ana sayfa: Ana

değiştirmek için 
için yeni ismi girm

� Şebeke erişimi Ay
tanõmladõğõnõz 
seçmenize izin ver

� Taşõyõcõ bir bağlan
tarafõndan kullanõ
sağlar (bkz sayfa 3

� Proxy adresi ve
kullanõlarak W
kullanõlacak ağ ge
tanõmlamanõzõ sağ

� Güvenlik: Kurulu 
detaylarõnõ görün
Oturum bilgisi ve
görüntülemek için
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ler için bağlantõlarõ içerir.

ezilmekte olan sayfayõ orijinal
unucusundan yeniden yüklemek
çin.
ezilmekte olan WAP sayfasõnõ ana

ayfa olarak ayarlamak için.
esim albümü içinde görüntülenen
ayfalarõn içinde gömülü resimleri
aydetmek için.
AP oturumunu sona erdirmek

çin.
u seçeneklerin açõklamalarõ için
kz sayfa 33.
Operatör Servisleri

"Push" Gel. Kut.
Bu menü şebekeniz ve /  veya operatörünüz
tarafõndan size otomatik olarak gönderilen mesajlarõ
okumanõz ve yönetmenize izin verir. 

Bazõ durumlarda, yeni bir �push� mesaj geldiğini
göstermek için ekranda kõrmõzõ "@" işareti
görüntülenecektir. Okumak için , Oku veya boş
moda geri dönmek için Geri tuşuna basõn. 

Push mesajlarõ sõkõştõr ilgili WAP servisine hõzlõ
erişim için URL linkleri içerir: bağlantõ üzerine tek
tõklama ile WAP sitesi açõlabilir veya multimedya
dosyalar telefonunuza indirilebilir.

Eğer push gel. kut. dolu ise, bir mesaj WAP >
�Push� gel. kut. mesajlarõndan bazõlarõnõ silmeniz
için sizi uyaracaktõr.

Seçenekler
Gezinme sõrasõnda Seçenekler tuşuna basarak
aşağõdakilere erişebilirsiniz:

Linkler
Bu menü URL�

Ana sayfa Varsayõlan ana sayfaya erişim için.
Geri Gezilen bir önceki sayfaya geri

dönmek için.
İlet Gezilen bir sonraki sayfaya gitmek

için.

Yenile G
s
i

Ana sayfa 
yap

G
s

Farklõ 
kaydet...

R
s
k

Çõkõş W
i

Yer İşaretleri
URL'yi girin
Ayarlar
"Push" Gel. 
Kut.

B
b



Oyunlar ve Uygulamalar

Java Uygulamalarõnõ İndirme:
aşlatõn.
 dosyalarõnõn bulunduğu web
AP indirme/kurulum işlemini

 Java�yõ otomatik olarak

õ üründe saklanõr ve kurulum

tomatik olarak başlamazsa
leyin:
rma:
sörünü açõn, sonra Menüye
 tuşuna basõn.
, tuşuna basõn. Kurulmamõş
üntülenecektir.
niz uygulamayõ seçin ve ,

Kurulmamõş uygulamalar
r.
izi seçin ve 0 tuşuna basõn.
saklamak istediğiniz klasörü

üç oyun vardõr: Duvar oyunu,
.
iniz oyunu seçin.

k için , tuşuna basõn.
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9. Oyunlar ve Uygulamalar

Bu menü oyunlara ve Java uygulamalarõna
erişiminizi sağlar.
1. Boş modda, ana menüye girmek için ,

tuşuna basõn.
2. Eğlence seçin.

Eğlence altõndaki alt menüler.
Eğlence menüsü altõnda, aşağõdakilerden birini
seçebilirsiniz:
� Java uyglmlr � klasörünüzde kayõtlõ indirilmiş 

Java uygulamalarõ gider.
� Ayarlar � tüm oyunlar ve indirilmiş Javalar için 

parametreleri yapõlandõrõr.
� Oyunlar � oyunlara gider.
Çõkmak için ) tuşuna basõn. Menüye gitmek için,
( tuşuna basõn.

Java Uygulamalarõ
Yeni bir java uygulamasõ kullanmak için, indirmeli
ve kurmalõsõnõz. Daha sonra indirdiğiniz
uygulamayõ klasörde saklayabilirsiniz.

1. WAP tarayõcõyõ b
2. İstediğiniz Java

sitesine gidin. W
başlatmak için
çalõştõracaktõr.

3. Java uygulamas
işlemi başlar. 

Eğer kurulum o
aşağõdaki adõmlarõ iz
Java uygulamasõ ku
1. Uygulamalar kla

erişmek için (
2. Yükle seçin ve 

uygulamalar gör
3. Kurmak istediği

tuşuna basõn. 
görüntülenecekti

4. Kurmak istediğin
Artõk uygulamayõ 
seçebilirsiniz.

Oyunlar
Oynayabileceğiniz 
Yõlan, ve Mastermind
1. Oynamak istediğ
2. Oyunu başlatma
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acõ, çeşitli geometrik formlarõn
u tahmin etmektir.
rma tuşlarõnõ ve sayõ tuşlarõnõ
binasyonlarõ tahmin eder ve ,

.
 sonra ekranõn yanõnda piyonlar

 nihai kombinasyonda değil.
 form nihai kombinasyonda ama
e.
rm nihai kombinasyonda ve doğru

inasyonu tahmin ettiğinde veya
madõğõnda oyun sona erer.
sini seçme
esi vardõr, # tuşunu kullanarak
bilirsiniz.
õ form + piyonun yerine uyan
nlarõnõn yerleştirilmesi.

Yõlanõ yukarõ hareket ettirmek
için.
Yõlanõ aşağõ hareket ettirmek
için.
Oyunu duraklatmak için
Oyunlar ve Uygulamalar

Duvar oyunu
Bu oyunun amacõ top ve raket ile tuğlalarõ yok
etmektir. Tüm tuğlalarõ yok ettiğinizde bir sonraki
bölüme geçersiniz.
Kullanõlan tuşlar:

Yõlan
Bu oyunun amacõ yõlanõ dolaştõrarak mümkün
olduğu kadar çok yumurta yedirmektir. Her yenen
yumurtada yõlanõn kuyruğu biraz daha uzar. Oyuncu
yõlanõn gövdesine veya oyun alanõnõn kenarlarõna
dokunmamaya dikkat etmelidir.
Kullanõlan tuşlar:

Mastermind
Bu oyunun am
kombinasyonun
Oyuncu kaydõ
kullanarak kom
tuşu ile onaylar
Her tahminden
görüntülenir:
� piyon yok: form
� kõrmõzõ piyon:

farklõ bir yerd
� yeşil piyon: fo

yerde.
Oyuncu komb
hamle hakkõ kal
Zorluk derece
3 zorluk derec
seçiminizi yapa
� kolay: 6 olas

düzeltme piyo

4 Raketi sola hareket ettirmek için.

6 Raketi sağa hareket ettirmek için.

* Topu sola atarak oyunu
başlatmak için.

# Topu sağa atarak oyunu
başlatmak için.

0 Oyunu duraklatmak için

4 Yõlanõ sola hareket ettirmek için.

6 Yõlanõ sağa hareket ettirmek için.

2

8

0



Oyunlar ve Uygulamalar

� ortalama: 6 olasõ form + piyonun yerine uymayan bağlantõ çalõştõrõlõrken seçilen
il tarafõndan kullanõlacak
ke tipini seçmenizi sağlar.
M veya GPRS � cep
fonunuz WAP bağlantõlarõ için
ece GSM veya GPRS şebekesi

llanõr.
ce GPRS � cep telefonunuz önce
RS şebekesine bağlanmayõ dener,
RS şebekesine bağlanamazsa
M şebekesini dener.
anmak istediğiniz harici veri
kesinin DNS adresini
enize izin verir. Onaylamak
, tuşuna basõn.
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düzeltme piyonlarõnõn yerleştirilmesi.
� zor: 7 olasõ form + piyonun yerine uymayan

düzeltme piyonlarõnõn yerleştirilmesi.
Duraklatmak için, 0 tuşuna basõn.

Ayarlar
Mevcut iki Java ayarõ vardõr:

Şebeke erişimi altõndaki seçenekler:
Şebeke erişimi altõnda dört alt menü vardõr:

Oto. 
başlatma 

Java uygulamasõnõ otomatik olarak
otomatik olarak başlatmanõza izin
verir.

Şebeke 
erişimi

Şebeke erişimi altõnda dört alt menü
vardõr: Şebeke seçimi, Taşõyõcõ, DNS
adresi, ve Proxy.

Şebeke 
seçimi

Arama servisleri > Şebeke içerisinde
tanõmlamõş olduğunuz veri
profillerinden birini kullanmanõza
izin verir. Görüntülenen listede,
istediğiniz bağlantõ ayarõnõ seçin ve
onaylamak için , tuşuna basõn.

Taşõyõcõ Bir 
prof
şebe
� GS

tele
sad
ku

� Ön
GP
GP
GS

DNS adresi Bağl
şebe
girm
için 
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Proxy Http proxy ayarlarõ doğrudan
Internet bağlantõsõ sağlamayan
operatörlerin Java şebeke ayarlarõnõn
yapõlandõrõlmasõ için kullanõlõr. Bu
ayarlar aşağõdaki gibidir:
� Proxy � Açõk veya Kapalõ seçerek

Java şebeke bağlantõsõ için proxy
kullanõp kullanmayacağõnõzõ
belirleyebilirsiniz.

� Proxy adresi � Proxy
sunucusunun IP adresi. Operatör
tarafõndan sağlanmalõdõr.

� Proxy portu � Proxy sunucusunun
port numarasõ. Operatör tarafõndan
sağlanmalõdõr.

� Kullanõcõ adõ � proxy sunucu
üzerinden şebeke bağlantõsõ
sağlamak amacõyla oturum
açmak için gerekli olan kullanõcõ
adõ.

� Şifre � kullanõcõ adõ ile birlikte
kullanõlacak şifre.

Proxy sunucu üzerinden şebeke
bağlantõsõ sağlamak için kullanõcõ
adõ ve şifre her zaman gerekli
değildir.



WAP

Cep telefonunuz şebekeye Ayarlar > Şebeke
adõğõnõz Erişim ayarlarõ ile
hatasõ durumunda, ekranda

sajõ görüntülenir: ( veya
sarak WAP seçeneklerine erişin

başlattõğõnõzda açõlan ilk WAP
rumda bu menü öğesi önceden
 sizi operatörünüzün WAP ana
ktõr. Bu varsayõlan ana sayfayõ
 �Seçenekler� sayfa 42.

dõğõnõz WAP sitesi adreslerini,
n adlandõrmanõzõ ve listeden
i sağlar.
ler tuşuna basõn, sonra Yer
 ve URL alanlarõ gezdiğiniz

lerle otomatik olarak

çin ve düzenleme ekranõnõn
i girmeye başlayõn. , tuşuna
RL adresini girmek için aynõ
40

10. WAP

Bu menü şebekeniz tarafõndan sağlanan haberler,
spor, hava durumu gibi hizmetlere erişmek için
kullanõlõr.

Eğer telefonunuz önceden yapõlandõrõlmõşsa, bu
bölümde açõklanan ayarlarõ değiştirmeniz gerekli
değildir. Bazõ operatörler için ayarlar uzaktan
yapõlabilir.

WAP oturumu başlatmak için, Operatör > WAP >
Ana sayfa seçin.

menüsünde tanõml
bağlanõr. Bağlantõ 
�Menüye git� me
Seçenekler tuşuna ba
(bkz sayfa 42).

Ana sayfa
Bu, WAP oturumu 
sitesdir. Bir çok du
yapõlandõrõlmõştõr ve
sayfasõna bağlayaca
değiştirmek için bkz

Yer işaretleri
Bu menü sõk kullan
saklamanõzõ, yenie
kolaylõkla erişmeniz
Gezinirken Seçenek
işaretleri seçin: isim
sayfadaki bilgi
doldurulacaktõr.
Yer işareti ekle se
gelmesi için yeni ism
basõn, daha sonra U
şekilde devam edin.

 + veya - Çevrimiçi sayfalarda gezinmek
için.

 , tuşuna basõn Vurgulanmõş öğeyi seçmek
için.

C Geri tuşuna 
basõn

Önceki sayfaya dönmek için.

) tuşuna basõn 
veya Seçenekler 
> Çõkõş seçin

WAP oturumunu sona erdirmek
için.
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gezilen sayfalarõn global indirilme
ndõracaktõr.

sim Ver
yeniden isimlendirmek için

ranõnõn gelmesi için yeni ismi
n).

u sõrasõnda gezilen sayfalarõn
onun hafõza alanõnõ boşaltmak için.

ana sayfa ismini ve adresini
i sağlar (düzenleme ekranõnõn
eni ismi girmeye başlayõn).
: Ayarlar > Erişim ayarlarõ içerisinde
 veri profillerinden birini
lar.
ağlantõ çalõştõrõlõrken seçilen profil
llanõlacak şebeke tipini seçmenizi

ve Proxy portu: seçili profil
WAP bağlantõsõ açõlõrken

ğ geçidi adresini ve port numarasõnõ
õ sağlar.
ulu güvenlik Sertifikalar (sonra
örüntülemek veya silmek için),
WAP

Yer İşrtlr Ynt menüsü seçili yer işaretleri için Sil veya
Düzelt imkanõ sağlar.

URL�yi girin
Bu menü bir WAP sitesi adresi girerek bunu
seçtiğinizde doğrudan bağlanmanõzõ sağlar (WAP
adreslerini yer işareti olarak kaydetmeden erişmek
için hõzlõ bir yol).
Bu menüye girdiğiniz tüm adresler ve en az bir kez
bağlanõlanlar listede gözükür. Öğelerden birini
seçin ve ilgili sayfaya adresin tamamõnõ girmeye
gerek olmadan tekrar bağlanmak için , tuşuna
basõn.

Ayarlar
WAP sitelerine erişim için, önce bir WAP bağlantõ
profili oluşturmanõz gerekir.
Profil seç
Mevcut profillerden birini seçmek, sonra her biri
için bağlantõ ayarlarõnõ tanõmlamak amacõyla.

Aşağõda açõklanan tüm bağlantõ ayarlarõ seçilen
profil için uygulanõr.

Tarayõcõ seçenekleri
WAP sayfalarõna ekli resimlerin yüklenmesini
etkinleştirmek veya devre dõşõ bõrakmak için.

Kapalõ seçmek, 
sürelerini hõzla

Profile Yeni İ
Seçili profili 
(düzenleme ek
girmeye başlayõ
Önbellek
WAP oturum
saklandõğõ telef
Şebeke
� Ana sayfa: 

değiştirmeniz
gelmesi için y

� Şebeke erişimi
tanõmladõğõnõz
seçmenizi sağ

� Taşõyõcõ: bir b
tarafõndan ku
sağlar.

� Proxy adresi 
kullanõlarak 
kullanõlacak a
tanõmlamanõz

� Güvenlik: kur
detaylarõnõ g



WAP

Oturum bilgisi veya Geçerli sertifika listelerini Seçenekler
 Seçenekler tuşuna basarak
ilirsiniz:
ayõlan an sayfaya erişim için.
len bir önceki sayfaya geri
ek için.

len bir sonraki sayfaya gitmek

lmekte olan sayfayõ orijinal
cusundan yeniden yüklemek

lmekte olan WAP sayfasõnõ ana
 olarak ayarlamak için.
 albümü içinde görüntülenen
larõn içinde gömülü resimleri
etmek için.
 oturumunu sona erdirmek

eçeneklerin açõklamalarõ için
ayfa 40.
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görüntülemek için.

"Push" Gel. Kut.
Bu menü şebekeniz ve /  veya operatörünüz
tarafõndan size otomatik olarak gönderilen mesajlarõ
okumanõz ve yönetmenize izin verir. 

Bazõ durumlarda, yeni bir �push� mesaj geldiğini
göstermek için ekranda kõrmõzõ "@" işareti
görüntülenecektir. Okumak için , veya Oku
tuşuna basõn ya da boş moda geri dönmek için Geri
tuşuna basõn. 

Push mesajlarõ sõkõştõr ilgili WAP servisine hõzlõ
erişim için URL linkleri içerir: bağlantõ üzerine tek
tõklama ile WAP sitesi açõlabilir veya multimedya
dosyalar telefonunuza indirilebilir.

Eğer push gel. kut. dolu ise, bir mesaj WAP >
�Push� gel. kut. mesajlarõndan bazõlarõnõ silmeniz
için sizi uyaracaktõr.

Gezinme sõrasõnda
aşağõdakilere erişeb
Ana sayfa Vars
Geri Gezi

dönm
İlet Gezi

için.
Yenile Gezi

sunu
için.

Ana sayfa 
yap

Gezi
sayfa

Farklõ 
kaydet...

Resim
sayfa
kayd

Çõkõş WAP
için.

Yer İşaretleri
URL'yi girin
Ayarlar
"Push" Gel. 
Kut.

Bu s
bkz s
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ir ve daha yüksek ondalõklar

da snooze özelliğine sahip bir çalar
 fazla üç farklõ alarm kurabilir ve
ekrarlanõp tekrarlanmayacağõnõ
Alarm kurmak için aşağõdaki

din:
çin ve Açõk olarak ayarlayõn.
saati girin ve , tuşuna basõn.
tekrarlama sõklõğõnõ seçin: Bir kere,
ünlerinde.
 alarm tipini seçin: Zil veya sesler
 bir Melodi ve , tuşuna basõn.
 ayarlamak için yukarõdaki adõmlarõ

uz kapalõ ve/veya siz sesi Sessiz
mõş olsa bile çalar saat çalacaktõr.
da, durdurmak için herhangi bir
niz (eğer snooze modu açõk değilse,
Uygulamalar

11. Uygulamalar

Hesap makinesi
Telefonunuzda temel hesap işlemlerini
yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunmaktadõr.
Sayõlar tuş takõmõ ile, işlemler ise aşağõdaki tabloda
gösterilen şekilde gezinti tuşlarõ ile girilir:

Bu simge ekranõn sağ üst köşesinde belirir
ve işlemciyi girmek için hangi gezinti
tuşunun kullanõlacağõnõ gösterir.
Bu simge ekranõn sol üst köşesinde belirir
ve , tuşuna basmanõn hesap
makinesindeki �=� işaretine basmakla aynõ
etkiye sahip olduğunu gösterir.

Ondalõk noktasõ için 0 tuşuna basõn ve basõlõ
tutun. Hesap makinesi 2 ondalõk hane

hassasiyetinded
yuvarlanõr. 

Çalar saat
Cep telefonunuz
saat vardõr. En
alarmlarõn t
seçebilirsiniz. 
adõmlarõ takip e
1. Bir alarm se
2. Daha sonra 
3. Daha sonra 

Her gün, İş g
4. Son olarak,

albümünden
Diğer alarmlarõ
tekrarlayõn.

Cep telefonun
olarak ayarlan
Alarm çaldõğõn
tuşa basabilirsi
bkz aşağõsõ).

Toplama > veya * tuşuna bir kez basõn.
Çõkartma < veya * tuşuna iki kez basõn.
Çarpma + veya * tuşuna 3 kez basõn.
Bölme - veya * tuşuna 4 kez basõn.
Eşit , tuşu veya # tuşu.



Uygulamalar

Snooze modu Yeni etkinlik yaratma
, <Yeni> seçin, daha sonra

seçin (Tatil, Toplantõ, Görevler).
gõç ve bitiş tarihini, saatini girin
n. "Şirket Toplantõsõ").
hatõrlatma sõklõğõ ayarlayõn:
da uyarõlar tetiklenecektir.

ce Toplantõ ve Görevler için
at dilimi değiştirildiğinde

ilme
ikleri silmenize izin verir. Tüm
linmesi için başlangõç tarihini
elecek), bu tarihten önceki tüm
in , tuşuna iki kez basõn.

 etkinlikleri silmek için, bu
 etkinliklerin silineceğiniden
la birkaç yõl sonrasõ (örn. 31
şlangõç tarihi seçin.

tme
k seçin ve aşağõda açõklanan
 için , tuşuna veya Seçenekler
44

Bu menü snooze modunu Açõk veya Kapalõ olarak
ayarlamanõzõ sağlar. Alarm çaldõğõnda snooze modu
Açõk ise:
� çalmayõ geçici olarak durdurmak için herhangi

bir tuşa basõn (Durdur dõşõnda). Yaklaşõk 7 dakika
sonra alarm tekrar çalacaktõr.

� çalmayõ ve alarm tekrarõnõ durdurmak için Durdur
tuşuna basõn.

9 alarm tekrarõndan sonra snooze modu otomatik
olarak devre dõşõ kalõr.

Snooze modu ayarõ ayarladõğõnõz tüm alarmlar
için geçerlidir.

Ajanda
Bu menü ajandanõzda etkinler yaratmanõzõ,
saklamanõzõ ve yönetmenizi sağlar. Ajanda uyarõsõ
Açõk olduğunda, etkinlik zamanõ geldiğinde bir bip
sesi ile uyarõlõrsõnõz.

Ajanda cep telefonu hafõza kapasitesini diğer
özelikler ile paylaşõr (telefon rehberi, resim
albümü, sesler vb). Telefonunuzun kullanõlabilir
hafõzasõnõ kontrol etmek için, Multimedya > Hafõza
durumu seçin.

1. Etkinlikler içinde
etkinliğin tipini 

2. Etkinliğin başlan
ve isim verin (ör

3. Hatõrlatõcõ ve 
seçilen zamanlar

Hatõrlatõcõlar sade
kullanõlabilir. Sa
güncellenirler.

Eski etkinlikleri s
Bu menü eski etkinl
eski etkinliklerin si
girin (geçmiş veya g
etkinlikleri silmek iç

Ajandanõzdaki tüm
tarihten önceki tüm
emin olmak amacõy
Aralõk 2010) için ba

Etkinlikleri yöne
Listeden bir etkinli
seçeneklere erişmek
tuşuna basõn.
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Tekrarlanan bir etkinliğin değiştirilmesi bu
etkinliğin tüm tekrarlarõnõ değiştir.

Etkinlik görünümleri
Ajandanõzda kayõtlõ etkinlikler Günlük görünüm,
Haftalõk görünüm ve Aylõk görünüm şeklinde
görüntülenebilir. Bir görünüm formatõ seçin ve ,
tuşuna basõn, sonra önceki veya sonraki gün, hafta
ya da ayõ görüntülemek için < veya > tuşunu
kullanõn.

Sil Seçilen etkinliği silmek için.
Değiştir Seçilen etkinliği değiştirmek için.



Rehber

3. Kişinin numarasõnõ girin ve , tuşuna basõn.
tipi (Telefon, Faks, ve Veriler)

lar (not ve e-posta) sadece
 silinebilir.

hberine Kişi Ekleme
 yeni bir kişi yaratmak için ,

 ve numarayõ girin, daha sonra
n numarayõ yazõn (Telefon, Faks
e bu ismi telefon rehberine
, tuşuna basõn.

tõnõza bağlõ olarak 40 hane ile
rasõ ön ek, ülke ve alan kodunu
õ her yerden doğrudan
lar.

nlenmesi ve 

rişmek için boş moddayken ,
ilen kişinin numarasõ ekranõn
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12. Rehber

Kişiler mevcut iki telefon rehberlerinden birinde
saklanõr: SIM kartõnõzda (girişlerin sayõsõ
kapasiteye bağlõdõr) veya telefonunuzda (en fazla
999 isim). Yeni kişileri girerken, sadece seçmiş
olduğunuz telefon defterine eklenirler.
Rehber Seçme
1. Bekleme modunda, ana menüye girmek için

, tuşuna basõn.
2. Kişilerin SIM telefon rehberine mi yoksa

telefonun adres defterine mi kaydedileceğini
belirlemek için Rehber > Rehber ayarlarõ >
Rehber seç seçin.

3.   SIM kartta veya Telefonda seçin.
4. Seçiminizi yapmak için , tuşuna basõn.
Kişi Ekleme
Telefonun Telefon Rehberine Kişi Ekleme
1. Listeden Rehber > Rehber > <Yeni kişi> seçin.
2. Ad, sonrada soyadõ girin (en fazla 20 karakter);

iki alandan bir boş olabilir, ancak ikisi birden
boş olamaz. , tuşuna basõn.

4. Sonra Numara 
seçin. 

Alfanümerik alan
değiştirilebilir veya

SIM Telefon Re
1. <Yeni> seçin ve

tuşuna basõn.
2. İstediğiniz isim

isme tahsis edile
veya Veriler) v
kaydetmek için 

Numara, SIM kar
sõnõrlõdõr. Uluslara
girmek numaray
arayabilmenizi sağ

Kişilerin Düze
Yönetilmesi

Telefon rehberine e
tuşuna basõn. Seç
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neklere erişmek için , tuşuna

birini seçin ve aşağõdakilerden
eçenek grubuna erişmek için ,

Sil
Hafõza durumu
Göster

lefon rehberinde listelenmiş olan
marayõ aramak için.
lefon rehberinde listelenmiş kişiye
S göndermek için.

lefon rehberinde listelenmiş
şinin ismini değiştirmek için.
şi grubunu seçin. Not: Gruptaki her
şi için zil tonlarõ ve resimler atamak
acõyla Grup ayalarõnõ kullanõlabilir.
çilen kişiyi telefon rehberinden
er.
Rehber

altõnda, vurgulanmõş bir satõrda görüntülenecektir.
Belirli bir ismi aramak için:

SIM Telefon Rehberinde
SIM telefon rehberinizde bir kişi seçin ve aşağõdaki
seçeneklere erişmek için , tuşuna basõn:

Telefonun Telefon Rehberinde
Telefonun telefon rehberinde bir kişi seçin. Seçilen
ismin birden fazla numarasõ veya alanõ varsa (bkz
aşağõsõ), bir alandan diğerine geçmek için < veya >
tuşuna basmanõz yeterlidir (seçilen alandaki bilgi,
ekranõn altõnda vurgulanmõş olarak görüntülenir).

Aşağõdaki seçe
basõn:

Numaralardan 
oluşan ikinci s
tuşuna basõn:

1 ile 9 ve
#

Listede gitmek istediğiniz harfin
tuşuna basõn (örn. �U� harfine
gitmek için 8 tuşuna iki kez
basõn). Bu harf ile başlayan ilk
kayõt listede seçilir.

# Bu tuşa basõn sonra aradõğõnõz
ismin ilk harflerini girin, ve isme
doğrudan gitmek için , tuşuna
basõn.

Detaylar
Hõzlõ Arama
SMS Gönder
Değiştir

Ara
Sil
Telefona kopyala

Ara
SMS Gönder
İsmi değiştir
Grup seç

Ara Te
nu

SMS 
Gönder

Te
SM

İsmi 
değiştir

Te
ki

Grup seç Ki
ki
am

Sil Se
sil
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Tümünü 
sil

Kişilerin tümünü bir seferde silmek
için. Bu seçenek sadece telefonun
telefon rehberinde kullanõlabilir, SIM
telefon rehberinde kullanõlamaz.

Telefona 
kopyala

Bu seçenek SIM kartõnõzdaki bilgileri
telefonunuza kopyalar. Telefonunuzu
ilk açõşõnõzda SIM telefon
rehberinizin otomatik olarak
kopyalanmasõnõ iptal etti veya
kestiyseniz, daha sonra bu seçenek ile
manuel olarak yapabilirsiniz.

Bu seçeneğin iki kez seçilmesi tüm
isimlerin ikinci kez oluşturulmasõna
sebep olur.

Hafõza 
durumu

Telefonunuzun hafõza kapasitesini
gösterir.

Grup 
ayarlarõ

Kişi gruplarõnõn ayarlarõnõ
yönetmenizi sağlar. Grup için Melodi
seç, Resim seç veya İsmi değiştir
seçenekleri kullanõlabilir.

Göster Seçilen kişinin detaylarõnõ gösterir
(isim, telefon numarasõ, ofis
numarasõ, cep telefonu numarasõ, vb.)
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Simgeler ve Semboller
Boş moddayken, ana 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.

Sessiz - Arama geldiğinde telefonunuzun
zili çalmaz.
Titreşim - Arama geldiğinde telefonunuz titrer.
GPRS bağlõ - Telefonunuz GPRS
şebekesine bağlõdõr.
SMS mesajõ - Yeni mesaj aldõğõnõzõ gösterir.

 Sesli posta - Yeni sesli posta mesajõ
aldõğõnõzõ gösterir.
Pil - Çubuklar pil seviyesini gösterir 
(4 çubuk = tam, 1 çubuk = zayõf).
Alarm saati aktif.
Dolaşõm - Kendi şebekeniz dõşõnda bir
şebekeye bağlandõğõnõzda görüntülenir
(özellikle yurt dõşõndayken).
SMS dolu - Mesaj belleği dolu. Yenilerini
alabilmek için eski mesajlarõ silin.

Aramalarõn koşulsuz yönlendirileceği
numara - Gelen tüm sesli aramalarõnõz
telesekreter dõşõnda bir numaraya
yönlendirilir.
Arama yönlendirme telesekretere -
Gelen tüm aramalarõnõz telesekretere
yönlendirilir.
Şebeke alanõnõz - Şebeke operatörünüz
tarafõndan belirlenen alan. Aboneliğe
bağlõdõr, detaylar için servis sağlayõcõnõzla
konuşun.
GSM Şebekesi: telefonunuz GSM
şebekesine bağlõdõr.
Sinyal kalitesi: çubuk sayõsõ ne kadar fazla
ise kalite o kadar yüksektir.
SMS Sohbet - seçenek Açõk olarak ayarlõ.
Hafõza dolu - Telefonun hafõzasõ dolu.
Yenilerini kaydedebilmek için eskileri
silin.
MMS mesajõ - Yeni multimedya mesaj
aldõğõnõzõ gösterir.
Wap mesaj - Wap push gelen kutunuza
yeni mesaj geldiğini gösterir.
Otomatik aç/kapat - seçenek Açõk olarak
ayarlõdõr.



Uyarõlar

Telefonunuzu 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 uygundur. Bununla
lefonunuz diğer elektronik
interferans yaratabilir. Buna
lefonunuzu evde ve dõşarõda

 yerel tavsiyelere ve
ymanõz zorunludur. Cep
alar ve uçaklarda kullanõmõ
ler son derece açõktõr.
p telefonu kullanõmõnõn sağlõk

konusunda kamu endişesi
knolojiside dahil olmak üzere

nolojisi üzerindeki mevcut
n geçirilmiş ve radyo dalgasõ
almadan korunma standartlarõ
ep telefonunuz yürürlülükteki
artlarõ ve Radyo Ekipmanlarõ
syon Terminal Ekipman

/EC ile uyumludur.
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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 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.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadõr.
Kendinize, başkalarõna ve telefonunuza zarar
vermekten kaçõnmak için, tüm güvenlik
talimatlarõnõ okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak
kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla birlikte
telefonunuzun yetkisiz kullanõmõnõ önlemek için:

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
telefonlarõnõn arab
ile ilgili yönetmelik
Son zamanlarda ce
üzerindeki etkisi 
oluşmuştur. GSM te
radyo dalga tek
araştõrmalar, gözde
enerjisine maruz k
yukarõ çekilmiştir. C
tüm güvenlik stand
ve Telekomünika
Yönetmeliği 1999/5
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üreticisi ile aracõnõzda kullanõlan
nik ekipmanõn radyo enerjisinden

ip etkilenmeyeceğini kontrol edin.

ullanõyorsanõz:
çõk olduğunda potansiyel 
lemek için, telefonu her zaman 

n 15 cm den daha uzak tutun.
s cebinizde taşõmayõn.

erferansõ minimize etmek için kalp 
ndeki kulağõ kullanõn.
 şüphelendiğinizde telefonu 

zõ kullananlar
azõ kullanõcõsõysanõz, doktorunuza
õ üreticinize kullandõğõnõzõn cihazõn
 interferansõna maruz kalõp
orun.

iş performans
 performansõnõ geliştirmek için,
misyonunu azaltõn, pil tüketimini
Uyarõlar

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.

Potansiyel olarak patlayõcõ atmosfer (örn.
benzin istasyonlarõ ve havada metal tozu
gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar)
olan alanlarda.

Yanõcõ ürünler taşõyan araçlarda (araç park etmiş
bile olsa) veya sõvõlaştõrõlmõş petrol gazõ (LPG) ile
çalõşan araçlarda, önce aracõn yürürlülükteki
emniyet kurallarõna uyup uymadõğõnõ kontrol edin.
Radyo iletişim cihazlarõnõn kapatõlmasõnõn gerekli
olduğu taş ocaklarõ veya patlama işlemleri yapõlan
diğer alanlarda.

Araç 
elektro
etkilen

Kalp pilleri
Eğer kalp pili k
� Telefonunuz a

interferansõ ön
kalp pilinizde

� Telefonu göğü
� Potansiyel int

pili ile ters yö
� İnterferanstan

kapatõn.

İşitme ciha
Eğer işitme cih
ve işitme cihaz
cep telefonu
kalmayacağõnõ s

Geliştirilm
Telefonunuzun
radyo enerjisi e



Uyarõlar

azaltõn ve aşağõdaki ana hatlarõ dikkate alarak Pil bilgisi
j edilebilir pil bulunmaktadõr.
arj cihazõnõ kullanõn.

in veya açmayõn.
anahtar gibi) pil terminalleri 
õna izin vermeyin.
0°C veya 140°F), nem veya 
a maruz bõrakmayõn.
hilips Otantik Aksesuarlarõ
iğer aksesuarlarõn kullanõmõ
a hasar verebilir ve Philips
un garantisini geçersiz

larõn yetkili servis tarafõndan
inden ve orjinal Philips yedek
an emin olun.

ken telefonunuzu 

llanõrken cep telefonu ile
konsantrastyonunuzu bozabilir,
likeli olabilir. Aşağõdaki ana

n:
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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.

� Arama yapma ve cevaplama aynõ miktarda pil 
gücü harcar. Bununla birlikte, aynõ yerde 
tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az 
enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket 
halindeyken telefonunuz şebeke ile yer 
güncellemesi yapmak için enerji harcar. 
Aydõnlatma süresini kõsa ayarlamak ve menülerde 
gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha 
uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve 
bekleme süresi sağlayacaktõr.

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

kõsa devre yapmas
� Aşõrõ sõcaklõğa (>6

aşõndõrõcõ ortamlar
Sadece P
kullanõn, d
telefonunuz
telefonunuz
kõlabilir.

Hasar gören parça
hemen değiştirildiğ
parça kullanõldõğõnd

Araba kullanõr
kullanmayõn

Araba ku
konuşmak 
bu çok teh
hatlara uyu
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akõm
aj malzemelerinin, bitmiş pillerin
i telefonlarõn atõlmasõna yönelik
yönetmeliklere dikkat edin ve
õn geri dönüşümlerini sağlayõn.
balajda geri dönüşüm ve uygun atõk
ağlamak için standart semboller

genel ev atõklarõ ile birlikte
amalõdõr.

etli ambalaj malzemesi geri
şümlüdür.

i ulusal geri kazanõm ve geri
şüm sistemine finansal katkõ

anmõştõr (örn. Fransa�da
Emballage)
zemeler geri dönüşümlüdür (plastik
emeleri de kapsar).
Uyarõlar

� 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 gelen aramalar için aracõn far ve
kornasõnõn kullanõmõ ile uyarõ yapõlmasõ yasaktõr.
Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN60950 Normu
Sõcak hava veya güneş õşõğõna uzun süre maruz
kalma durumunda (örn. camõn arkasõnda)
telefonunuzun kõlõfõnõn sõcaklõğõ artabilir, özellikle
metalden yapõlmõşsa. Bu gibi durumlarda
telefonunuzu alõrken son derece dikkatli olun, aynõ
zamanda ortam sõcaklõğõnõn 40°C üzerinde olduğu
yerlerde kullanmaktan kaçõnõn.

Çevresel b
Ambal
ve esk
yerel 
bunlar

Philips pil ve am
uygulamasõnõ s
kullanmõştõr.

Pil 
atõlm

Etik
dönü
İlgil
dönü
sağl
Eco
Mal
malz



Uyarõlar

DFU�da WEEE işareti: �Tüketici 
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için Bilgi�

Eski ürününüzün atõlmasõ
Ürününüz yüksek kalitede malzeme ve parçalar
kullanõlarak tasarlanmõş olup yeniden dönüşüm ve
kullanõma uygundur.

Bu üzeri çarpõ işaretiyle çizilmiş
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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 kontrol edin veya yardõm/bilgi için
ünüzle temas kurun.
larõna cevap vermiyor (veya çok 
riyor)

caklõklarda daha yavaş cevap verir.
e telefonun çalõşmasõnõ etkilemez.

 sõcak bir yere götürerek tekrar
durumlarda lütfen telefon satõcõnõzla

sõnmõş
çin uygun olmayan şarj cihazõ
ilirsiniz. Her zaman telefonunuzla
dilen Philips otantik aksesuarlarõnõ

elen aramalarõn telefon 
stermiyor
eke ve aboneliğe bağlõdõr. Eğer
 telefon numarasõnõ göndermiyorsa,
 veya Bekliyor gösterir. Bu konu ile

gi için operatörünüzle görüşün.
rõ gönderemiyorsunuz
diğer şebekeler ile mesajlaşmaya
Öncelikle SMS merkezinizin

ru girdiğinizden emin olun veya bu
detaylõ bilgi için operatörünüzle
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.
Telefonu açtõğõnõzda BLOKE mesajõ 
görünüyor
Birisi telefonunuzu kullanmaya çalõşmõş ancak ne
PIN kodunu ne de kilit açma (PUK) kodunu
bilmiyormuş. Servis sağlayõcõnõzla görüşün.
Ekranda IMSI hatasõ görünüyor
Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüzle
görüşün.
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
şebeke operatör
Ekran tuş basõş
yavaş cevap ve
Ekran düşük sõ
Bu normaldir v
Telefonu daha
deneyin. Diğer 
temas kurun.
Piliniz fazla õ
Telefonunuz i
kullanõyor olab
birlikte temin e
kullanõn.
Telefonunuz g
numarasõnõ gö
Bu özellik şeb
şebeke arayanõn
telefon Arama 1
ilgili detaylõ bil
Metin mesajla
Bazõ şebekeler 
izin vermez. 
numarasõnõ doğ
konu ile ilgili 
görüşün.



JPEG resimler alamõyorsunuz ve/veya Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN 

kilde takõldõğõndan emin olun.
rse, SIM kartõnõz hasar görmüş
üzle görüşün.
nomisi kullanõcõ 

ilenden daha düşük
a (zil sesi, aydõnlatma süresi vs)
zelliklere bağlõdõr. Otonomiyi
kün olduğunda kullanmadõğõnõz
õsõnõz.
da düzgün çalõşmõyor
performansõnõ etkileyebilecek
etik dalgalarõ emen metalik
ici anten kullanarak telefona
a yapabileceğiniz ve gelen
bileceğiniz araç kiti mevcuttur.

efon kullanmanõza izin verilip
yetkililerden kontrol edin.

j olmuyor
n boş ise, şarj oluyor simgesinin
nden önce şarj için bir kaç
arda 5 dakikaya kadar) geçmesi
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saklayamõyorsunuz
Eğer dosya boyutu çok büyükse, adõ çok uzunsa
veya doğru dosya biçiminde değilse resim cep
telefonunuz tarafõndan kabul edilmeyebilir.
Bazõ aramalarõ kaçõrdõğõnõzõ düşünüyorsunuz
Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.
Pil şarjõ sõrasõnda, pil simgesi hiç çubuk 
göstermiyor ve dõşõ yanõp sönüyor
Pili sadece sõcaklõğõn 0°C (32°F) altõna veya 50°C
(113°F) üstüne çõkmadõğõ yerlerde şarj edin.
Diğer durumlarda lütfen telefon satõcõnõzla temas
kurun.
Ekranda SIM hatasõ görünüyor
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.

görüntüleniyor
SIM kartõn doğru şe
Problem devam ede
olabilir. Operatörün
Telefonunuzun oto
kõlavuzunda belirt
Otonomi ayarlarõnõz
ve kullandõğõnõz ö
arttõrmak için, müm
özellikleri kapatmal
Telefonunuz araba
Araba telefonunun 
olan elektro many
parçalar içerir. Har
dokunmadan aram
aramalarõ cevaplaya

Araba sürerken tel
verilmediğini yerel 

Telefonunuz şar
Eğer piliniz tamame
ekranda gözükmesi
dakika (bazõ duruml
gerekebilir.
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Philips Orjinal 
Aksesuarlarõ

Standart pil ve şarj cihazõ gibi bazõ aksesuarlar cep
telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadõr.
İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrõ olarak
satõlabilir. Bu yüzden paket içeriği farklõlõklar
gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansõnõ en üst
düzeye çõkartmak ve garantisini geçersiz
kõlmamak için, her zaman özel olarak
telefonunuzla birlikte kullanõlmak üzere
tasarlanmõş olan Philips Orjinal 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.

Taşõma çantasõ
Telefonunuzu darbelerden ve çizilmekten korur.

Kulaklõk
Kulaklõk ile konuşabilmenizi sağlar. Bu özellikle
araba kullanõrken faydalõdõr.
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Ticari marka
deklarasyonu

 

JAVA Sun Microsystems,
Inc. ticari markasõdõr

T9® Tegic Communications
Inc. Ticari markasõdõr

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463
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TE)
IRAKMAYA İLİŞKİN AB

 tarafõndan önerilen telsiz frekansõ
etilmiştir. Bu sõnõrlar daha kapsamlõ
rjisi miktarlarõnõ belirler. Bu esaslar
bilimsel çalõşmalarõn sonucunda
õn güvenliğinin sağlanmasõ için bu

ion Rate (Özgül Emilim Oranõ) veya
õr. SAR için testler, telefonun test
verilen en yüksek güç seviyesinde
 seviyesinde belirlense de telefonun
aha aşağõda olabilir. Bunun nedeni
llanmasõ amacõyla birden çok güç
z istasyonuna yaklaştõkça telefonun
a RTTE Yönetmeliği'ne uygunluk
venlikleri en önemli esaslardan biri
nun standarda uyumluluk açõsõndan
. Çeşitli telefonlardaki ve çeşitli
lar telsiz frekansõna maruz bõrakma
SAR Bilgileri - AB (RTTE)

SAR Bilgileri - AB (RT
BU TELEFON MODELİ TELSİZ DALGALARINA MARUZ B

KOŞULLARI KARŞILAMAKTADIR

Cep telefonunuz bir telsiz alõcõsõ ve vericisidir. Telefon, AB Konseyi
enerjisine maruz bõrakma sõnõrlarõnõ aşmayacak şekilde tasarlanmõş ve ür
kurallarõn bir parçasõdõr ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekansõ ene
bağõmsõz bilimsel kuruluşlar tarafõndan uzun süreli ve kapsamlõ 
geliştirilmiştir. Yaşlarõ ve sağlõk durumlarõ ne olursa olsun tüm insanlar
sõnõrlar önemli miktarda güvenlik payõ içermektedir.
Cep telefonlarõnõn maruz bõrakma sõnõrõnõn ölçüm birimi Specific Absorpt
kõsaca SAR�dõr. AB konseyi tarafõndan önerilen SAR limiti 2,0 W/kg'd
edilmiş tüm frekans bantlarõnda, standart çalõşma pozisyonlarõnda izin 
sinyal gönderimi sõrasõnda yapõlmaktadõr. SAR izin verilen en yüksek güç
normal çalõşõrken sahip olduğu SAR değeri maksimum değerden çok d
telefonun yalnõzca şebekeye erişebilmek için yalnõzca gereken gücü ku
seviyesinde çalõşacak şekilde tasarlanmõş oluşudur. Genel kural olarak ba
güç çõktõsõ azalõr. Bir telefon modeli piyasaya sürülmeden önce Avrup
sağlanmalõdõr. Bu yönetmelikte, kullanõcõnõn ve diğer kişilerin sağlõk ve gü
olarak yer almaktadõr. CT 1898- Philips 189 / Xenium 9@9a model telefo
test edildiğinde elde edilen en yüksek SAR değeri 0,749 W/kg�dõr
konumlardaki SAR düzeyleri arasõnda farklõlõklar olabilse de tüm telefon
konusunda AB gereklerini karşõlar.



ileri - Uluslararasõ (ICNIRP)

NIRP)
A İLİŞKİN ULULARARASI

rafõndan önerilen telsiz frekansõ
iştir (ICNIRP). Bu sõnõrlar daha
sõ enerjisi miktarlarõnõ belirler.
ilimsel çalõşmalarõn sonucunda
üvenliğinin sağlanmasõ için bu

ate (Özgül Emilim Oranõ) veya
AR için testler, telefonun test

len en yüksek güç seviyesinde
 belirlense de telefonun normal
unun nedeni telefonun yalnõzca
 çok güç seviyesinde çalõşacak
elefonun güç çõktõsõ azalõr.
anõm için test edildiğinde elde
i konumlardaki SAR düzeyleri
 konusunda uluslararasõ esaslarõ
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SAR Bilgileri - Uluslararasõ (IC
BU TELEFON MODELİ TELSİZ DALGALARINA MARUZ BIRAKMAY

KOŞULLARI KARŞILAMAKTADIR

Cep telefonunuz bir telsiz alõcõsõ ve vericisidir. Telefon, uluslararasõ esaslar ta
enerjisine maruz bõrakma sõnõrlarõnõ aşmayacak şekilde tasarlanmõş ve üretilm
kapsamlõ kurallarõn bir parçasõdõr ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekan
Bu esaslar bağõmsõz bilimsel kuruluşlar tarafõndan uzun süreli ve kapsamlõ b
geliştirilmiştir. Yaşlarõ ve sağlõk durumlarõ ne olursa olsun tüm insanlarõn g
esaslar önemli miktarda güvenlik payõ içermektedir.
Cep telefonlarõnõn maruz bõrakma sõnõrõnõn ölçüm birimi Specific Absorption R
kõsaca SAR�dõr. Uluslararasõ esaslarda belirtilen SAR sõnõrõ 2,0 W/kg�dõr. S
edilmiş tüm frekans bantlarõnda, standart çalõşma pozisyonlarõnda izin veri
sinyal gönderimi sõrasõnda yapõlõr. SAR izin verilen en yüksek güç seviyesinde
çalõşõrken sahip olduğu SAR maksimum değerden çok daha aşağõda olabilir. B
şebekeye erişebilmek için yalnõzca gereken gücü kullanmasõ amacõyla birden
şekilde tasarlanmõş oluşudur. Genel kural olarak baz istasyonuna yaklaştõkça t
CT 1898- Philips 189 / Xenium 9@9a model telefonun kulak üzerinde kull
edilen en yüksek SAR değeri 0,749 W/kg�dõr. Çeşitli telefonlardaki ve çeşitl
arasõnda farklõlõklar olabilse de tüm telefonlar telsiz frekansõna maruz bõrakma
karşõlar.
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