Telefonunuzu keşfedin
Telefonun
arkası:
kamera

Sol seçim
Arama tuşu
Alfasayısal tuş
takımı
Mikrofon

65.000 renkli
ana ekran
Gezinme
ve,tuşu
Sağ seçim
Arama
sonlandırma,

Şarj/kulaklık
konektörü

Philips ürünlerini geliştirmek için sürekli çaba
sarf etmektedir. Bu nedenle, Philips bu
kullanım kılavuzunu önceden bildirmeksizin
düzeltme ya da iptal etme hakkını saklı tutar.
Philips, bu kullanım kılavuzunu “olduğu gibi”
sunar ve bu kullanım kılavuzu ve açıklanan
ürün arasındaki hiçbir hata, eksiklik ya da
farklılık için geçerli yasaların gerektirdikleri

dışında sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz
GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak için
tasarlanmıştır.

Nasıl yapılır…
Telefonu
Açma/Kapama

) tuşuna uzunca basın.

PIN kodunuzu
girin

PIN kodunuzu tuş takımını
kullanarak
girin
ve
onaylamak için Tamam ya
da Ltuşuna basın.

Arama yapma

Arama yapmak için telefon
numarasını tuş takımı ile
girin ve ( tuşuna basın.

Aramayı
sonlandırma

)tuşuna basın.

Aramayı
cevaplama

Telefonunuz
çaldığında
( tuşuna basın.

Aramayı
reddetme

Telefonunuz
çaldığında
) tuşuna basın.

Hoparlörü
etkinleştirme/devre
dışı bırakma

Arama sırasında )
tuşuna uzun süre basın.

Tuş takımını
Kilitleme/Açma
Sessiz modu
etkinleştirme
Flaşı etkinleştirme
Hızlı Arama’ya
erişim

# tuşuna uzunca basın.
6 tuşuna uzunca basın.
5 tuşuna uzunca basın.
Bekleme
modunda+
tuşuna basın.

İsim listesi’ne
erişim

Bekleme
modundatuşuna basın.

Ses Albümü’ne
erişim

Bekleme
modunda>
tuşuna basın

Resim Albümü’ne
erişim

Bekleme
modunda<
tuşuna basın

Arama listesi’ne
erişim

Bekleme modunda (
tuşuna basın. Arama listesi
tüm cevapsız aramaları,
gelen aramaları ve aranan
numaraları görüntüler.

Ana Menü’ye
erişim

Bekleme
modundayken
Tamam
veya
L
Menü’ye basın.

Önceki menüye
gitme

Rve ortaya
Geri’ye basın.

çıkınca

Bekleme moduna
hızlı dönüş

)tuşuna basın.

Seçim tuşları
Tuş takımının üst kısmında bulunan sol ve sağ
seçim tuşları - L ve R - ekranda bu
tuşların tam üstlerinde görüntülenen ilgili
seçenekleri arama sırasında dahi seçmenizi sağlar.
Bu tuşlarla ilişkili olan işlevler geçerli bağlama göre
değişir.
İş

Multimedya

Eğlence

sayfa 12

sayfa 18

sayfa 23

Operatör

Mesajlar

Ayarlar

sayfa 26

sayfa 30

sayfa 45

Kamera

Rehber

Arama kaydı

sayfa 55

sayfa 60

sayfa 64

Ana Menü

Bu kılavuzun kullanımı

Ana Menü, cep telefonunuzun kılavuz biçiminde
sunulan tüm farklı özelliklerine erişmenizi sağlar.
Yukarıdaki tablo Ana Menü’nün düzenini, orada
bulunan çeşitli simgelerin anlamlarını ve bu
kılavuzda konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgilerin
bulunabileceği sayfanın özetini verir.
Bekleme modundayken Ana Menü’ye erişmek için
, tuşuna basın ve daha sonra simgeler ve listeler
arasında dolaşmak için ortadaki gezinme tuşunu yönleri mevcut kılavuzda +, -, < veya
>işaretleriyle gösterilir - kullanın. Listede
dolaşırken, sağ tarafta bulunan kaydırma çubuğu
listede o anda bulunduğunuz konumu gösterir.
Listede, seçilen öğeyle ilgili seçeneğe erişmek için
, tuşuna basın, bir düzey geri gitmek için R
Geri’ye basın.

Bu kullanım kılavuzu şu şekilde düzenlenmiştir:
Telefonunuzu
keşfedin

Şu anda içinde olduğunuz bölüm.
Cep
telefonunuza
ve
sık
kullanılan
özelliklerle
ilgili
bilgilere genel bir bakış sunar.

Bölüm 1:
Başlarken

Cep telefonunuzun ilk kullanıma
hazırlanması ile ilgili bilgiler:
SIM kartın, pilin vb. takılması.

Bölüm 2:
Arama

Arama yapılması ve alınması ile
ilgili bilgiler.

Bölüm 3:
Metin girişi

Sayısal tuş takımını kullanarak
metin girme ile ilgili bilgiler.

Bölüm 4 ile 12
arası

Bu bölümler Ana Menü’nün her
bir öğesini tek tek ele alır.

Diğer
bölümler

Bölüm 12’den sonra Simgeler ve
Semboller, Uyarılar, Orijinal
Philips aksesuarları SAR bilgileri
(yayımda mevcutsa, aksi halde
ayrı bir belge olarak bulunur) ve
son olarak ta Uyumluluk
Bildirimi bölümleri gelir.
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1. Başlarken
Kullanmadan
önce
lütfen
“Uyarılar”
bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Pili çıkarma
Pili çıkarmak için içteki klipsleri dışa doğru
bastırın, daha sonra alt taraftan yukarıya doğru
çekerek pili çıkarın.

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüz
veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart
takmanız gerekir. SIM kartta abonelik bilgileriniz,
cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile
mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır
(daha fazla bilgi için, bkz: “Rehber” sayfa 60).

SIM kartı takma

Telefon açıkken pili çıkarırsanız, tüm kişisel
ayarlarınızı kaybedebilirsiniz.

Arka kapağı çıkarma

SIM kartı takma

SIM kartı takmak için ilk önce arka kapağı
çıkarmalısınız. Klipslere basın ve daha sonra kapağı
aşağıda gösterildiği gibi kaldırın.

Kilidi açmak için SIM kart tutucusunu kaydırın.
SIM kartı, koruyucusundan çıkarın ve yerine
yerleştirin, kartın kesik ucunun doğru köşede ve
altın temas yüzünün aşağıya dönük olduğundan
emin olun. Kart tutucusunu kilitli konumuna
kaydırın.
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Başlarken

Pili, şekilde gösterildiği gibi konektörler aşağıya
bakacak şekilde yerleştirin.

operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden
yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodları hakkında
daha fazla bilgi için, bkz: “Ekran” sayfa 50.
Üç kez yanlış PIN kodu girerseniz, SIM kartınız
kilitlenir. Kilitlenen SIM kartın kilidini kaldırmak
için operatörünüzden PUK kodunu istemeniz
gerekir.

Arka kapağı aşağıda gösterildiği şekilde yerine
yerleştirin: tırnakları telefonun üst tarafındaki
yuvasına takın ve mandal tutana kadar alt tarafa
bastırın.

Telefonunuzu yeni SIM kartınızla
açtığınızda sizden aşağıdakiler istenir:

ilk

Tarih ayarı

Geçerli tarihi ayarlamak için

Saat ayarı

Geçerli saati ayarlamak için

kez

Bu üç öğe ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz:
“Ayarlar” sayfa 45.

Telefonu kullanmadan önce ekran ve kamera
merceğinin üzerindeki koruyucu film tabakasını
çıkarın.

Telefonu açma

Telefonu açmak için ) tuşuna uzun süre basın.
Gerekiyorsa PIN kodunu girin. PIN kodu
telefonunuzun 4-8 haneli gizli kodudur. Bu kod

Başlarken

SIM karttaki
adları telefona
kopyalamak
ister misiniz?

Telefonunuz
SIM
kartın
rehberinde herhangi bir ad ya da
telefon numarası algılarsa onları
yerleşik rehbere kopyalamak
isteyip istemediğiniz sorulur.
Numaraları
kopyalamak
istiyorsanız, Tamam’a aksi
halde İptal’e basın.
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Pili şarj etme
Telefonunuzda şarj edilebilir bir pil kullanılır. Yeni
pil kısmen şarj edilmiştir ve pil uyarısı Açık’sa
(bkz: “Alarm sesleri” sayfa 49) pilin şarj düzeyinin
düştüğü bir uyarı sesiyle bildirilir.
Pil ve pil kapağı yerine geri takıldıktan sonra
telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Şarj konektörünün
üzerindeki koruyucu plastik kapağı çıkarın
(kaybetmemeniz için telefona takılıdır) Konektörü
aşağıda gösterildiği şeklide takın. Daha sonra diğer
ucunu ana AC prizine takın.

Pil simgesi şarj durumunu gösterir. Şarj sırasında
şarj göstergeleri ilerleyerek şarj durumunu gösterir;
cep telefonunuzun tam olarak yeniden şarj edilmesi
yaklaşık 2,5 saat sürer. Tüm çubuklar sabit duruma
geldiğinde pil tamamen şarj olmuştur. Şarj cihazını
çıkarabilirsiniz.
Şebekeye ve kullanım koşullarına bağlı olarak
konuşma süresi 6 saate kadar ve bekleme süresi 400
saate kadar çıkabilir.
Pil tam olarak dolduktan sonra şarj cihazını cep
telefonunda takılı bırakmak pile zarar vermez.
Şarj cihazını kapatmanın tek yolu fişini prizden
çıkarmaktır, bu nedenle kolayca erişebileceğiniz bir
AC elektrik prizi kullanın. Şarj cihazını bir IT güç
kaynağına bağlayabilirsiniz (Yalnızca Belçika için).

Hızlı tuşları ayarlama
2 ile 9 arasındaki sayı tuşlarını (5 dışında, kilitlidir,
flaş için kullanılır) uzun süre basarak sık
kullandığınız özelliklere kolayca erişmek için
yapılandırabilirsiniz. Bazı hızlı tuş kısayolları
önceden yapılandırılmıştır. Daha fazla bilgi için,
bkz: “Kısayollar” sayfa 53.
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Başlarken

2. Arama
Arama yapma
Bekleme modunda
Bekleme modunda, tuş takımını kullanarak
telefon numarasını girin. Yanlış bir girişi
düzeltmek için R <C tuşuna basın.
2. Arama yapmak için ( tuşuna basın.
3. Aramayı sonlandırmak için ) veya R
Bitir’e basın.
Uluslararası arama yapmak amacıyla uluslararası
önek için, "+" işareti girmek üzere * tuşuna uzun
süre basın.
1.

Rehberi kullanma
Bekleme modunda - tuşuna basın.
Listeden bir kişi seçin. Yerleşik rehberi
kullanıyorsanız ve seçilen kişi birden fazla
numarayı belirtiyorsa, varsayılan olarak
tanımlanan numara otomatik olarak seçilir.
Farklı bir numara seçmek için <veya >
(daha fazla bilgi için, bkz: “Rehber” sayfa 60)
tuşuna basın.
3. ( tuşuna basın: Seçilen numara aranır.
4. Aramayı sonlandırmak için ) veya R
Bitir’e basın.
1.
2.

Arama

Aramayı cevaplama ve
sonlandırma
Bir arama geldiğinde, arayan kişinin kendi
kimliğinin görüntülenmesini seçip seçmediğine
bağlı olarak arayanın numarası görüntülenebilir.
Numara seçilen rehberde kayıtlıysa, numara yerine
arayanın ismi görüntülenir.
• Aramayı cevaplama: ( tuşuna basın.
• Aramayı reddetme: )
tuşuna basın.
Yönlendirme işlevini etkinleştirdiyseniz (bkz:
sayfa 66), arama başka numaraya veya
telesekretere yönlendirilir.
• Zil sesini kapatma: R Sessiz’e basın (bu
sadece çağrıyı reddetmeden/kabul etmeden
telefonun sesini kapatır).
• Aramayı sonlandırma: ) tuşuna basın.
Telefon Sessiz
çalmaz.

moddayken (bkz: sayfa 50)

Her tuşla yanıt’ı seçtiyseniz, aramayı ) dışında
herhangi bir tuşa basarak kabul edebilirsiniz (bkz:
sayfa 65).
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Kulaklık ses seviyesini ayarlama
Arama sırasında, ses seviyesini artırmak veya
azaltmak için + veya - gezinme tuşuna basın.

Ahizesiz kullanım
Ahizesiz kullanım sırasında, özellikle de sesi
açarken kendi rahatınız ve güvenliğiniz için
telefonu kulağınızdan uzaklaştırdığınızdan emin
olun.
1.

2.

Bekleme
modundayken,
tuş
takımını
kullanarak telefon numarasını girin ya da
rehberden bir kişi seçin.
, veya L Seçenekler’e basın daha sonra
Ahizesiz kullanım’ı seçin ve , tuşuna veya
L Seç’e basın.

Görüşme yapıyorsanız, ahizesiz moda ve geriye
geçiş yapmak için ( tuşuna uzun süre basın.

Arama sırasındaki seçenekler
Arama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için
, veya L Seçenekler’e basın.
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Ahizesiz konumu
Bu seçenek telefonunuzun ahizesiz kullanma
seçeneğinden yararlanmanızı sağlar.

Sessiz/Sessiz iptal
Arayanın sesinizi duymaması için mikrofonu sessiz
duruma getirmenize ve sessiz durumdan
çıkarmanıza olanak tanır.

Konuşmayı kaydetme
Çoğu ülkede telefon konuşmalarını kaydetmek
yasalara bağlıdır. Görüşmenizi kaydetmek
istiyorsanız arayan kişiye bildirmenizi ve kabul
ederse bunu yapmanızı öneririz.
Arama sırasında görüşmeyi kaydetmek için
Konuşmayı kaydet ’i seçin ve Tamam’a basın.
Kaydetmeyi sonlandırmak için yeniden Tamam’a
ya da L Kaydet’e basın: bir düzenleme penceresi
daha sonra Multimedya > Ses albümü > Kayıtlar
içinde ve İş > Ses kayıtları içinde de
kullanılabilecek olan kayıt için bir ad atamanıza
olanak tanır.
Kayıtların sayısı ve uzunluğu bellek kapasitesine
(bkz: “Hafıza durumu” sayfa 18) bağlı olarak
değişir.

Arama

Önce Sessiz’i daha sonra Konuşmayı kaydet’i
seçerseniz yalnızca arayanın sesi kaydedilir.

Hızlı Arama için kişi ayarlama
1.

Not defteri
Numarayı not etmenize olanak verir. Daha sonra bu
numarayı rehbere kaydedebilir, arayabilir ya da bu
numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

Arama sırasındaki diğer seçenekler
Arama
devam
ederken
şu
eylemleri
gerçekleştirebilmek için L Seçenekler’e basın:
İsim listesi veya Arama listesi’ne erişebilir ve
bakabilir, Bitir’i seçerek aramayı sonlandırabilir
Ekolayzır ayarlarını değiştirebilir, SMS gönderip
okuyabilir ya da Ajanda etkinliklerine bakabilir ve
onları yönetebilirsiniz.

Hızlı Arama
Hızlı
Arama’ya erişmek için, bekleme
modundayken 2 tuşuna uzun süre basın. En çok
aradığınız dört numarayı ayarlamanıza olanak verir.
Daha sonra ekrandaki ilgili simgeyi ya da resmi
seçerek bu numaralardan birini hızlı bir şekilde
arayabilirsiniz.
Bu özellik Ayarlar > Kısayollar > Hızlı Arama
içindeki ana menüden de kullanılabilir.

Arama

2.

Bekleme modundayken, Hızlı Arama ekranına
erişmek için +tuşuna basın. Yapılandırmak
için bir küçük resim seçin ve , ya da L
Ayarla’ya basın.
Kişiler listesinden bir ad seçin ve Resim
albümü’ne erişip resim seçmek için yeniden
Tamam’a basın. Her küçük resim için aynı
yöntemi izleyin.

Hızlı Arama kişisini arama
Arama yapmak için bekleme modundayken
+tuşuna basın daha sonra seçtiğiniz kişinin
küçük resmini seçin ve ( tuşuna basın.
Yeniden yapılandırmak için bir küçük resmi
seçtikten sonra ad ve/veya resmi Değiştirmek için
, tuşuna basın.
Resim önceden bir kişi ile ilişkilendirildiyse Hızlı
Arama ekranında görüntülenir. Menülerin birinde
resmi değiştirdiğinizde diğerleri de güncellenir.

Birden çok arama
Aynı anda bir ya da daha fazla arama ve konferans
görüşme yapma yeteneği operatör ve/veya
aboneliğinize bağlıdır.
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İkinci bir arama yapma
Etkin bir arama sırasında veya aramayı bekletirken
ikinci bir arama yapabilirsiniz. Görüşme sırasında
bir numara çevirin (veya rehberden bir kişi seçin) ve
( tuşuna basın. Birinci arama beklemeye alınır
(numara ekranın altında görüntülenir) ve ikinci
numara çevrilir. Sonra aşağıdaki seçeneklere
erişmek için Tamam ’a basabilirsiniz:
• Değiştir, aramalar arasında geçiş yapmak için
kullanılır (aramalar arasında geçiş yapmak
için<veya >tuşuna da basabilirsiniz).
• Aktarılıyor, iki aramayı bağlamak için
kullanılır.
Aktarma
tamamlandığında
bağlantınız kesilir.
• Konferans, arayanı konferans görüşmesine
katmak için kullanılır.

İkinci aramayı cevaplama
Bir kişiyle iletişim halindeyken ikinci bir arama
geldiğinde, telefon bir uyarı sinyali verir ve ekranda
Bklyn çağrı mesajı görüntülenir. Bu durumda
şunları yapabilirsiniz:
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(tuşuna
basın

Aramayı
cevaplamak
için
kullanın (birincisi beklemeye
alınır).

)tuşuna
basın

Aramayı
kullanın.

,ya da L
Seçenekler’e
basın

Seçenekler listesini açmak için
kullanın.
Geçerli
aramayı
sonlandırmak ve gelen aramayı
cevaplamak
için
Bitir’i
seçebilirsiniz.

reddetmek

için

İkinci bir arama almak amacıyla sesli aramalar için
Çağrı yönlendir özelliğini devre dışı bırakmış
(bkz: sayfa 66) ve Arama bekletme özelliğini
etkinleştirmiş (bkz: sayfa 66) olmalısınız.

Üçüncü aramayı cevaplama
Görüşmedeyseniz ve bir arama beklemedeyse
üçüncü bir aramayı da alabilirsiniz. Bunu yapmak
için aramalardan birini sonlandırmalı ya da yeni
arayanı konferans görüşmeye dahil etmelisiniz.

Arama

) tuşuna
basın

Aramayı
kullanın.

,ya da L
Seçenekler’e
basın

Seçenekler listesini açmak için
kullanın.
Gelen
aramayı
cevaplamak için Kabul et’i veya
geçerli aramayı sonlandırmak
için Bitir’i seçebilirsiniz daha
sonra
gelen
aramayı
cevaplayabilirsiniz.

reddetmek

için

Bu servis iki geçerli iletişim ile sınırlıdır (biri etkin
ve biri beklemede).

Konferans görüşmesi
Aboneliğe bağlıdır.
Konferans görüşme birden çok giden arama
yaparak ya da çoklu arama bağlamından
etkinleştirilir. Aynı anda beş kişiyle konuşmanıza
olanak tanır.

Arama

Önce bir kişiye birinci aramayı yapın, sonra
ikinci aramayı yapın (yukarıya bakın).
2. ,
veya
Seçenekler’e
basın
ve
Konferans’ı seçin. Beş üye bağlanıncaya
kadar bu işlemi yineleyin.
3. Bir kişiyi konferanstan çıkarmak için
Katılımcıyı çıkar’ı veya yalnızca bu kişiyle
özel görüşme yapmak için (diğer kişiler
beklemeye alınır) Özel arama’yı seçin.
4. Tüm katılımcıların bağlantısını bir kerede
kesmek için ) tuşuna basın.
Konferans görüşmesi sırasında bir arama gelirse ve
konferansta beş üyeden az katılımcı varsa, bu yeni
aramayı kabul edebilir ve bu üyeyi Konferans’a
ekleyebilirsiniz (bağlı beş üye varsa, aramayı
cevaplayabilir ancak bu üyeyi konferansa
ekleyemezsiniz).
1.
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3. Metin Girişi

2-9

Harf girmek için.

L ya da
+/-

Aday sözcüklerin listesine göz atmak
için.

>1
,

Seçilen sözcüğü girip arkasından boşluk
bırakmak için üç tuştan birine basın.

T9® metin girişi

R

Kısa basma: geri almak için, uzun
basma: tüm metni silmek için.

T9® Akıllı Metin Girişi, cep telefonuna
metin girmek için kullanılan akıllı bir
düzenleme modudur. Bastığınız tuşlara
Tegic Euro. Pat. göre girmek istediğiniz sözcüğü
App. 0842463
tahmin ederek daha hızlı metin
girmenize olanak tanır. Sözcüğü yazmak için
gerekli olan harflere karşılık gelen tuşlara yalnızca
bir kez basınca T9® tuş girişinize göre bir sözcük
önerir. Birden çok uygun sözcük varsa, listedeki ilk
sözcük görüntülenir ve vurgulanır. Listeye göz
atmak için +/- ya da L tuşuna basın
sözcüğü girmek için ise Tamam’a basın.

0

Büyük/küçük harf geçişi yapmak
için: Standart, küçük ya da BÜYÜK
harf.

#

Semboller ve noktalama işaretleri
tablosunu görüntülemek için. Ardından
varolan 3 tabloya göz atmak için L
>> ya da < ve > tuşuna basın.

*

T9® modundan temel metin girişine,
sayı moduna geçmek için.

Düzenleme ekranlarında iki farklı yöntemle metin
girilebilir: T9® Akıllı Metin Girişi veya temel metin
girişi yöntemini kullanarak. Bu iki yöntemin
kullanılma teknikleri aşağıda anlatılmıştır.

Örnek: "sarı" sözcüğünü yazma:
1.

Nasıl kullanılır?

2.

Her tuşun temsil ettiği harfler ve simgeler aşağıdaki
gibidir:

3.

9

7 2 7 4 tuşlarına basın. Ekranda
listedeki ilk sözcük görüntülenir: Sapı.
Listede ilerlemek için+ya da Ltuşuna
basın ve Sarı sözcüğünü seçin.
Sarı sözcüğünün seçimini onaylamak için ,
veya>tuşuna basın.

Metin Girişi

Sözlük

Girmek istediğiniz sözcük T9® sözlüğünde yoksa,
bu sözcüğü veri tabanına ekleyebilirsiniz.
Vurgulanmış bir dizi alt çizgi (_ _ _ _ _) ile
gösterilen girişe ulaşıncaya kadar listenin sonuna
ilerlemek için L1>2>3 tuşlarına basın.
Bir temel metin düzenleme ekranı açmak için R
Hecele’ye basın. Aşağıda açıklanan yöntemleri
kullanarak yeni kelimeyi boşluk bırakmadan girin
ve L Tamam’a basın. Böylece oluşturmakta
olduğunuz mesaja dönersiniz ve yeni sözcük
girilmiş olur.

Dil

Mesaj yazarken, # tuşuna uzun süreyle basarak
giriş dilini değiştirebilirsiniz Mevcut diller cep
telefonunu satın aldığınız yere göre değişir.

Temel metin girişi
T9®’dan temel metin girişine geçiş yapmak için
* tuşuna basın. Bu yöntem istenen karaktere
erişmek için birden çok tuşa basmayı gerektirir. "s"
harfi 7 tuşundaki dördüncü karakter olduğundan "s"
harfini girmek için bu tuşa dört kere basmanız
gerekir. R İptal’e kısa süreyle basılması girişi
siler, uzun süreyle basılması tüm metni siler.

Metin Girişi

Örnek: "sarı" sözcüğünü yazma:

7, 7, 7, 7(PQRS), 2 (ABC), 7,
7, 7 (PQRS), 4, 4, 4 (GHI) tuşlarına
basın. Mesaj tamamlandığında , tuşuna basın.
Her tuştaki harfler, sayılar ve simgeler karşıda
anlatıldığı gibi yer almaktadır.
Kısa basma

Uzun basma

1

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

1

2

abc2àäåæç

2

3

def3éèΔΦ

3

4

ghi4Γì

4

5

jkl5Λ

5

6

mno6ñòö

6

7

pqrs7βΠΘΣ

7

8

tuv8üù

8

9

wxyz9øΩΞΨ

9

10

0

Büyük/küçük harf geçişi
yapmak için: Standart,
küçük ya da BÜYÜK harf.

#

Simgeler
ve
noktalama
Metin
işaretleri modunu açmak için. düzenlemede
Ardından varolan 3 tabloya kullanılan dili
göz atmak için L >> ya da
değiştirir
< ve > tuşuna basın.

*

Mod geçişi yapmak için: T9 ®,
temel ya da sayı.
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0

Mod geçişi
yapar

Metin Girişi

4. İş
Bu menü, yolculuk yaparken düzenli ve bilgi sahibi
olmanızı sağlamak amacıyla tasarlanmış özellik ve
seçenekleri içerir.

Hesap makinesi

Ekranın üst tarafındaki simge, işleçleri girmek için
hangi gezinme tuşunun kullanılacağını gösterir.
Ondalık sayı noktası almak için 0 tuşuna basın.
Hesap makinesi sonuçlarında virgülden sonra en
fazla 2 ondalık basamak kullanılır ve daha büyük
ondalık sayıya yuvarlama yapılır.

Para dönüştürücü

Toplama

>veya * tuşuna basın.

Bu menü para miktarını, seçtiğiniz döviz
kurunu kullanarak bir para biriminden
diğerine dönüştürmenizi sağlar. Yerel para
biriminden Yabancı para birimine (veya tersi de
geçerlidir) dönüştürebilirsiniz. Kur oranı alanına
kuru, Yerel ya da Yabancı alanlarına ise para
miktarını girin: para miktarı otomatik olarak
hesaplanır.

Çıkarma

<veya * tuşuna iki kez
basın.

Ajanda

Çarpma

+veya * tuşuna 3 kez
basın.

Bölme

-veya * tuşuna 4 kez
basın.

Eşittir

, veya # tuşuna basın.

Telefonunuzda
basit
hesaplamaları
gerçekleştirebileceğiniz yerleşik bir hesap
makinesi vardır. Aşağıdaki tabloda
gösterildiği gibi numaralar tuş takımıyla, işleçler ise
gezinme tuşlarıyla girilir:

İş

Bu
menü
ajandanızda
etkinlik
oluşturmanızı,
kaydetmenizi
ve
yönetmenizi sağlar. Ajanda uyarısı Açık
olduğunda (bkz: “Alarm sesleri” sayfa 49), etkinlik
zamanı geldiğinde bir bip sinyali sizi uyarır.
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Ajanda, telefonun hafıza kapasitesini diğer
özelliklerle (rehber, resim albümü, ses, vb.)
paylaşır. Telefonunuzdaki hafıza durumunu
kontrol etmek için Multimedya > Hafıza
durumu’nu seçin.

Yeni etkinlik oluşturma
1.

2.

3.

Etkinlikler içinde <Yeni>’yi ve daha sonra
oluşturulacak etkinlik türünü seçin (Tatil,
Toplantı, Görevler).
Etkinliğin başlangıç ve bitiş tarihini ve saatini
girdikten sonra etkinliğin adını yazın (örn.
“Semihle Görüşme”).
Hatırlatıcıyı ve sıklığı ayarlayın: uyarılar
seçilen zamanda verilir.

Hatırlatıcı sadece Toplantı ve Görevler
etkinlikleri için uygulanabilir. Saat dilimleri
değiştirildiğinde güncellenir (aşağıdaki “Saat
dilimleri”ne bakın).

Eski etkinlikleri silme
Bu menü eski etkinlikleri silmenize olanak verir.
Öncesindeki tüm etkinliklerin silineceği başlangıç
tarihini (geçmiş veya gelecek) girin ve bu tarihten
önceki tüm etkinlikleri silmek için iki kez
Tamam ’a basın.
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Ajandanızdaki ayarlanmış tüm etkinlikleri
belirlediğiniz tarihten önce bir kerede silmek
amacıyla birkaç sene sonrası için (örn. 31 Aralık
2010) bir başlangıç tarihi belirleyin.

Etkinlikleri yönetme
Listeden bir etkinlik seçin ve aşağıda açıklanan
seçeneklere erişmek için Tamam ya da L
Seçenekler ’e basın.
Sil

Seçilen etkinliği
kullanılır.

Değiştir

Seçilen etkinliği değiştirmek için
kullanılır.

Kızılötesi
ile
gönder

Seçilen etkinliği başka bir kızılötesi
uyumlu cihaza aktarmak için
kullanılır.

Sesi
değiştir

Seçilen etkinliğin alarm türü ile
ilişkilendirilen sesini değiştirmek
için kullanılır.

silmek

Tekrarlanan bir etkinliği değiştirmek,
etkinliğin tüm aşamalarını değiştirir.

için

bu

İş

Etkinlik görünümü
Ajandanızda
saklanan
etkinlikler
Günlük
görünüm, Haftalık görünüm ve Aylık görünüm
biçiminde görüntülenebilir. Bir görüntüleme biçimi
seçin ve Tamam’a basın ardından önceki ya da
sonraki günü, haftayı veya ayı görüntülemek için
<ya da>seçeneğini kullanın.

Saat dilimleri
Bu menü, hem yerel saati hem de seçtiğiniz
yabancı saat diliminin saatini ayarlamanızı
ve görüntülemenizi sağlar. Ana ekranınızda
yerel ve yabancı saatin görüntülenmesini
seçerseniz, duvar kağıdı olarak seçmiş olduğunuz
resim artık ekranda görüntülenmez ancak standart
Saat dilimleri duvar kağıdının yerine geçer.

Yerel ayarlar
Saat ayarı

İlgili tuşlara basarak saati
ayarlamanızı sağlar.

Kendi saat
diliminiz

Bölgenizle karşılık gelen saat
dilimini
seçmek
için
+veya-tuşunu kullanın.

İş

Yaz/kış saati
uygulaması

Yerel saat dilimi için yaz/kış
saati uygulamasını Açık veya
Kapalı olarak ayarlamanızı
sağlar.

Saat dilimleri
Bu seçeneği, bekleme modundayken, yerel saati ve
başka bir alanın saatini görüntülemek isterseniz
kullanın. Seçeneği Açık ya da Kapalı olarak
ayarlamak için+veya-tuşuna basın. Açık
olduğunda Yerel ve yab. değ ile seçtiğiniz saat
dilimini görüntüleyebilirsiniz.
Bu özellik “Saat ekranı” sayfa 45’deki Saat yok
öğesi seçildiğinde kullanılamaz.

Yerel ve yab. değ.
Yerelden yabancı saat dilimini görüntülemek ya da
tersi için kullanılır.
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Yabancı ayarlar

Yaz/kış saati Yabancı bir saat dilimi için yaz/kış
uygulaması saati uygulamasını Açık veya
Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar.

edebilirsiniz. Daha sonra Sesli kayıt listesine
dönün, yeni kayıt listede görüntülenir.
Bir ses dosyasını seçtiğinizde dosya otomatik
olarak bir döngü içinde çalar. Seçeneklere erişmek
için Tamam’a basın. Şunları seçebilirsiniz: Kaydı
dinle, Yeniden adlandır veya Sil, Zil sesi olarak
ya da SMS/MMS zil olarak.

Alarmlar, hatırlatıcılar ve programlanmış
etkinlikler saat dilimine bağlıdır! Bir alarm ya da
etkinliği A saat diliminde 9:00 AM olarak
ayarlarsanız, saat dilimini B saat dilimi olarak
değiştirdiğinizde bile 9:00 AM’de alarm çalar veya
etkinlik gerçekleşir.

Yanıp sönen bir uyarı işareti kaydınızın kısa süre
içinde izin verilen maksimum uzunluğa
ulaşacağını gösterir. Kaydetmeyi durdurmazsanız,
kırmızı bir zarf simgesi görüntülenerek kaydınızın
MMS ile göndermek için çok uzun olduğunu
bildirir.

Sesli kayıt

Çalar saat

Bu menü hafıza durumuna göre en fazla 12
dakika uzunluğunda kayıt yapmanıza
olanak verir (bkz: “Hafıza durumu”
sayfa 18).
Kaydetmeye başlamak için <Yeni>’yi seçin.
İlerleme çubuğu ile birlikte Şimdi konuş mesajı
görüntülenir. Bu işlemi bitirdiğinizde, kaydetmeyi
durdurmak için L Kaydet’e basın. Bundan sonra
yeni ses dosyası için bir ad girebilir veya size
önerilen varsayılan adı Tamam’a basarak kabul

Telefonunuzda uyku özelliği olan yerleşik
bir çalar saat vardır. Üç farklı alarm
ayarlayabilir ve alarmın tekrar edip
etmemesini seçebilirsiniz. Bir alarmı ayarlamak
için aşağıdaki adımları izleyin:
1. Alarmı seçin ve Açık olarak ayarlayın.
2. Daha sonra saati girip Tamam’a basın.
3. Ardından ne kadar sıklıkla çalacağını seçin:
Bir kez, Her gün, Hafta içi.

Yabancı
saat dilimi
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İstediğiniz saat dilimini seçmek
için+veya-tuşunu kullanın.

İş

4.

Son olarak alarm türünü seçin: Zil ya da Ses
Albümü’nden bir melodi ve Tamam’a bası n.
Diğer alarmları ayarlamak için yukarıdaki adımları
yineleyin.

Kızılötesi
Telefonunuzda, diğer kızılötesi uyumlu
cihazlara/cihazlardan kablosuz bağlantıyı
kullanarak veri gönderip almanızı sağlayan
bir kızılötesi bağlantı noktası vardır.

Çalar saat, telefonunuz kapatılsa ve/veya zil sesi
seviyesi Sessiz olarak ayarlansa bile çalar. Alarm
çaldığında, durdurmak için bir tuşa basın (uyku
modunun açık olduğu durum hariç, aşağıya
bakın).

Telif hakkı ile korunan dosyalar gönderilemez.
Bilgisayara bağlarken, kızılötesi seçeneğini
etkinleştirdiğinizden emin olun.

Uyku modu

Cihazların konumları

Bu menü uyku modunu Açık ya da Kapalı olarak
ayarlamanıza olanak verir. Alarm çalarken uyku
modu Açık olduğu zaman:
• Alarmın çalmasını geçici olarak durdurmak
için bir tuşa basın (R Durdur hariç). Alarm
yaklaşık 7 dakika sonra tekrar çalar.
• alarmın çalmasını ve tekrar etmesini
durdurmak için R Durdur’a basın.
Uyku modu 9 alarm tekrarından sonra devre dışı
bırakılır.
Uyku modu ayarı ayarladığınız tüm alarmlara
uygulanır.

İş

İki cihaz arasında verileri aktarmadan önce, cihazlar
birbirlerine göre doğru şekilde yerleştirilmelidir.
Şunlara dikkat edin:
• kızılötesi bağlantı noktalarının karşı karşıya
olmasına,
• birbirlerine 50 cm’den daha yakın olmasına.
• kızılötesi ışının engellenmemesine.

Veri gönderme
Telefonunuzdan kızılötesi ile veri göndermek için
ilk önce gönderilecek öğeyi seçmelisiniz: Resim,
ses, ad veya etkinliği seçtikten sonra bir alt menü
kızılötesi üzerinden Gönder seçeneğine erişmenizi
sağlar.
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Telefonunuz iletişim kuracağı başka bir kızılötesi
uyumlu cihazı bulur bulmaz gönderme işlemi
otomatik olarak gerçekleşir. Ekranda, işlemi
uygulamanız için gereken mesajlar görüntülenir.

Veri kaydetme

Süre aşımına ulaşılmadan önce telefonunuz başka
bir cihaz bulamazsa, kızılötesi bağlantısı kopuksa
ya da işlemi iptal ederseniz, gönderme iptal edilir.

Kaydet

Veriyi kaydetmek ve sonra da dosyayı
yeniden adlandırmak için kullanılır.

Göster

Aldığınız
verinin
ayrıntılarını
görüntülemek için kullanılır.

Vazgeç

Aldığınız veriyi yok saymak için
kullanılır.

Dosya aldığınızı bildiren bir mesaj görüntülenir.
Aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için
Tamam’a basın.

Veri alma
Al’ı seçtiğinizde telefonunuz kızılötesi üzerinden
öğe almak için hazır olur ve diğer kızılötesi cihazın
öğeyi göndermesini bekler. Veri göndermede
olduğu gibi, mesajlar ekranda görüntülenir ve
işlemi uygulamanıza olanak verir.
Süre aşımına ulaşılmadan önce telefonunuz başka
bir cihazla bağlantı kurmazsa, kızılötesi bağlantısı
kopuksa, dosya boyutu çok büyükse veya işlemi
iptal ederseniz alma işlemi iptal edilir.
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Otomatik Açma/Kapatma
Bu iki ayrı menü telefonunuzun önceden
ayarlanmış zamanlarda açılmasını ya da
kapatılmasını ayarlamanıza olanak verir. Bu,
telefonun pil ömrünü uzatmanızı (örn. geceleyin),
belirlenen zamanlarda rahatsız edilmemenizi ve
telefonunuzun otomatik olarak açılmasını sağlar.
Otomatik aç olarak ayarlamak için öğeyi seçin ve
Tamam’a basın. Açık’ı seçin ve Tamam’a basın.
Telefonunuzun açılmasını istediğiniz saati girin ve
Tamam’a basın. Bir kez, Her gün, ya da Hafta içi
seçeneklerinden istediğiniz sıklığı seçin ve
Tamam’a basın. Etkinleştirmeyi onaylayan bir
mesaj görüntülenir.

İş

5. Multimedya

Ses albümü
Bu menü cep telefonunuzdaki sesleri
yönetmenizi sağlar . Seçenekler şunlardır:

Hafıza durumu
Bu menü telefonunuzda kullanılabilir
bellek yüzdesini görüntülemenizi sağlar.
Çeşitli özellikler bellek kapasitesini
paylaşır: Resimler, sesler, kaydedilen notlar ve ses
komutlarının etiketleri, saklanan mesajlar, rehber ve
ajanda girişleri, oyunlar, vb.
Hafıza durumunu denetlemek için Tamam’a basın.
Ekranda, Kilobayt (Kb) cinsinden kullanılabilir
bellek yüzdesi ve telefonun toplam belleği
görüntülenir. Her özellik tarafından kullanılan
ayrıntılı hafıza durumunu kontrol etmek için
Tamam’a yeniden basın.
Telefonunuzla birlikte birçok ses ve resim gelir.
Yalnızca
Melodilerim
veya
Resimlerim
klasörlerinin içindeki ses ve resimleri silebilirsiniz
(örn. kendi resim ve sesleriniz için bellek alanı
açmak için).
Yeni bir öğe kaydederken Liste dolu mesajı
görünürse, yeni bir öğe oluşturabilmek veya
ekleyebilmek için var olanlardan birini silmeniz
gerekir.

Multimedya

Daha fazla
al…

WAP uygulamasını başlatmak
ve yeni ses dosyalarını karşıdan
yüklemek için kullanılır.

Tümünü
görüntüle

Tüm ses dosyalarınıza tek bir
listeden ulaşmak için kullanılır.

Melodilerim

Yüklenen
ses
dosyalarına
ulaşmak için kullanılır.

Korunan
melodiler

Telif hakkı ile korunan örnek
ses listesine ulaşmak için
kullanılır.
Korunan
melodiler
gönderilemez ya da silinemez.

Kayıtlar

Ses kayıtları listesine ulaşmak
için kullanılır.
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Listeye ulaştıktan sonra, bir ses dosyasını seçebilir
ve aşağıda listelenen menü seçeneklerine ulaşmak
için Tamam’a basabilirsiniz.
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Resim albümü
Bu menü cep telefonunuzda saklanan
resimleri görüntülemenizi ve değiştirmenizi
sağlar. Seçenekler aşağıda açıklanmıştır.

Gönderme
biçimi

Seçilen ses dosyasını
E-posta
(bkz:
sayfa 30),
Kızılötesi (bkz: sayfa 16) veya
MMS
(bkz:
sayfa 40)
ile
göndermek
için
kullanılır.
Kayıtlar
klasöründeki
ses
dosyaları MMS ile gönderilemez.

Telefonunuzun düzgün bir şekilde saklayıp
görüntülemesi için resimlerin doğru boyut ve
biçimde olması gerekir. Ayrıntılar için,
bkz: “Ayarlar” sayfa 59

Zil olarak
ayarla

Seçili sesi zil sesi
ayarlamak için kullanılır.

Daha fazla
al…

SMS/MMS
olarak
ayarla

Seçilen sesi Mesaj zili olarak
ayarlamak için kullanılır. Bu
seçenekler Ayarlar > Sesler
menüsünde
etkinleştirilmelidir
(bkz: sayfa 45).

WAP uygulamasını başlatmak
ve yeni resim dosyalarını
karşıdan
yüklemek
için
kullanılır. Daha fazla bilgi için,
bkz: sayfa 26.

Tümünü
görüntüle

Tüm resim dosyalarınıza tek bir
listeden ulaşmak için kullanılır.

olarak

Yeniden
adlandır

Seçilen ses dosyasını Yeniden
adlandırmak için kullanılır.

Fotoğraflarım

Sil /
Tümünü sil

Seçilen ses dosyasını ya da tüm
dosyaları bir kerede Silmek için
kullanılır.

Telefonun yerleşik kamerası ile
çekilen fotoğraflara ulaşmak için
kullanılır.

Resimlerim

Telefonunuza
aldığınız
resimlere
ulaşmak
için
kullanılır.

Multimedya

Korunan
resimler

Telif hakkı ile korunan örnek
resim listesine ulaşmak için
kullanılır.

Metin ekle

Korunan resimler gönderilemez
ya da silinemez.
Simgeler

Karşıdan
yüklediğiniz
simgelerin listesine ulaşmak için
kullanılır.

Klasörlerin içinde resimler bir metin listesi olarak
görüntülenir. Görüntülemek için resmi seçin ve
>seçeneğine basın. Tamam’a basılması aşağıda
listelenen menü seçeneklerine erişmenizi sağlar.
Gönderme
biçimi

Seçilen dosyayı
E-posta
(bkz:
sayfa 30),
Kızılötesi (bkz: sayfa 16) veya
MMS
(bkz:
sayfa 40)
ile
göndermek için kullanılır. Telif
hakkı ile korunan resimleri
gönderemeyeceğinizi unutmayın.

Duvar
kağıdı yap

Seçilen resmi duvar kağıdı olarak
ayarlamak için kullanılır.

Resmi
değiştir

Bu menüyü aşağıdaki seçeneklere
erişmek için kullanın:

Multimedya

Çerçeve
veya
simge ekle
Silgi

Seçilen resme metin eklemek için
kullanılır. Düzenleme ekranında
metninizi girin ve Tamam’a
basın. Metni ekranda hareket
ettirmek için gezinme tuşlarını
kullanın: Metni bir kerede 1 piksel
hareket ettirmek için kısa süre
basın, 5 piksel hareket ettirmek
için uzun süre basın.
Metin düzenleyiciye geri dönmek
için R Geri’ye veya doğrulayıp
bir sonraki seçeneğe gitmek için
L Tamam ’a basın.
Seçilen resme bir çerçeve ya da
simge eklemek için kullanılır.
Resimde yapılan en son değişikliği
Geri almak veya Sıfırlamak (yani
tüm değişiklikleri bir kerede iptal
etmek) için kullanılır. İptal etmek
için
R
Geri’ye
veya
doğrulamak için L Tamam’a
basın.
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Gönder

Seçilen resmi kızılötesi, E-posta
veya MMS ile göndermek için
kullanılır.

Kaydet

Resmi,
uyguladığınız
değişikliklerle kaydetmek
kullanılır.

Çevir

Bu seçeneği seçilen resmi -90
derece, -90 derece veya
+180 derece döndürmek için
kullanın.

Görüntüle

Seçilen dosyayı görüntülemek için
kullanılır.

Özellikler

Resmin özelliklerini (boyut, biçim,
çözünürlük, vb.) görüntülemek
için kullanılır.

tüm
için

Yeniden
adlandır

Seçilen
resmi
Yeniden
adlandırmak için kullanılır.

Sil /
Tümünü sil

Seçilen dosyayı ya da tüm
dosyaları bir kerede Silmek için
kullanılır.
Korunan resimler klasöründeki
resimler gönderilemez ya da
silinemez.

Demo modu
Bu menü kısa bir video klip görüntüler.
Bu menü seçeneği SIM kart takmasanız bile
kullanılabilir.

TV slayt gösterisi
Bu menü seçeneği Resim albümü içinde
listelenen resimleri telefonunuzun ana iç
ekranında ve/veya TV ekranında TV
Bağlantısı aksesuarı ile (otomatik olarak bir slayt
gösterisi şeklinde veya el ile birer birer)
görüntülemenizi sağlar.
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Multimedya

TV Bağlantısı ürününüzle birlikte verilmeyebilir.
Böyle bir durumda ayrı olarak satın almanız
gerekir. Ayrıntılar için, bkz: “Orijinal Philips
Aksesuarları” sayfa 69.

Manuel
Bu menü resimleri manuel olarak görüntülemenizi
sağlar. + veya - tuşuna basarak resim listesine
göz atın. Tam grafik ekranı etkinleştirmek ve TV’ye
göndermek için > öğesine, listeye geri dönmek
için < öğesine basın. Bir resmi seçtikten sonra,
döndürme seçeneklerini (90° veya 180°) açmak için
Tamam veya Seç’e basın.

Multimedya

Otomatik
Bu menü resimleri otomatik olarak bir slayt
gösterisi içinde görüntülemenizi sağlar.
1. Slayt gösterisindeki her bir resmin arasına
uygulanacak olan zaman değerini belirleyin
(10, 15 veya 20 saniye) ve Tamam veya L
Seç’e basın.
2. Görüntülenen listede < veya > öğesine
basarak istediğiniz resmi seçin. Tüm resimleri
bir kerede seçmek ya da seçimleri kaldırmak
için İşaretleri sil’i seçin.
3. Slayt gösterisini başlatmak için Tamam’a,
durdurmak için ise R’ye basın.
Her iki modda da, yapılan en son seçim otomatik
olarak kaydedilir ve TV Slayt gösterisi menüsünden
çıktığınızda bile birkaç kez sırayla oynatılabilir.
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6. Eğlence

Java

Bu oyunun amacı tuğlaları topla vurarak
yok etmektir. Tüm tuğlaların vurulması bir
sonraki düzeye ulaşmanızı sağlar.
Kullanılan tuşlar şunlardır:

Cep telefonunuzda Java uygulamalarını
(şebekeden yüklenen oyunlar gibi)
çalıştırmanıza olanak sağlayan Java
çalıştırma ortamı özellikleri vardır.
Java’yı ilk başlattığınızda Java kurulumu ve
yapılandırmasının biraz zaman alacağını bildiren
bir mesaj görüntülenir. Bu bir kez gerçekleşen bir
işlemdir.

4 ve 6

Raketi sola ya da sağa hareket
ettirmek için kullanılır.

Ayarlar

* ve #

Topu sağa ya da sola atarak
oyunu başlatmak için kullanılır.

0

Oyunu en fazla 2dk. duraklatmak
için kullanılır (bu süreden sonra
ekran bekleme moduna döner ve
oyun kaybolur).

Duvar oyunu

Java yüklendikten sonra yapılandırmaya devam
edebilirsiniz.
Otomatik başlatma
Java’nın otomatik başlatılmasını Açık veya Kapalı
olarak ayarlamanızı sağlar. Açık olduğunda Java
uygulaması yüklemenin hemen ardından otomatik
olarak başlatılır.

In-Fusio
Cep telefonunuz oyunları karşıdan yükleyip
oynamanızı sağlayan In-Fusio oyun motoru ile
birlikte gelir. Bu hizmete erişim aboneliğinize ve
cep telefonunuzu kullandığınız ülkeye bağlıdır.
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Eğlence

Şebeke erişimi
Taşıyıcı

Bir bağlantıyı başlatırken kullanılan
şebeke türünü seçmek ve ilgili ayarları
yapılandırmak için kullanır.
• GSM veya GPRS: Telefonunuz
e-posta bağlantıları için yalnızca
GSM ya da GPRS şebekesini
kullanır.
• İlk önce GPRS: Telefonunuz ilk
önce GPRS şebekesine daha sonra.
GPRS
şebekesi
kullanılamaz
durumda ise GSM şebekesine
bağlanmayı dener.

Yukarıdaki seçeneğin seçilmesi, GSM ve GPRS
ayarlarını yapılandırmış olmanızı gerektirir.
Ayrıntılar için, bkz: sayfa 51.
DNS
adresi

Bağlanmak istediğiniz dış veri ağının
DNS adresini girmenizi sağlar.

Şebeke
hesabı

Ayarlar > Şebeke > Erişim ayarları
(bkz: sayfa 51) içinde tanımlamış
olduğunuz veri profillerinden birini
seçmenizi sağlar.

Eğlence

Şebeke
Bu menü DNS ve proxy adresi ayarları da dahil
olmak üzere operatöre özgü ayarlara erişmenizi
sağlar. Uygun olduğunda, bu menünün tüm öğeleri
değiştirmek zorunda kalmamanız için önceden
yapılandırılır.

Java uygulamaları
Bu menüyü ilk seçtiğinizde, başlatmak için
L Tamam’a basın. Bu işlem birkaç dakika
sürer.
2. JAVA penceresine geri dönünce aşağıdakileri
yapabilirsiniz:
- Varsayılan klasör’ün içeriğine erişmek için
,tuşuna bastıktan sonra listelenen
oyunları oynamak amacıyla L Menü ve
Seç’e basın,
- ya da yeni klasörler oluşturup yönetmenizi
sağlayan seçeneklere erişmek için L
Menü’ye basın.
3. Karşıdan yüklediğiniz JAVA oyunlarını cep
telefonunuza kurmak için Yükle’yi seçin: Bir
oyunu oynayabilmek için her zaman ilk olarak
kurulumu tamamlamanız gerekir.
4. Java uygulamasından çıkmak için Çıkış’a veya
mevcut seçeneklerin listesine ulaşmak için L
Menü’ye basın.
1.

24

Cep telefonunuz “MIDlets” ile ilgili mesajları
gösterebilir. MIDlets, JAVA uygulaması veya
oyunudur.
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Eğlence

7. Operatör
Bu menü operatörünüz tarafından sağlanan
hizmetleri ve özellikleri içerir. Bu nedenle aşağıda
anlatılan menüler aboneliğinize bağlı olarak farklı
olabilir veya telefonunuzda bulunmayabilir.
Ayrıntılar için şebeke operatörünüze danışın.
Sağlanan servisler, ücretli bir telefon araması
yapmayı veya SMS göndermeyi gerektirebilir.

Servisler +
Bu menü seçeneği operatöre özgü servisler
içindir. Bu seçenekler hakkında daha fazla
bilgi almak için operatörünüze başvurun.

WAP
Bu menü şebekeniz tarafından sağlanan
haberler, spor haberleri, hava durumu gibi
servislere erişmenize olanak verir
Cep telefonunuz önceden yapılandırılmış olabilir.
Yapılandırılmamışsa, bu ayarlar Philips web sitesi
kullanılarak "şebeke mesajı" yoluyla kolayca

Operatör

yapılandırılabilir. www.club.philips.com sitesine
bağlanın, ülkenizi seçin, sonra Mobil içerik >
Diğer servisler > WAP’ı seçin. Ülkeniz ve/veya
cep telefonunuz listede görünmüyorsa bu servis
kullanılamaz. Bu durumda, bilgi almak için
operatörünüze başvurun.
WAP oturumu başlatmak için Operatör > WAP >
Ana sayfa’yı seçin.
+ veya tuşunu kullanın.

Çevrimiçi
dolaşmak için.

, tuşuna veya
L Seç’e basın

Vurgulanan öğeyi seçmek
için.

R Geri’ye
basın

Önceki sayfaya dönmek için.

) tuşuna basın
ya da
Seçenekler >
Çıkış’ı seçin

WAP oturumunu bitirmek
için kullanılır.

sayfalarda

Cep telefonunuz şebekeye Ayarlar > Şebeke
menüsünde tanımladığınız Erişim ayarları’na göre
bağlanır (bkz: sayfa 51). Bağlantı hatası durumunda
ekranda "Menüye git" görüntülenir. Wap
seçeneklerine erişmek için ( tuşuna veya L
Seçenekler ‘e basın (bkz: sayfa 29).
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Ana sayfa
Bu, bir WAP oturumu başlatılırken ilk erişeceğiniz
WAP sitesinin bağlantısıdır. Pek çok durumda bu
menü öğesi önceden yapılandırılmıştır ve sizi
operatörünüzün WAP giriş sayfasına bağlar. Bu
varsayılan giriş sayfasını değiştirmek için
bkz: “Seçenekler” sayfa 29.

Yer İşaretleri
Bu menü, sık kullandığınız WAP sitesi adreslerini
saklamanızı, yeniden adlandırmanızı ve bu
adreslere listeden kolayca erişmenizi sağlar.
Gezinirken L Seçenekler’e basın sonra Yer
İşaretleri’ni seçin: İsim ve URL alanları gezdiğiniz
sayfanın bilgileriyle otomatik olarak doldurulur.
Yer İşareti Ekle’yi seçin ve görüntülenecek
düzenleme ekranının yeni ismini yazmaya başlayın.
, tuşuna basın ve URL adresini girmek için aynı
yöntemi izleyin.
Yer İşrtlr Ynt menüsü seçili yer işaretini Silme ya
da Düzenleme olanağı sağlar.

URL’ye git
Bu menü bir WAP sitesi adresi girmenizi ve
doğrudan ilgili siteye bağlanmanızı sağlar (WAP
adreslerine, yer işareti olarak kaydetmeden hızlı
ulaşma yöntemi).
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Bu menüde girdiğiniz ve en az bir kere
bağlandığınız bütün adresler bir listede
görüntülenir. Öğelerden birini seçin ve ilgili
sayfaya tam adresini yeniden girmeden tekrar
bağlanmak için , tuşuna basın.

Ayarlar
WAP sitesine erişmek için ilk önce bir WAP
bağlantı profili yapılandırmanız gerekir.
Profil seç
Kullanılabilir profillerden birini seçmek ve sonra
bağlantı ayarlarını tanımlamak için kullanılır.
Seçili profile, aşağıda açıklanan tüm bağlantı
ayarları uygulanır.
Tarayıcı seçenekleri
WAP sayfalarına bağlı resimlerin yüklenmesini
etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için
Kapalı’yı seçmek göz atılan sayfaların küresel
olarak yüklenmesini hızlandırır.
Profile yeni isim ver
Seçili profili yeniden adlandırmak için kullanılır
(görüntülenecek düzenleme ekranının yeni ismini
yazmaya başlayın).

Operatör

Önbellek
WAP oturumu sırasında göz atılan sayfaların
kaydedildiği telefon hafıza alanını boşaltmak için
kullanılır.
Şebeke
• Ana sayfa: Ana sayfa ismini ve adresini
değiştirmenizi sağlar (görüntülenecek düzenleme
ekranının yeni ismini girmeye başlayın).
• Şebeke erişimi, Ayarlar > Erişim ayarları‘nda
tanımlamış olduğunuz veri profillerinden birini
seçmenizi sağlar (bkz: sayfa 51).
• Taşıyıcı, bağlantı açarken seçili profil tarafından
kullanılan şebeke türünü seçmenize olanak tanır
(bkz: sayfa 51).
• Proxy adresi ve Proxy portu, seçili profili
kullanan
WAP
bağlantısını
açtığınızda
kullanılacak ağ geçidi adresini ve port numarasını
belirlemenize olanak verir.
• Güvenlik: Yüklü güvenlik Sertifikalar’ının
Oturum bilgisi’nin veya Geçerli sertifika’nın
listesini görüntülemek için (daha sonra
ayrıntılarını görüntülemek ya da tamamen silmek
için) kullanılır.

Operatör

"Push" Gel. Kut.
Bu menü şebekeden ve / veya operatörünüzden
otomatik olarak gönderilen mesajları okumanızı ve
yönetmenizi sağlar.
Bazen ekranda yeni bir mesaj aldığınızı bildiren
kırmızı bir "@" işareti görüntülenir. Mesajı
okumak için , tuşuna ya da L Oku’ya basın
veya bekleme moduna dönmek için R Geri’ye
basın.
“Push” Gel. Kut mesajları, ilgili WAP servislerine
hızlı erişmek için URL bağlantıları içerir. siteye göz
atmak veya telefonunuza multimedya dosyaları
yüklemek için bağlantıyı bir kez tıklatıp WAP
sitesine bağlanabilirsiniz.
Otomatik dağıtılan mesajlar gelen kutunuz
doluysa WAP > “Push” Gel. Kut. içindeki bazı
mesajları silmenizi isteyen bir mesaj alırsınız.
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Seçenekler
Gezinme sırasında, aşağıdakilere erişmek için
LSeçenekler’ e basın:

Farklı
kaydet...

Sayfalara katıştırılmış görüntüleri
Resim albümü’nde görüntülemek
üzere kaydetmek için kullanılır.

Ana sayfa

Varsayılan ana sayfaya erişmek
için kullanılır.

Çıkış

WAP oturumunu sonlandırmak
için kullanılır.

Geri

Önceki sayfaya
kullanılır.

dönmek

için

Bu seçeneklerin açıklamaları için
bkz: sayfa 27.

İlet

Sonraki sayfaya
kullanılır.

gitmek

için

Yenile

Göz atılan sayfayı orijinal
sunucusundan yeniden yüklemek
için kullanılır.

Yer
İşaretleri
URL’ye git
Ayarlar
“Push” Gel.
Kut.

Ana sayfa
yap

Göz attığınız WAP sayfasını
varsayılan ana sayfa olarak
kaydetmek için.
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Operatör

8. Mesajlar

Listede en çok 15 farklı konuya girebilirsiniz.
Farklı konulara karşılık gelen kodları edinmek
için operatörünüze başvurun.

SMS yayını

Sözlük

Bu menü, şebekedeki tüm abonelere
düzenli olarak gönderilen SMS yayınlarının
alımını
yönetmenize
olanak
verir.
Aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Bu menü mesaj yazmak için kullanılan T9
sözlüğünü
zenginleştirmenizi
sağlar.
<Yeni>’yi seçin, istediğiniz sözcüğü girin
ve kaydetmek için , tuşuna basın. T9 ile metin
girme hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bkz: “T9®
metin girişi” sayfa 9.

Bölge kodu
Bekleme
modu
ekranında
devamlı
görüntülenmesini istediğiniz mesaj türlerini seçmek
için kullanılır (bu durumda, hem Bölge kodu hem
de Konular menüsüne türü girin).

Alım
Yerel yayın mesajlarının alımını Açık veya Kapalı
olarak ayarlamak için kullanılır.

Konular
Almak istediğiniz mesajların türünü tanımlamak
için kullanılır: Bir konuyu yapılandırmak için
<Yeni>’yi seçin, operatör tarafından verilen kodu
ve istenirse ilgili adı girin. Ayrıca listede varolan
yeniden
adlandırabileceğiniz,
kodunu
değiştirebileceğiniz veya silebileceğiniz bir konuyu
da seçebilirsiniz.

Mesajlar

E-Posta
Bu menü cep telefonunuz ile e-postanıza
erişmenizi sağlar. İki farklı e-posta
hesabından
eklentisi
olan
e-posta
yollayabilir ve alabilirsiniz. Servis sağlayıcınıza ve
aboneliğinize bağlı olarak, cep telefonunuzda bir eposta hesabı önceden yapılandırılmış olabilir. Bu
durumda parametreler önceden ayarlanmıştır.
Cep telefonunuzun sözleşmesinde yoksa e-posta
göndermek ve almak için bir e-posta servisine
abone olmanız gerekir. Bu durumda, tüm
parametreler size sağlayıcınız tarafından bildirilir.
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Aşağıdaki bölümler cep telefonunuzu e-posta için
nasıl yapılandıracağınızı ayrıntılı bir şekilde
açıklar. @ veya % gibi özel karakterleri girmek için
lütfen bkz: “Metin Girişi” sayfa 9.

Ayarlar
E-posta hesabını yapılandırmak için bir e-posta
hesabı seçin ve aşağıda ayrıntıları verilen menüye
erişmek için Tamam’a basın.
Profili yeniden adlandır
Hesabı, varsayılan adıyla yeniden adlandırmak için
kullanılır.
Hesaplardan
biri
önceden
yapılandırılmışsa, kilitli olabilir. Bu durumda hesap
yeniden adlandırılamaz.
E-posta sunucusu
E-posta servisinize bağlanmak için gereken ayarları
yapılandırmak amacıyla kullanılır.

Parola

E-posta hesabınıza
kullanılan paroladır.

E-posta
adresi

E-posta adresiniz.

SMTP
adresi

Basit Posta Aktarım Protokolü
(SMTP)
adresidir.
Giden
postalarınızın sunucusu budur ve
genellikle
smtp.postanız.com
biçimindedir.

POP3
adresi

Postane Protokolü (POP) adresidir.
Gelen postalarınızın sunucusu budur
ve genellikle pop3.postanız.com
biçimindedir.

Kullanıcı
adı

E-posta hesabınıza erişmek
kullanılan kullanıcı adıdır.

erişmek

için

için

POP3 ve SMTP adreslerini e-posta servis
sağlayıcınızdan edinmeniz gerekir.
E-postanıza erişmek için GPRS bağlantısı
kullanmak isterseniz, cep telefonu servis
sağlayıcınızın SMTP sunucusunu e-posta
göndermek amacıyla kullanmanız gerekebilir.
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Mesajlar

Gelişmiş
POP3
Portu

POP3
sunucusundaki
port
numarasıdır. Bu genellikle 110
numaralı port olur.

SMTP
portu

SMTP
sunucusundaki
port
numarasıdır. Bu genellikle 25
numaralı port olur.

DNS
adresi

Etki Alanı Adı Sunucunuzun IP
adresidir.

SMTP
kimlik
doğrulama

SMTP
kimlik
doğrulaması
genellikle Kapalı olarak ayarlanır.
Daha fazla bilgi için sağlayıcınıza
başvurun.

Şebeke erişimi
E-postalarınıza
bakmadan
önce
bağlantınızı yapılandırmanız gerekir.

internet

GSM Ayarları
Internete bağlanmak için GSM bağlantısı
kullandığınızda,
cep
telefonunuz
şebeke
operatörünüz tarafından verilen numarayı çevirir ve
veriler bu bağlantı üzerinden gönderilip alınır, bu
bilgisayardan
yapılan
çevirmeli
internet

Mesajlar

bağlantısına benzer. GSM bağlantısı parametreleri
aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.
Telefon
numarası

Bu, cep telefonunuzun bağlantı
kurmak için çevirdiği numaradır. İlk
önce ISDN (Tümleşik Servis Dijital
Ağı) veya Analojik’i (şebeke
operatörünüze bağlıdır) seçin ve
operatörünüz tarafından verilen
Telefon numarası’nı girin,

Kullanıcı
adı ve
Parola

Bu, hizmete erişmek için GSM
şebeke operatörü tarafından verilen
kullanıcı adı ve paroladır.

Otomatik
bağlantı
kesme

Hiç işlem yapılmadığında telefonun
otomatik
olarak
aramayı
sonlandırdığı (bir bağlantı devam
ediyorsa) zaman aşımı süresi değerini
girin. Değerin 30 saniyenin üzerinde
olması gerekir.

GPRS ayarları
GSM kullanmayı çevirmeli internet bağlantısı gibi
düşünürsek, GPRS bağlantısı geniş bantla eşdeğer
olur. GPRS (veya Küresel Paket Radyo Servisi)
radyo sinyali kullanarak hızlı veri gönderilen bir
iletişim kuralıdır.

32

GPRS bağlantısını yapılandırmak için bir kullanıcı
adı ve parola sağlamanız gerekebilir ancak bazı
GPRS bağlantıları bunlar olmadan da çalışır. APN
(veya Erişim Noktası Adı) sağlamanız gerekir.
Taşıyıcı
Bu menü seçeneği internet bağlantısının nasıl
kurulması gerektiğini seçmenizi sağlar.
• GSM: Cep telefonunuz e-posta bağlantıları için
yalnızca GSM şebekesini kullanır.
• GPRS: Cep telefonunuz e-posta bağlantıları için
yalnızca GPRS şebekesini kullanır.
• Önce GPRS: Cep telefonunuz ilk önce GPRS
şebekesine bağlanmayı dener. Mevcut bir GPRS
şebekesi yoksa GSM şebekesini dener.
Bu özelliklerin çalışması için ilk olarak ilgili
ayarları girmiş olmanız gerekir.

E-posta gelen kutusu
Bu menü posta kutunuza bağlanmanızı ve e-posta
başlıklarını (gönderen ve konu satırları) sunucudan
yüklemenizi sağlar. Daha sonra ilgili e-postaları
almayı seçebilirsiniz.
1. Gelen
kutusu > E-posta’yı seçin:
Telefonunuz
otomatik
olarak
e-posta
sunucusuna bağlanır ve varsa e-posta başlıkları
listesini karşıdan yükler (bir kerede beş tane).
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2.

3.

Listenin sonunda (veya başında) Sonraki
(veya Önceki) görünürse, bekleyen başka
e-posta başlıkları vardır: Kullanılabilir
seçeneklerden birini seçin ve o başlıkları
almak için , tuşuna basın.
Bir başlık seçin ve Ayrıntılar’ı görüntülemek
için ,tuşuna basın. Her başlık için aşağıdaki
durum simgeleri görüntülenebilir:
E-posta boyutu çok büyük (50 Kb
üzerinde), karşıdan yüklenemiyor.
E-posta silinmek üzere işaretlenmiş
(bkz: sayfa 35).

Başlığın yanında bir simge yoksa e-postayı
yüklemek için , tuşuna basın ve Mesaj al’ı
seçin. Tüm seçilen başlıklara karşılık gelen
e-postaları yüklemek için bu işlemi yineleyin.
Aldığınız e-posta eklenti içeriyorsa (resim, metin
dosyası veya başka bir e-posta), özel bir simge ile
tanımlanır:

4.

E-posta başlığının ayrıntılarını içerir
(tarih ve saat, gönderenin e-posta adresi,
vb.), bu ayrıntıları görüntülemek için ,
tuşuna basın.

Mesajlar

E-posta metninin kendisi bir eklenti
olarak görünebilir, okumak için ,
tuşuna basın (bu durumda gelişmiş
seçenekler yoktur).
Bir metin dosyası (yalnızca metin, ".txt"
biçimi) e-postaya bağlıdır, okumak için
, tuşuna basın (bu durumda gelişmiş
seçenekler yoktur).
Bu eklentiyi yönetmek için gereken
uygulama telefonunuzda mevcut değil
veya e-posta yüklemek için çok büyük.
Aldığınız e-postaya bağlı başka bir
e-posta var. En çok beş e-posta
eklenebilir, ancak gelişmiş seçenekler
yoktur.
Bu e-postaya bir resim eklidir. Listeden
resmi seçin ve telefonunuza kaydetmek
için , tuşuna iki kez basın (isterseniz
yeniden adlandırabilirsiniz).
Bir resmi Resim albümü’nde görüntülemeden
önce karşıdan yükleyip kaydetmeniz gerekir. Yeni
resmi saklamak için yeterli bellek yoksa bu resmi
kaydetmek için belleği boşaltmak amacıyla diğer

Mesajlar

öğeleri (resimler, sesler, mesajlar, vb.) silmeniz
gerekir.
Resim dosyası doğru biçimde değilse cep
telefonunuz tarafından kabul edilmeyebilir.
Resimler JPEG, BMP veya GIF biçiminde
olmalıdır.
En uygun resim boyutu 128x160 pikseldir
(ekranın boyutları). Resimleri ev bilgisayarınızdan
aktarıyorsanız
doğru
boyuttaki
resimleri
oluşturmak için bir resim düzenleme programı
kullanabilirsiniz.
5.

Bir e-posta başlığı seçin ve aşağıdaki
seçeneklere ulaşmak için , tuşuna basın:

İsimlere
ekle

Gönderenin e-postasını yüklememiş
olsanız bile e-posta adresini rehberinize
eklemek için kullanılır.
Yeni bir kişi oluşturmak için
<Yeni>’yi
veya e-posta adresini
eklemek ya da değiştirmek için listeden
bir adı seçin.
Bu durumda telefon rehberini seçmiş
olmanız gerekir; SIM rehberini
seçtiyseniz
bu
menü
öğesi
GÖRÜNTÜLENMEZ.
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Sil

Silinecek e-postayı işaretlemek için
kullanılır (işareti kaldırmak için tekrar
bu
seçeneği
seçin).
E-posta
menüsünüden çıktığınızda, seçilen
öğe(ler)in
e-posta
sunucusundan
silinmesini onaylamanız istenir.

Cevapla Göndereni (adresi otomatik olarak
listeye eklenir) cevaplamak için
kullanılır. “E-posta gelen kutusu”
sayfa 33. bölümünde anlatıldığı gibi
devam edin.
İlet

Yüklenen e-postayı başka bir kişiye
iletmek için kullanılır. “E-posta gelen
kutusu” sayfa 33 bölümünde anlatıldığı
gibi devam edin.

E-postanızı göndermeden önce Yeni E-posta
menüsünden çıkarsanız veya gönderilirken iptal
ederseniz, e-posta içeriği saklanmadan silinir.
Kişi
ekle

Telefon rehberinizde kayıtlı olan
kişilerin (bkz: “Rehber” sayfa 60)
e-posta adreslerini girdiğiniz takdirde
alıcı(lar)ın e-posta adresini seçmek için
kullanılır.
Kişileri ekledikten sonra bir kişi seçin
ve-posta adresini ,Değiştirmek için
basıp, listeden Kaldırın.
SIM rehberinden kişi seçerseniz bir
düzenleme penceresi e-posta adresini
girmenize olanak verir.

Yeni posta
Bu menü JPEG resmi gibi eklentilerde dahil olmak
üzere aynı anda bir veya birkaç alıcıya e-posta
göndermenizi sağlar. Mesajlarınız alındıktan sonra
iletilebilir ve eklentiler uygun yazılımla
görüntülenebilir.
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Mesajlar

Medya
ekle

Mesajınızı tasarlamanızı sağlar.
Konu ve metni girdikten sonra, diğer
seçeneklere ulaşmak için , tuşuna
basın:
• Ses ekle veya Grafik ekle
e-postanıza ses ya da resim eklemek
için kullanılır,
• Şimdi gönder seçilen alıcıya
(alıcılara) göndermek için kullanılır,
• Değiştir
e-postanızı
yeniden
tasarlamanız için kullanılır.

Aynı anda tek bir resim (JPEG, GIF veya BMP) ya
da ses ekleyebilirsiniz. E-posta yazarken gelen
aramayı kabul ederseniz menü kapanır ve aramayı
sonlandırdığınızda telefon bekleme moduna geri
döner.

SMS
Bu menü Kısa Mesaj Servisi’ni (SMS)
kullanarak metin mesajları göndermenizi

Mesajlar

ve gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları yönetmenizi
sağlar.

SMS gönder
SMS oluşturmak ve göndermek için aşağıda
ayrıntıları verilen adımları izleyin:
1. SMS Gönder’i ve daha sonra Telefon no gir
veya Rehberden’i seçin ve L Seç’e veya
, tuşuna basın.
2. Telefon numarası girip L Tamam’a ya da
listeden bir isim seçip L Seç’e basın.
3. Daha sonra aşağıdaki seçeneklerden birini
seçin:
Alıcı
ekle

Kişi listesinden başka alıcı(lar)
eklemek için veya telefon numarası
girmek
için
kullanılır.
Kişiyi
değiştirmek ya da kaldırmak isterseniz
seçin ve Tamam’a basın.

SMS
oluştur

Mesajınızı tasarlamak için kullanılır.
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4.

Üç mesaj türünden birini seçin:

<Yeni>

Yeni mesaj yazmak için kullanılır.

Son
mesaj

Son gönderilen mesajı düzenlemek,
değiştirmek ve yeniden göndermek
için kullanılır.
Ayrıca bu menü kazara ( tuşuna
basıp
bekleme
ekranına
döndüyseniz, yazmakta olduğunuz
ve kaybetmiş olabileceğiniz mesajı
geri getirmenizi sağlar.

Kalıplar

5.

Önceden yapılandırılan Beni şu
numaradan arayabilir misin? gibi
bir mesajı seçmek için kullanılır.

Metninizi girin ve diğer seçeneklere ulaşmak
için Tamam’a basın:

Kaydet

Geçerli mesajı ve eklentileri Arşiv
menüsüne
kaydetmek
için
kullanılır.

Şimdi
gönder

Geçerli mesajı göndermek için
kullanılır.

Ses ekle

Melodi eklemek için kullanılır.
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Grafik
ekle

Resim veya animasyon eklemek
için kullanılır.

Giriş dili

Yazma dilini
kullanılır.

değiştirmek için

SMS ile birlikte iki farklı türde en çok iki ek
gönderebilirsiniz. Görüntüler, animasyonlar ve
resimlerin durumu özeldir: Önce animasyon sonra
da görüntüyü seçerseniz, yalnızca görüntü dikkate
alınır; aynı şekilde tam tersi de geçerlidir.
Telif hakkı korumalı resimler ve sesler SMS ile
gönderilemez.

SMS Gelen kutusu
Bu menü gönderilen ve gelen SMS mesajlarını
okumanızı sağlar. Mesajlar bir listede görüntülenir.
Listenin sonundaki, <Tümünü Sil> öğesi tüm
mesajları aynı anda silmenizi sağlar. Eski
mesajların silinmesi yeni mesaj almak amacıyla
bellek alanını boşaltmak için yararlıdır.
Mesaj görüntülendiğinde, aşağıda listelenen menü
seçeneklerine erişmek için Tamam’a veya L
Seçenekler’e basın.
Sil

Seçili
mesajı
kullanılır.

silmek

için

Mesajlar

SMS
düzenle

SMS’i düzenleyip başkasına
göndermek için kullanılır.

SMS ile
cevapla

Göndereni
kullanılır.

Arşive taşı

Mesajları telefon hafızasında
saklamak için kullanılır. Bu
mesajlara daha sonra Mesajlar >
SMS > Arşiv menüsünden
ulaşabilirsiniz. Bir mesajı arşive
taşımak bu mesajı SMS Oku
listesinden siler.

cevaplamak

Alınan
numara

Mesajdaki telefon numarasını (çift
tırnak işaretleri arasına alınmış
olması koşuluyla) almak için
(mesajda birden fazla numara
olabilir
ve
bu
numaralar
alınabilir). Bu menü yalnızca
alınacak
numara
varsa
görünür.

Melodiyi
kaydet

SMS ile birlikte gönderilen
melodiyi
kaydetmek
için
kullanılır. Bu menü yalnızca
alınacak melodi varsa görünür.

Grafiği
kaydet

SMS ile birlikte gönderilen grafik
ve/veya animasyonu kaydetmek
için kullanılır. Bu menü yalnızca
alınacak
görüntü
varsa
görünür.

için

Mesajı ilet

Seçilen mesajı iletmek için
kullanılır. Eklentilerin
iletilemeyeceğini unutmayın.

Ahizesiz
kullanım

Mesajı göndereni ahizesiz aramak
için kullanılır.

Geri ara

Mesajı göndereni aramak için
kullanılır (operatöre bağlı bir
işlemdir).

Ayarlar

Mesaja
ekliyse,
gönderenin
telefon numarasını kaydetmek
için kullanılır.

SMS
merkezi

No.yu
kaydet

Mesajlar

Bu menü SMS ayarlarını yapılandırmanızı sağlar.
Seçenekler şunlardır:
Varsayılan
SMS
merkezinizi
seçmek için kullanılır. SIM
kartınızda yoksa, SMS merkezi
numaranızı girmeniz gerekir.
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İmza

Açık olduğunda mesajınızın sonuna
imza eklemenizi sağlar. İmzanız
için Düzenle, Değiştir veya
Kaydet
seçeneklerini
kullanabilirsiniz.

Teslim
raporu

Bu seçenek Açık olduğunda,
gönderdiğiniz SMS mesajınızın
alınıp alınmadığı hakkında bir SMS
mesajıyla bilgi verilir. Bu özellik
aboneliğe bağlıdır.

Geçerlilik
süresi

Mesajlarınızın SMS merkezinde
saklanacağı süreyi seçmeniz için
kullanılır. Bu, alıcı şebekeye bağlı
olmadığında (ve bu nedenle
mesajınızı hemen alamadığında)
kullanışlıdır. Bu özellik aboneliğe
bağlıdır.

Hızlı
mesaj

SMS
otom.
kaydet

Açık olduğunda bu seçenek
gönderilen mesajları otomatik
olarak Arşiv menüsüne kaydeder.

Yanıt
şebekesi

Açık olduğunda bu seçenek SMS
mesaj merkezinin numarasını
mesajla birlikte göndermenize
olanak verir. Böylece alıcı kendinin
değil sizin SMS merkezinizi
kullanarak sizi cevaplayabilir. Bu,
iletim hızını yükseltir. Bu özellik
aboneliğe bağlıdır.

Açık olduğunda, alınan SMS’i
bekleme
modu
ekranında
görüntülemenizi sağlar. Böylece
alınan mesajı Tamam’a basıp,
düzenleme ekranında mesajınızı
girdikten sonra tekrar Tamam’a
basarak hızla cevaplayabilirsiniz.
Mesaj okurken SMS alırsanız,
ikinci mesajı okumadan birincisini
cevaplayabilirsiniz. Ya da, ilk
mesajdan çıkmak için Geri’ye
basabilirsiniz. Böylece ikinci mesaj
ekranınızda görüntülenir.
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Arşiv
Bu menü SMS otom. kaydet veya Arşive taşı
seçenekleri kullanılarak telefonun hafızasına
kaydedilen tüm mesajları gözden geçirmenizi
sağlar. <Tüm SMS’leri sil> öğesi tüm SMS’leri
aynı anda silmenize olanak verir. Bir mesaj
görüntülendiğinde, aşağıdaki seçeneklere ulaşmak

Mesajlar

için , veya LSeçenekler’e basın: Sil, SMS
Düzenle, Mesajı ilet, Geri ara, Ahizesiz
kullanım.

MMS
Cep telefonunuz MMS (Multimedya Mesaj
Servisi) mesajları gönderebilir ve alabilir.
MMS ile resim, ses ve metin içeren
mesajları gönderebilirsiniz.
MMS mesajı gönderdiğinizde, gönderdiğiniz
kişinin mesajınızı görüntüleyebilmesi için MMS
yetenekli telefona sahip olması gerekir.

MMS alma
Birisi size MMS gönderdiğinde bir simge ve ses
uyarısı ile bilgilendirilirsiniz. Mesajı gönderen kişi
Okuma raporu istemişse size raporu gönderip
göndermeyeceğiniz sorulur. MMS yüklendikten
sonra MMS > Gelen kutusu içinde kullanılabilir.
(aşağıya bakın)
Yüklenecek MMS telefonunuzun kullanılabilir
belleğinden daha büyükse, bir miktar veri silerek
(resim, ses, gibi) belleği boşaltmanız gerekir.
Bkz: “Hafıza durumu” sayfa 18.

Mesajlar

Yeni MMS
Yeni MMS’i seçtiğinizde ilk olarak MMS
göndermek istediğiniz kişiyi girmeniz istenir.
Varolan kişilerden birini ya da daha fazlasını
seçebilir, yeni bir cep telefonu numarası veya eposta
adresi girebilirsiniz.
Daha sonra MMS oluşturmanız istenir. MMS
oluşturma ekranındaki beş simge Resim, Metin,
Ses eklemenizi, mesaj Göndermenizi veya MMS
seçenekleri.’ne ulaşmanızı sağlar. Bir seçenekten
diğerine gitmek için+veya-tuşunu kullanın
ve menüye erişmek için , veya L tuşuna
basın.
1. Mesajınızı tasarlama: Resim, Metin ve/veya
Ses ekleyin. Daha fazla slayt oluşturmak için
> tuşuna basın.
2. Sol taraftaki en son simge MMS
seçenekleri’ne ulaşmanızı sağlar (aşağıya
bakın).
3. Seçilen alıcıya (alıcılara) MMS göndermek
için Gönder’i seçin.
Resimler Resim albümü’nden seçilir. Telif hakkı
ile korunan resimler MMS ile gönderilemez. Sesler
Ses Albümü melodilerinden seçilebilir.
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Yeni MMS mesajları oluşturulurken aşağıdaki
seçenekler kullanılabilir:
Slayt ekle

Yeni bir slayt hazırlamak ve onu
slayt gösterinize eklemek için
kullanılır.
Birkaç
slayt
oluşturduktan sonra slaytlara göz
atmak için < veya > tuşuna
basın.

Konu
değiştir

Mesajınızın
konusunu
düzenlemek ve değiştirmek veya
girmek için kullanılır.

Sonraki
slayt /
Önceki
slayt

Sonraki/önceki slayta gitmek için
kullanılır. MMS birden fazla slayt
içerdiğinde
bu
seçeneğin
göründüğünü unutmayın.

Slayt sil

Seçilen sayfayı silmek için
kullanılır (mesaj birden fazla slayt
içeriyorsa).

Taslak olrk
kydt

Mesajınızı
daha
sonra
düzenleyebileceğiniz,
tamamlayabileceğiniz
ve
gönderebileceğiniz bir taslak
olarak kaydetmek için kullanılır.
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Örnek olrk
kaydet

Mesajınızı, diğer MMS mesajları
(örn. “Doğum günün kutlu olsun”
türündeki
mesaj)
için
kullanabileceğiniz bir şablon
olarak
kaydetmek
amacıyla
kullanılır.

MMS
önizleme

Oluşturduğunuz slayt gösterisini
önizlemek için kullanılır.

Slayt süresi

Ayarlar > Uygulama ayarları
menüsünde ayarlanmış olan slayt
süresini değiştirmek ve (bkz:
sayfa 43), her slayt arasına bir
gecikme süresi ayarlamak için
kullanılır.

Mesajınız tamamlandıktan sonra, Şimdi gönder’i
seçin ve , tuşuna basın. Bir ilerleme çubuğu
mesajın gönderilmesini izlemenize olanak verir,
göndermeyi iptal etmek istersenizLİptal et
öğesine basın. MMS’i taslak olarak kaydettiyseniz
Taslaklar menüsünden kullanabilirsiniz. MMS’i
gönderdiyseniz Otomatik kaydet seçeneğini
etkinleştirdiğinizde Giden
kutusu içinden
kullanabilirsiniz (aşağıya bakın).

Mesajlar

MMS gelen kutusu
MMS gelen kutusu tüm Okunan ve Okunmayan
MMS, Bildirimler, Teslim ve Okuma raporlarını
listeler. Bir mesajı okumak için seçin ve > tuşuna
basın. Aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için ,
veya L Seçenekler’e basın:
Mesajı oynat

Otomatik moda geçiş yapmak
için kullanılır: Böylece MMS
sürekli slayt gösterisi olarak
oynatılır.

İlet

Seçilen MMS mesajını başka bir
kişiye iletmek için kullanılır.

MMS
ayrıntıları

Seçilen mesajın ayrıntılarını
görüntülemek için kullanılır
(boyut, tarih, vb.).

Sil

Seçilen MMS’i silmek için
kullanılır.

Bir MMS mesajını açtıktan sonra, aşağıdakilere
erişmek için L Seçenekler’e basın:
Mesajı oynat

Mesajlar

Otomatik
moda
geçiş
yapmak
için
kullanılır:
Böylece MMS sürekli slayt
gösterisi olarak oynatılır.

Sonraki / önceki
slayt

Sonraki veya önceki slayta
gitmek
için
kullanılır.
Ayrıca, MMS’i manuel
modda
görüntülerken
<veya>tuşuna
da
basabilirsiniz. MMS birden
fazla slayt içerdiğinde bu
seçeneğin
göründüğünü
unutmayın.

Resmi kaydet

Geçerli slaytın resmini ayırıp
Resim
albümü’ne
kaydetmek için kullanılır.

Sesi kaydet

Geçerli slaytın sesini ayırıp
(slayta ses ekliyse) Ses
albümü’ne kaydetmek için
kullanılır.

Kapat

MMS’yi
kapatmak
seçenekler listesine
dönmek için kullanılır.

ve
geri

MMS’i almadan önce bildirimleri SİLMEYİN,
aksi takdirde MMS’i alamazsınız. MMS’in
tamamını aldığınızda bildirimler otomatik olarak
silinir.
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Taslaklar

Ayarlar

Taslak olarak kaydedilen ya da mesajı kaydetmeden
veya göndermeden önce MMS menüsünden
çıktığınız için otomatik olarak kaydedilen tüm
mesajları listeler. Taslaklar için Oynat, Düzenle,
Gönder, seçeneklerini kullanabilir Ayrıntılar’ı
görüntüleyebilir ve Sil’i seçebilirsiniz.

Cep telefonunuz önceden yapılandırılmış olabilir.
Yapılandırılmamışsa, bu ayarlar Philips web sitesi
kullanılarak "şebeke mesajı" yoluyla kolayca
yapılandırılabilir. Şu adrese bağlanın:
http://www.club.philips.com, daha sonra ülkenizi
seçin (bkz: “WAP” sayfa 26).
Ülkeniz ve/veya cep telefonunuz listede
görünmüyorsa bu servis kullanılamaz. Bu durumda,
bilgi almak için operatörünüze başvurun.
Listeden bir MMS profili seçin ve aşağıdaki
ayarlara erişmek için Değiştir’i seçin.
Uygulama ayarları

Şablonlar
Şablon olarak kaydedilen tüm mesajları listeler.
Bunlar için Oynat, Düzenle ve Sil seçeneklerini
kullanabilirsiniz.

Giden kutusu
Gönderilen veya hazırlanan ancak henüz
Gönderilmeyen mesajları listeler. Tüm bu
mesajlar için Oynat, Sil seçeneklerini kullanabilir
veya Ayrıntılar’ı görüntüleyebilir ve bir kişiye
göndermek amacıyla Gönder veya İlet’i
seçebilirsiniz.
Kaydettiğiniz mesajlar yalnızca Taslak veya
Giden kutusu klasörlerinden gönderilebilir.
Sildiğiniz öğeyi (mesaj, bildirim veya rapor)
kurtarmanız mümkün DEĞİLDİR. Silme işlemini
iptal etmek için RGeri’ye basın.

Alım
modu

Aşağıdakiler
arasından
seçim
yapmanıza olanak verir:
• Manuel: Gelen kutusu’ndaki bir
bildirimi seçerek sunucuya manuel
bağlanılır, yüklemek için Oku
sonra da Oynat öğesi seçilir.
• Otomatik: Yeni MMS mesajları
doğrudan
Gelen
kutusu’na
yerleştirilir. MMS’i seçin ve
oynatmak için>tuşuna basın.
Bu mod dolaşımdayken devre dışı
bırakılır.
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Mesajlar

Geçerlilik
süresi

MMS
mesajınızın
sunucuda
saklanacağı süreyi seçmek için 1 saat
ile 1 hafta (maksimum) arasındaki
seçenekleri kullanabilirsiniz. Bu, alıcı
şebekeye bağlı olmadığında (ve bu
nedenle
mesajınızı
hemen
alamadığında) kullanışlıdır.

Okuma
raporu

Bu seçenek Açık veya Kapalı olarak
ayarlanabilir ve gönderdiğiniz MMS
mesajının
durumu
değiştiğinde
(okundu veya silindi gibi) size (SMS
yoluyla) bilgi verir.

Teslim
raporu

Bu seçenek Açık veya Kapalı olarak
ayarlanabilir ve teslim durumu
hakkında (MMS mesajınız alındı
veya reddedildi gibi) size (SMS
yoluyla) bilgi verir.

Otomatik
kayıt

Mesajlar

Bu seçenek Açık veya Kapalı olarak
ayarlanabilir ve gönderilen mesajları
otomatik olarak Giden kutusu
menüsüne kaydetmenizi sağlar.

Slayt
süresi

MMS
mesajlarının
slaytları
arasındaki süreyi seçmenizi sağlar.

Şebeke ayarları
Şebeke
erişimi

Önceden ayarladığınız bağlantı
profillerinden birini seçmek için
kullanılır (bkz: “Erişim ayarları”
sayfa 51).

Taşıyıcı

Bir
bağlantıyı
başlatırken
kullanılan şebeke türünü seçmek
için kullanılır: GSM, GPRS veya
Önce GPRS.

MMS
merkezi

Bağlanacağınız sunucunun MMS
adresini girmek için kullanılır.

Ağ geçidi
adresi
Ağ geçidi
portu

Sunucu ağ geçidinin IP ve Port
numaralarını girmek için kullanılır.
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9. Ayarlar
Bu menü, kullanılabilir her seçeneğe ilişkin ayarları
(ses, saat ve tarih, güvenlik, vb.) değiştirmenize ve
telefonu özelleştirmenize olanak verir.

Saat ve tarih
Saat ayarı
Tuş takımını kullanarak ya da gezinme
tuşları ile saati ayarlamanızı sağlar.
Saati ayarlamadan önce Saat dilimi’ni seçmeli ve
(uygunsa) Yaz/kış saati’ni etkinleştirmelisiniz.

Saat ekranı

ile dolaşabileceğiniz bir dünya haritası sunulur. Her
saat dilimi Greenwich Saati’ne (GMT) ve o saat
dilimindeki büyük şehirlere bağlı konumuna göre
tanımlanır.

Yaz/kış saati uygulaması
Yaz/kış saati uygulamasını Açık (yaz) veya Kapalı
(kış) olarak ayarlamanızı sağlar. Yaz saati Açık ise
ve saati 12:00 olarak ayarladıysanız, seçeneği
Kapalı’ya döndürdüğünüzde saat otomatik olarak
11:00 olur.

Otonomi
Bu menü en çok enerji tüketen özelliklere doğrudan
erişmenizi ve tüm ayarları hızla değiştirerek pil
ömrünü artırmanızı sağlar.

Bekleme modundayken gösterilen Analog, Dijital,
Minyatür dijital veya Saat yok saat formatlarından
birini seçmenizi sağlar.

Otonomi menüsündeki çoğu fonksiyonun devre dışı
bırakılması pil ömrünü artırır.

Tarih ayarı

Güvenlik

İlgili sayı ya da gezinme tuşlarına basarak tarihi
ayarlamanızı sağlar.

Kendi saat diliminiz

Bu menü telefonunuzun ve kaydettiğiniz
verilerin güvenliği ile ilgili özelliklere
erişmenizi sağlar.

Geçerli saat dilimini ayarlamanızı sağlar. Menüye
girdiğinizde size yukarı veya aşağı gezinme tuşları
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Ayarlar

Kodları değiştir
Engelleme kodunun yanı sıra PIN ve PIN 2
kodlarını da değiştirmenizi sağlar. SIM kartınıza
bağlı olarak bazı özellikler veya seçenekler
operatörünüz tarafından verilen PIN2 gizli kodunu
gerektirebilir.

tuşuna basarak tuş kilidini geçici olarak açtıysanız,
tuşlar seçtiğiniz gecikme süresine göre otomatik
olarak yeniden kilitlenir.
Her durumda, tuş kilidi çağrı aldığınız zaman
otomatik olarak açılır.

3 kez yanlış PIN2 kodu girerseniz, SIM kartınız
kilitlenir. Kullanıma açmak için operatörünüzden
veya satıcınızdan PUK2 kodunu isteyin. PUK
kodunu art arda 10 kez yanlış girerseniz, SIM
kartınız kilitlenir ve bundan sonra kullanılamaz.
Bu olduğunda, operatörünüze veya satıcınıza
başvurun.

Sabit no listesi

PIN koruma

Sabit
listesi

Bu, PIN korumasını Açık veya Kapalı olarak
ayarlamanızı sağlar. Açık olduğunda, telefonunuzu
açtığınızda PIN kodunu girmeniz istenir.

Sabit No listesi denilen, belirli isimlerden oluşan
bir liste düzenlemenize ve bu listeye yapılan
aramaları Arama kısıtlama seçeneği aracılığıyla
kısıtlamanıza olanak sağlar.
Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu
gerektirir (bkz: sayfa 50).
no

PIN2 kodunuzu kullanarak Sabit
no
listesine
ulaşmanızı,
düzenlemenizi ve değiştirmenizi
sağlar.

Bu seçenek Kapalı olarak ayarlıysa PIN kodunu
değiştiremezsiniz .

Tuş kilidi
Tuşları Kapalı olarak ayarlamak veya tuş kilidinin
hemen ya da bir süre sonra devreye girmesini
seçmek için kullanılır. Bir süre sonra devreye
girmesi için seçeneklerden birini seçtiğinizde #

Ayarlar
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Arama
kısıtlama

Ylnzca sabit no seçildiğinde
Sabit no listesine yapılan
aramaları kısıtlamanıza olanak
verir.
Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve
PIN2 kodu gerektirir (bkz:
sayfa 50). Bu seçenek GPRS
üzerinden yapılan WAP ve
e-posta bağlantıları için de
geçerli olabilir.

Arama engelleme
Telefonunuzun kullanımını belirli aramalarla
sınırlayabilmenizi sağlar. Bu özellik Gelen
aramalar (Tüm aramalar veya Dolaşımda iken)
ve/veya Giden aramalar (Tüm aramalar,
Uluslararası aramalar ve Yerel Hariç Ulusl.)
seçeneklerine uygulanabilir. Her iki durumda da,
ptalseçeneği bir kerede tüm aramalara uygulanır.
Durum seçeneği bir arama türünün engellenip
engellenmediğini öğrenmenizi sağlar.
Bu özellik şebekeye bağlıdır ve servis sağlayıcınız
tarafından verilen özel bir arama engelleme
parolası gerektirir.
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Bilgi gizliliği
Mesajlar, Kişiler veya Arama kaydı’nı istediğiniz
bir kod ile korumanızı sağlar ve bunların
telefonunuzu kullanan başka biri tarafından
okunmasını önler.

Profiller
Profil, telefonu ortamınıza hızla uygun hale
getirmenizi sağlayan önceden tanımlanmış
ayarlardan oluşan bir gruptur. Örneğin
Toplantı’nın seçilmesi, zil sesi seviyesini sessiz
olarak ayarlar, titreşimle uyarıyı etkinleştirir ve tuş
seslerini devre dışı bırakır (diğer öğeler Kişisel
ayarlarınıza göre ayarlanır). Toplantınız bittiğinde
Kişisel’in seçilmesi normal ayarlarınızı yeniden
etkinleştirir. Profil seçildiğinde her profilin ayrıntısı
görüntülenir.
Profille bir hızlı tuşu da ilişkilendirebilirsiniz (örn.,
Dış mekan’ı etkinleştirmek için uzun süre 3
tuşuna basma). Aynı tuşa uzun süre basılması işlemi
devre dışı bırakır ve sizi Kişisel ayarlarınıza
döndürür. Daha fazla bilgi için, bkz: “Hızlı tuşlar”
sayfa 53.

Ayarlar

Kişisel

alanında
görüntülenen
bilgiler
telefonunuzun nasıl yapılandırıldığına bağlıdır.
Otonomi

Toplantı

Kişisel
ayar
Kapalı

Titreşim

Kapalı

Melodi

Melodi

Sessiz

Aydınlatma 10 sn

Aydınlatma Eko mod
Tuş sesleri Kapalı
Kulaklık

Titreşim

Tuş sesleri Kapalı
Sessiz

Titreşim

Açık

Titreşim

Açık

Melodi

Kapalı

Melodi

Orta

Aydınlatma 10 sn

Aydınlatma Kişisel
ayar

Tuş sesleri Kapalı

Tuş sesleri Kapalı

Animasyon Açık
Araç, Dış
mekan

Titreşim

Kişisel
ayar

Melodi

Yüksek

Aydınlatma 10 sn

Sesler
Zil seviyesi
Bu menü zil sesi seviyesini ayarlamanızı
sağalar. Zil sesi seviyesini Sessiz ile
Artan
arasında ayarlamak için
+veya- tuşuna basın.

Tuş sesleri Kapalı

Ayarlar
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Melodi

Alarm sesleri

Zil sesi seçmenize olanak verir. Listede kaydedilen
sesler ve melodiler de bulunur. Listede dolaşın ve
seçili melodinin çalınmasını bekleyin.

Aşağıdaki öğeler için alarm sesleri ayarlamanızı
sağlar:
• Ajanda: Ajandanızdaki programlanan etkinliğin
zamanı geldiğinde,
• Cevapsız çağrılar, gelen bir aramayı
cevaplamadığınızda,
• Pil uyarısı: Pil zayıfladığında ve şarj etmek
gerektiğinde
• Dakika uyarısı görüşme sırasında her dakikada
bir sinyal vererek görüşmenin süresini
ayarlamanızı sağlamak amacıyla kullanılır (bu
sinyal sesi aranan kişi tarafından duyulmaz).
< veya > tuşuna basarak istediğiniz öğeyi seçin
veya seçimi iptal edin.

Mesaj uyarısı
Yeni bir mesaj aldığınızda verilen mesaj uyarısını
Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar. Açık
olarak ayarladığınızda zil sesi listesinden istediğiniz
uyarıyı seçebilirsiniz.

Ekolayzır
Bu seçenek farklı ses ayarlarından seçim yapmanıza
olanak verir. Yalnızca arama devam ederken
kullanılabilir. Listede dolaşın ve değişikliği
duymak için birkaç saniye bekleyin.

Animasyon sesleri
Cep telefonunuzu açtığınız ya da kapattığınız
zaman seslerini Açık veya Kapalı olarak
ayarlamanızı sağlar.

Sesleri otomatik açma/kapatma
Cep telefonunuzu açtığınız ya da kapattığınız
zaman seslerini Açık veya Kapalı olarak
ayarlamanızı sağlar.

Tuş tonları
Tuş tonlarını Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı
sağlar.
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Bu menü uyarıları DEĞİL, uyarı seslerini Açık
veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar. Örn.
Ajanda uyarısının Kapalı olarak ayarlanması
telefonunuzun
Hatırlatıcı
ekranının
(bir
hatırlatıcı programladıysanız) görüntülemesini
engellemez, ancak ilgili ses çalmaz.

Titreşim
Arandığınızda, ajandada ayarlanan etkinliğin
zamanı geldiğinde, mesaj aldığınızda veya alarm

Ayarlar

çaldığında titreşimin Açık veya Kapalı olmasını
ayarlamanızı sağlar.
Şarj cihazı veya Çakmak Adaptörü takılıyken
titreşim Kapalı durumdadır.

Sessiz
Bu mod Açık olduğunda tüm uyarılar devre dışı
bırakılır ve titreşim etkinleştirilir.
Sessiz modu tuş seslerine de uygulanır.

Ekran
Bu menü, menülerin ekranda nasıl
görüntüleneceğini yapılandırmanıza olanak
verir.

Ekran koruyucu
Ekran koruyucuyu Açık veya Kapalı olarak
ayarlamanızı
sağlar.
Açık
olduğunda,
beklemedeyken telefonunuza kaydettiğiniz ve
seçtiğiniz jpeg dosyalarını kullanarak bir slayt
gösterisi çalıştırır.
Ekran koruyucunun Kapalı olarak ayarlanması
otomatik olarak Ekonomik modu etkinleştirir,
yani, geçerli saat beyaz arka plan üzerinde
gösterilir. Bu mod telefonunuzun çalışma süresini
artırır (pil ömrünü artırır).

Duvar kağıdı

Ekran koruyucu Açık olarak ayarlandığından
listeden < veya > tuşuna basarak
görüntülediğiniz resmi seçin (bu tuşlara
basarak seçimi iptal de edebilirsiniz), ve bir
sonraki resme gitmek için - tuşuna basın.
2. İstediğiniz resimleri seçtikten sonra ekran
koruyucu etkinleştirmek için , tuşuna basın.

Ana ekranın duvar kağıdını Açık veya Kapalı
olarak ayarlamanızı sağlar. Duvar kağıdı Saat
dilimleri seçeneği Açık olduğunda (bkz: sayfa 14)
bekleme modunda görüntülenmez.

Slayt gösterisini görüntülemek için birkaç resim
(en çok 10) seçmeniz gerekir. Ekran koruyucu
olarak kullanılmak üzere tek bir resim
seçildiğinde, yalnızca bu resim görüntülenir.

Flaş
Telefonun arkasındaki fotoğraf makinesi flaşını
Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar.

Kontrast
Farklı kontrast düzeylerinden birini seçmenize
olanak verir.

Ayarlar

1.

3. Bşlngıç gecikmesi’ni seçin ve gecikme
değerini seçmek için + veya - tuşuna
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basın. Bekleme modundayken, ekran koruyucu
ayarladığınız süreye göre başlatılır.
4. Daha sonra Gösterim süresi’ni seçin ve ,
tuşuna basın. Ayarladığınız süre slayt
gösterisinin her resmi arasına uygulanır.

Aydınlatma
Arama veya mesaj geldiğinde, menülerde
dolaşırken ve benzeri işlemleri yaparken
aydınlatma etkinleştirilir. Mevcut değerlerden birini
seçin.

Aydınlatma yoğunluğu
Farklı aydınlatma yoğunluğu düzeylerinden birini
seçmenize olanak verir.

Şebeke
Şebekede GPRS kullanılabilirliği ve ilgili
abonelik işlemi hakkında tam bilgi almak
için telefon operatörünüze başvurun.
Ayrıca, operatörünüzden aldığınız GPRS ayarları
ile bu bölümde anlatılan menüleri kullanarak
telefonunuzu yapılandırmanız gerekebilir. Daha
sonra kulanılacak tüm uygulamaların (örn. WAP,
MMS, e-posta, vb.) menüsünde taşıyıcıyı (GSM
veya GPRS) belirleyin.
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Erişim ayarları
Bu menü çeşitli servislere bağlanmak için
kullanılabilecek
farklı
veri
profillerini
oluşturmanızı sağlar: Örneğin, WAP kullanırken
veya MMS gönderirken, GSM veya GPRS
şebekesine bağlanmak için seçilen profil kullanılır.
Aşağıda açıklanan seçenekler operatör ve/veya
aboneliğe bağlıdır. Bağlantılar sırasındaki hatalı eposta mesajları genellikle yanlış parametrelerden
kaynaklanır: bazı durumlarda SMS yoluyla da
alabileceğiniz ilgili ayarları edinmek için ilk
kullanımdan önce operatörünüze başvurun.
Önceden yapılandırılan bazı profiller yeniden
programlanmalarını ve yeniden adlandırılmalarını
engellemek için kilitlenmiş olabilir.
Listeden bir öğe seçin ve aşağıdaki seçeneklere
ulaşmak için ,tuşuna basın:
İsmi değiştir

Seçili
profili
yeniden
adlandırmak için kullanılır.

Göster

Seçili
profilin
parametrelerini görmek
kullanılır.

tüm
için

Ayarlar

GSM
Ayarları

GPRS
ayarları

GSM ayarlarını değiştirmek için:
• Kullanıcı adı ve Parola,
• Telefon numarası bağlantı
kurmak için gereklidir ve
operatörünüz
tarafından
sağlanır (ISDN veya Analog),
• Çalışmadığı
süre,
(bir
bağlantı
varsa)
telefonun
bağlantıyı
kesmek
için
bekleyeceği en az 30 saniyelik
değer.
GPRS ayarlarını değiştirmek
için:
• Kullanıcı
adı,
Parola,
Çalışmadığı süre
• APN
menüsü
bağlanmak
istediğiniz dış veri şebekesinin
adresini
girmenizi
sağlar,
bağlantı kurmak için metin
dizesi kullanılır.

GPRS eklentisi
Bu menü telefonun GPRS servisine
bağlanacağını tanımlamanıza olanak verir.

nasıl

Daima açık

Telefonunuz otomatik olarak
GPRS servisine (varsa) bağlanır.
Bu menü GPRS özelliklerine
daha hızlı erişim sağlar ancak
enerji tüketimini artırır.

Veri
aramaları
için

Telefonunuz
yalnızca
gerektiğinde GPRS servisine
bağlanır. Bu seçenek enerji
tüketimini azaltır ancak bağlantı
gecikmesini artırır.

Şebeke seçimi
Manuel modu seçili olduğunda bölgedeki
kullanılabilen
şebekelerin
listesini
sağlar.
Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve
onaylamak için , tuşuna basın.

Tercih listesi
Tercih sırasına göre şebeke listesi oluşturmanızı
sağlar. Bu liste tanımlandıktan sonra telefon
tercihlerinize göre şebekeye kaydolmaya çalışır.

Ayarlar
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Kısayollar
Bu özellik, çoğunlukla eriştiğiniz özellik ve
seçeneklerin
kısa
yollarını
yapılandırmanızı sağlar.

2.

3.

Hızlı tuşlar
Belirli bir işlemi veya kişiyi bir tuşla
ilişkilendirerek işlem veya kişiye doğrudan
erişmenizi sağlar. Bekleme modundayken tuşa uzun
süre basılması, fonksiyonu etkinleştirir veya ilgili
numarayı arar (Hızlı arama).
Bazı Hızlı tuşlar önceden yapılandırılmıştır,
(örneğin, Sessiz için 6 tuşu) ancak bunları yeniden
programlayabilirsiniz (yalnızca 2 ile 9 arasındaki
tuşlar). Şu tuşlar kilitlidir:
1

Sesli posta kutusunu arama.

*

Uluslararası arama yapma.

#

Kullanılan dili değiştirme.

Servis sağlayıcınıza bağlı olarak diğer hızlı tuşlar
önceden tanımlanmış veya kilitlenmiş olabilir.
1.

53

Listede, 2 ile 9 arasından bir tuş seçin ve
Tamam’a
basın.
Tuş
önceden
programlanmışsa Değiştir’i seçin.

Bu tuşla ilişkilendirmek istediğiniz işlevi
seçmek için listede dolaşın ve , veya
LSeç’e basın. Hı zlı arama’yı seçerseniz,
kişiler listesinden bir kişi seçmeniz istenir.
Hızlı
tuşu
kullanmak
için
bekleme
modundayken programlanmış tuşa basın ve
basılı tutun.

Ses komutu
Belirli bir işlevi bir ses etiketiyle ilişkilendirerek
işleve doğrudan erişmenizi sağlar.
Hızlı tuşlar tarafından desteklenen çoğu işlevi ses
komutu ile ilişkilendirebilirsiniz.
1.
2.

3.

<Yeni>’yi seçin, daha sonra işlev seçmek için
listeye göz atın ve , veya LSeç’e basın.
Tamam’a basıp konuşun görüntülendiğinde,
sesinizi kaydedin. Sessiz bir ortamda
olduğunuzdan emin olun, kısa ve basit bir
sözcük seçin ve anlaşılır bir şekilde telaffuz
edin.
Bir sonraki menü Sil, Çal, İşlevi değiştir ve
Sesi değiştir seçeneklerine ulaşmanızı sağlar.
Başka bir ses etiketi oluşturmak için R
Geri’ye basın.

Ayarlar

Ses
komutunu kullanmak
için
bekleme
modundayken , tuşuna basın ve basılı tutun daha
sonra kaydedilen ses etiketini söyleyin.
Ses komutunu yeniden programlamak için: Ses
komutunu seçin LTamam’a basın ve İşlevi
değiştir’i seçin. Bu işlemi yaptığınızda
kullanılabilen işlevler listesine dönersiniz.

sonra çevirmek istediğiniz numaraya karşılık gelen
ses etiketini söyleyin.

Sesli arama

Hızlı Arama

Sesli arama ve ses komutu arasında en çok 15 ses
etiketi tanımlanabilir ve paylaşılabilir. Kaydedilen
ses etiketleri ilgili menüde bulunur, bunları
silebilir, çalabilir veya değiştirebilirsiniz.

Ses etiketinin söylenmesiyle ilgili kişi için
varsayılan numarayı arayan ses etiketini
ayarlamanızı sağlar. Sesli aramayı ayarlamak için
aşağıdakileri uygulayın:
1. <Yeni>’yi daha sonra listeden bir kişiyi seçin
ve , veya L Seçenekler’e basın.

Bu menü tercih ettiğiniz veya en çok aradığınız dört
numarayı ayarlamanıza olanak verir. Ekrandaki
ilgili simge veya resmi seçerek bunlardan birini
hızlı bir şekilde arayabilirsiniz, böylece Kişiler
listesine girip aramanıza gerek kalmaz. Ayrıntılar
için bkz: “Hızlı Arama” sayfa 6.

Telefondaki
rehber
seçildiğinde
görüntülenen istediğiniz sayıyı seçin.

Dil

listede

Sesli komut ekle? mesajı görüntülendiğinde,
ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.
Sesli
aramayı
kullanmak
için
bekleme
modundayken , tuşuna basın ve basılı tutun daha

2.

Ayarlar

Bu menü, tüm menü metinlerinin dilini
seçmenizi sağlar. Listeye göz atmak için
+veya -tuşunu kullanın ve , veya
L Seç’e basarak dili seçin.
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10. Kamera
Cep telefonunuzda yerleşik bir kamera vardır.
Resim çekebilir, ve bu resimleri telefonunuzda
saklayabilir veya Kızılötesi ile bilgisayarınıza
aktarabilir, duvar kağıdı olarak kullanabilir ya da
MMS veya E-posta ile arkadaşlarınıza
gönderebilirsiniz. Bu bölüm kameranın nasıl
kullanılacağını ayrıntılarıyla açıklar.

serbesttir. Aşağıdaki tablo, çeşitli tuşların kamera
modundaki görevlerini ayrıntılarıyla açıklar.
+ Yaklaştırma / Uzaklaştırma.
<
,

>

Işık ayarı artırma/azaltma.
Fotoğraf çekme.

)veya

Kamera modundan çıkma ve ana
ekrana geri dönme.

0

Otomatik deklanşörü etkinleştirme
/devre dışı bırakma.

*

Arka arkaya çekim modunu
etkinleştirme /devre dışı bırakma.

5

Kameranın flaşını etkinleştirme/
devre dışı bırakma.

Kamerayı etkinleştirme

#

Kamerayı etkinleştirmek içinRKamera’ya
basın: Kamera uygulaması otomatik olarak
başlatılır.

Görüntü çözünürlükleri arasında
geçiş yapma.

L

Seçenekler menüsüne erişim.

R

Önceki ekrana geri dönme.

Belirli bir süre işlem yapılmadığında otomatik
olarak kameradan çıkılır.

Fotoğraf çekme

Kamera etkinken önizleme ekranı görüntülenir.
Merceğin ayarı önceden yapılmıştır ve netlik ayarı

2.

Nasıl yapılır…
Bu bölüm kameranız ile en sık yapılan işlemlerin
nasıl gerçekleştirileceğini açıklar.
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1.

Görüntüyü çerçeve içine alın ve resmini
çekmek için , tuşuna basın.
Fotoğraf çekildikten sonra, bir izleme ekranı
görüntülenir. Resmi yoksaymak için
tuşuna, kaydetmek için , tuşuna veya aşağıdaki

Kamera

seçeneklere erişmek için
tuşuna basın
(ayrıntılar için aşağıdaki “Kamera menüsü”
seçeneğine bakın).
Sakla

Resmi,
varsayılan
numaralandırmayı
kullanarak
kişisel
fotoğraf
klasörünüze
kaydetmek için kullanılır (daha
sonra resmi klasörde yeniden
adlandırabilirsiniz).

Kaydedebileceğiniz resim sayısı ayarlara göre
değişir: Çözünürlük yükseldikçe, dosya boyutu da
artar. Yeterli bellek yoksa bir mesaj sizi uyarır. Bu
durumda yeni bir resmi kaydetmeden önce veri
silmeniz gerekir.

Otomatik deklanşörü kullanma
1.
2.

Kamera modunda, 0 tuşuna basın.
Görüntüyü ayarlayın ve 10 saniyelik geri
saymayı (bu değer değiştirilemez) başlatmak
için Tamam’a basın.

Gönderme
biçimi

Resmi MMS, E-posta veya
Kızılötesi ile göndermek için
kullanılır.

Resmi
değiştir

Resmi kaydetmek ve değiştirmek
için kullanılır (bkz: “Resim
albümü” sayfa 19).

3.

Vazgeç

Resmi yok saymak ve önizleme
moduna geri dönmek için kullanılır.

MMS Foto talk

İzleme ekranı zamanı aşılmadan önce herhangi
bir hareket olmazsa, resim otomatik olarak
kaydedilir.
Resimler çekim tarihiyle adlandırılır, örneğin 4
Ekim saat 15:41:57’de çekilen bir resim için
"0410_154157.jpg" adı verilir.

Kamera

Zamanlayıcıyı durdurup önizleme moduna geri
dönmek için ltuşuna basın.
Resim çekilmeden 3 saniye önce bir ses çalar
ve daha sonra resim çekildiğinde bu ses
yeniden çalar.

Bu özellik MMS ile resim göndermenizi ve buna ses
kaydı eklemenizi sağlar. Bu resim Resim
albümü’nden seçilebilir veya kameranızla henüz
çektiğiniz bir resim olabilir.
1. Bir resim çekin ve Menü’ye basın veya
Resim Albüm’ünden resim seçin daha sonra
,veya LSeçenekler’e basın. Her iki
durumda da Gönderme biçimi > MMS
seçeneğini seçin.
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2.

3.

Ses
ekle?
mesajı
görüntülediğinde,
kaydetmeyi başlatmak için L Evet’e basın.
Daha sonra kaydı durdurup sesi kaydetmek
içinL Kaydet’e veya R İptal’e basın.
MMS oluşturma ekranına gitmek için listede
görünen bir kişiyi ve sonra da Medya ekle’yi
seçin. Mesajınızı göndermek için L
Gönder’e basın veya göndermeden önce
istediğiniz gibi değişiklik yapın (daha fazla
bilgi için bkz: “Yeni MMS” sayfa 40).

Kamera menüsü
Bu bölüm Kamera
ayrıntılarıyla açıklar.

menüsü

seçeneklerini

Fotoğraflarım
Bir
resim
çekip
kaydettiğinizde
dosya
Fotoğraflarım klasörünüz içinde saklanır. Menüyü
açtığınızda fotoğraflarınız küçük resim olarak
görüntülenir. Listede dolaşmak için yukarı ve aşağı
gezinme tuşlarını kullanın.
Resmi tam ekranda görüntülemek için Tamam’a
basın. Resim listesinde dolaşmak için yukarı ve
aşağı gezinme tuşlarını kullanın. Aşağıdakilere
erişmek için L Seçenekler’e basın:
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Görüntüle

Resmi tam ekranda görüntülemek
için kullanılır.

Gönderme Resmi başka bir cihaza aktarmak
biçimi
için bu menüyü kullanın. Seçenekler
şunlardır: MMS, E-posta ve
Kızılötesi.
Duvar
kağıdı yap

Seçilen fotoğrafı ekranınızın arka
planında görüntülenecek resim
olarak
ayarlamak
amacıyla
kullanılır.

Resmi
değiştir

Bu seçenek resim düzenleme
programını başlatır. Ayrıntılar için
bkz: “Resim albümü” sayfa 19.

Özellikler

Bu seçeneğin seçilmesi seçilen
resmin şu özelliklerini gösterir: Ad,
Boyut (Kb cinsinden), Çözünürlük
ve Biçim.

Çevir

Bu seçenek resmi döndürmenizi
sağlar; Seçenekler şunlardır: - 90
derece, + 90 derece, + 180
derece. Değişiklikler otomatik
olarak uygulanır.

Kamera

Yeniden
adlandır

Bu seçeneği resim dosyasını
yeniden adlandırmak için kullanın.

Kaydet

Seçilen resmi
kullanılır.

Sil /
Tümünü
sil

Bu
seçeneği
Fotoğraflarım
klasörünüzdeki
dosyaların
bazılarını ya da tümünü silmek için
kullanın.

Tümünü
kaydet

Gruptaki tüm resimleri kaydetmek
için kullanılır.

Gönderme
biçimi

Seçilen resmi MMS, Eposta veya
Kızılötesi ile göndermek için
kullanılır.

Sil

Seçilen resmi silmek için kullanılır.

Tümünü sil

Gruptaki tüm resimleri silmek için
kullanılır.

Slayt gösterisi
Bu öğenin seçilmesi Fotoğraflarım klasörü
içindekilerin slayt gösterisini başlatır. Slayt
gösterisi sırasında her bir fotoğraf kısa bir süre
ekranda gösterilir. Slayt gösterisini sonlandırıp
önceki ekrana dönmek için bir tuşa basın.

Sürekli çekim
Bu menü seçeneğinin etkinleştirilmesi tek bir
düğmeye basarak “arka arkaya” 9 fotoğraf
çekmenizi sağlar. Bu modu kullanmak için
çözünürlüğün Ekran boyutu olarak ayarlanması
gerekir (daha fazla bilgi için bkz: “Ayarlar”
sayfa 59).
Kamera resimleri işlemeyi tamamladığında
resimler ekranda küçük resim olarak görüntülenir.
Daha sonra aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek
için L Seçenekeler’e basın.

Kamera

kaydetmek

için

Gruptaki resmi kaydettiğinizde ya da sildiğinizde,
küçük resim görünümünden kaldırılır ve
Fotoğraflarım klasörüne kaydedilir.

Resim ayarı
Bu seçenek fotoğraf albümünüzdeki fotoğrafların
düzgün
şekilde
görünmesi
için
nasıl
görüntüleneceğini seçmenize olanak verir.
Seçenekler şunlardır: Yatay ve Dikey.

Flaş
Bu özellik Flaşı Açık veya Kapalı olarak
ayarlamanızı sağlar. Ya da 5 tuşuna uzunca
basabilirsiniz.
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Çerçeveler
Bu özellik dekoratif çerçevelerle fotoğraf
çekmenizi sağlar. Standart çerçeveler klasörü cep
telefonunuzu satın aldığınızda yüklü olan
çerçeveleri içerir.

Ayarlar
Çözünürlük

Bu menü seçeneğini çektiğiniz
fotoğrafların boyutunu seçmek
için
kullanın.
Seçenekler
şunlardır:
• VGA (640 x 480)
• Orta (320 x 240)
• Duvar kağıdı (128 x 160)
Çözünürlük
arttıkça
dosya
boyutunun da arttığını lütfen
unutmayın.

Resim
kalitesi

Bu menü kameranızla çekilen
resimlerin kalitesini ayarlamanızı
sağlar. Düşük, Orta, Yüksek.
Kalite azaldıkça resim dosyaları
daha da küçülür, böylece cep
telefonunuzda daha fazla fotoğraf
saklamanıza olanak verir.

Ayarları
sıfırla

Tüm
ayarları
varsayılan
değerlerine
ayarlamak
için
kullanılır. Bir uyarı mesajı
görüntülenir: Tüm parametreleri
gerçekten sıfırlamak istiyor
musunuz? Evet veya Hayır’ı
seçin.

Renk modu
Renk modu özelliği telefonunuza pek çok farklı
görsel efekti uygulamanızı sağlar. Seçenekler
şunlardır: Yok, Kabartma, Siyah ve Beyaz,
Negatif, Sepya, Dijital, Kenar ve Kenar 2.

Gece modu
Bu özellik etkinken düşük ışık olduğu durumlarda
fotoğraf çekmenizi sağlar.

Zamanlayıcı
Bu özellik gecikmeli olarak resim çekmenizi sağlar
böylece
resme sizde
dahil olabilirsiniz.
Zamanlayıcı’yı kullanmak için bu menüde Açık’ı
seçin, vizör moduna dönün, görüntüyü çerçeve
içine alın, ve daha sonra Tamam’a basın.

Parlaklık
Bu menü seçeneğini cep telefonu ekranınızın ışık
ayarı düzeltmesini ayarlamak için kulanın.

Yardım
Bu menü seçeneği cep telefonunuzla resim
çekerken ekrandan yardım almanızı sağlar.
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Kamera

11. Rehber

Örneğin “Selim” ismi her iki rehberde de varsa ve
bu ismi telefonun rehberinden silerseniz, isim SIM
kartta kayıtlı kalır.

Kişiler mevcut iki rehberden birinde saklanır: SIM
kartınızda (giriş sayısı kapasiteye bağlıdır) ya da
telefonunuzda (en fazla 999 isim). Girdiğiniz yeni
isimler sadece seçtiğiniz rehbere eklenir.

Ayarlar
Bu menü cep telefonunuzun
yapılandırma ayarlarını içerir.

rehber

Tümünü sil
Tüm kişileri bir kerede silmek için kullanılır. Bu
seçenek SIM kart rehberiniz için değil, sadece
telefonunuzda yerleşik olan rehber için geçerlidir.

Rehber seçme
Bu menü kullanacağınız rehberi (SIM kartta ya da
Telefonda) seçmenize olanak tanır
Rehberi
seçmek için + ya da - tuşuna basın. Seçilen rehbere
eklenen kişiler daha sonra SIM karta kopyala ya da
Telefona kopyala seçenekleriyle diğer rehbere
kopyalanabilir.
Cep telefonunuz aynı anda sadece bir rehberi
yönetir ve diğeriyle ilgili bilgileri göz ardı eder:

Rehber

Durum
Mevcut toplam sayı üzerinden her iki rehberde
kayıtlı olan kişilerin toplam sayısını görüntülemek
için bu menüyü seçin.

Telefona kopyala
Bu seçenek, SIM kartınızın içeriğini telefona
kopyalar. Telefonu ilk açtığınızda SIM kart
rehberini otomatik kopyalamayı iptal ettiyseniz bu
seçeneği kullanarak elle yapabilirsiniz
Bu seçenek iki defa seçildiğinde tüm isimlerin
kopyaları oluşturulur.

İsim listesi
Bu menüyle rehberinizdeki isimleri telefon
numaralarını ve e-posta adreslerini
yönetebilirsiniz. İsimler listesine tuşuna basarak doğrudan ana ekrandan da
erişebilirsiniz.
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SIM kart rehberine kişileri ekleme
1.
2.

Listeden <Yeni> öğesini seçin.
İstenilen adı ve numarayı sonra da bu ada
ayrılan numara türünü (Telefon, Faks ya da
Veri) girin ve adı rehbere kaydetmek için
Tamam’a basın.

SIM kartınıza bağlı olarak, girilen numara 40
basamakla sınırlandırılmıştır. Uluslararası önek,
ülke ve alan kodunun girilmesiyle numarayı her
yerden arayabilirsiniz.

Telefon rehberine kişileri ekleme
1.
2.

3.
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Listeden <Yeni> öğesini seçin.
Önce adı, sonra soyadı girin (en fazla 20 latin
karakteri); alanlardan biri boş kalabilir ancak
her iki alan da boş olmamalıdır.
Sonra Numara tipi’ni seçin. Sayısal alanlara
en fazla 40 basamak ve bir "+" işareti,
alfasayısal alanlara (e-posta ve notlar) ise en
fazla 50 latin karakter kaydedilebilir. Her kişi
için en fazla 5 sayısal alan kullanılabilir
(örneğin 2 cep telefonu numarası, 3 iş
numarası; bir e-posta adresi ve bir not metni).

Bu kişiyi bir resim ve/veya sesle kişiselleştirmek
isterseniz aşağıya bakın.

Numaralar
Kişiler listesinde görünen Numaralar öğesi kendi
telefon numaranızı kaydetmenize olanak tanır.
Diğer ilgili bilgilerle birlikte cep telefonu
numaranızı da girmenizi öneririz.
Tüm alanlar boş bırakılmış olsa da, Numaralar
öğesi silinemez.

Acil arama
Acil arama ile ülkenizde geçerli olan acil servis
numarası aranır. Çoğu durumda bu numarayı SIM
kartı takmadan veya PIN kodunu girmeden
arayabilirsiniz.
Avrupa’da standart acil durum numarası 112,
İngiltere’de ise 999’dur.

Kişi kayıtları düzenleme ve
yönetme
Bekleme modunda rehbere erişmek için-tuşuna
basın. Seçilen kişinin numarası vurgulanmış bir

Rehber

satırda ekranın alt kısmında görüntülenir. Verilen
ismi bulmak için:
1 - 9
ve #

Listede gitmek istediğiniz harfin
tuşuna basın (örneğin, "U" harfine
erişmek için 8 tuşuna iki kere
basın). Bu harfle başlayan ilk kayıt
listede seçilir.

#

Doğrudan aradığınız isme gitmek
için bu tuşa basın sonra ismin ilk
harflerini girin ve Tamam’a
basın.
Ayrıca rehberde görünen <Bul>
öğesini de kullanabilirsiniz.

SIM rehberinde
SIM kart rehberinden bir kişi seçin ve aşağıdaki
seçeneklere ulaşmak için Seçenekler’e basın:
Hızlı arama
Ara
Telefona kopyala
Ahizesiz ara
Sil
SMS gönder
Değiştir
MMS gönder
Ayrıntılar
Sesli arama

Rehber

Yerleşik rehberde
Telefon rehberinizden bir isim seçin. Seçilen isim
bir kaç numara ya da alandan oluşuyorsa (aşağıya
bakın), bir alandan diğerine gitmek için < veya
> tuşuna basın (Seçilen alanın bilgisi ekranın alt
kısmında vurgulanmış olarak görüntülenir).
Aşağıdaki seçeneklere erişmek için Tamam ya da
Seçenekler’e basın:
Ayrıntılar
Ara
Sil
Ahizesiz ara
İsmi değiştir
SMS gönder
Resim seç
MMS gönder
Melodi seç
Kızılötesi ile gönder
Bu kişi için kaydedilen numara listesine ya da
alanlara erişmek için Ayrıntılar’ı seçin. Yeni bir
alan oluşturmak için ya da bir numara seçmek için
<Yeni>’yi seçin ve aşağıdaki seçeneklerin de
bulunduğu diğer seçeneklere ulaşmak için
,tuşuna basın:
Varsayılan
yap

Girdiğiniz ilk numara ( tuşuna
basıldığında otomatik olarak
aranan varsayılan numara olur. Bu
seçenek başka bir varsayılan
numara ayarlamanıza olanak verir.
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SIM karta
kopyala

Telefon rehberindeki kaydı SIM
kart rehberine kopyalamak için
kullanılır
(rehberleri
değiştirdiğinizde veya başka bir
telefon kullandığınızda daima
güncellenir).

Ayrıntılar

Seçilen
alanın
ayrıntılarını
görüntülemek için kullanılır.

Değiştirme
türü

Seçilen numaranın alan türünü
değiştirmek ya da tanımlamak için
kullanılır.

Değiştir

Seçilen
alanın
numarasını
değiştirmek için kullanılır.

Sesli
arama

Söylendiğinde, ilgili kişiyi arayan
bir ses etiketi ayarlamak için
kullanılır (bkz: sayfa 54 )

Hızlı
arama

Bu kişiye bir tuşla ilişkilendirerek
doğrudan erişim sağlamak için
kullanılır (bkz: sayfa 54 ).
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Alfasayısal alanlar (notlar ve e-postalar) sadece
değiştirilebilir ya da silinebilir.

Kişileri kişiselleştirme
Telefon rehberinde kayıtlı isimleri resim ve/veya
sesle kişiselleştirilebilir, böylece o kişi aradığında
ismiyle ilişkilendirilen resim ve/veya ses
görüntülenir/çalınır.
Bu özellik sadece yerleşik rehber seçildiyse
kullanılır.
1.
2.

Bir kişi seçin ve Tamam ya da L
Seçenekler’e basın.
Listede, Resim albümünden bir resim eklemek
için Resim seç’i seçin ve zil sesleri listesini
açmak ve bir melodi eklemek için Melodi
seç’i seçin.

Kişiyle ilişkilendirilen resim Hızlı arama özelliği
ile de kullanılır. Değiştirdiğinizde, Hızlı arama
ayarlarında da güncellenir.

Rehber

12. Arama kaydı
Bu bölümde açıklanan menüler, cep telefonunuzun
aramaları ve arama ücretlerini nasıl yönettiğini
izlemek için kullanılır.

Arama sayacı
Bu menü, çağrı ücretlerini ve sürelerini
takip etmenize olanak verir. Aşağıda
açıklanan seçeneklerin çoğu aboneliğe
bağlıdır.

GPRS sayacı
GPRS sayacı, GPRS oturumu ile alınan veri
miktarını izlemenize olanak verir. Bu işlev aboneye
ve şebekeye bağlıdır. Aşağıdaki seçeneklere
erişebilirsiniz:
Mobil
oturum

Bu seçenek cep telefonunuzun son
bağlantı oturumunu veya aktarım
hacmini görüntüler (örneğin
GPRS
yoluyla
bir
WAP
bağlantısından sonra).

Arama kaydı

Bilgisayar
oturumu

Bu
seçenek
son
bağlantı
oturumunu veya PC aktarımınızın
aktarma hacmini görüntüler.

Cep telefonunuz tarafından yönetilen arama
sayaçları operatörünüzün kullandıklarından
farklı olabilir. Bundan dolayı, ekranda
görüntülen arama sayaçlarını gerçek ücret
tarifeleri olarak DEĞİL bilgilendirici öğeler
olarak kabul etmelisiniz.

GSM sayacı
Bu özellik gelen ve giden aramaları izlemek için
kullanılır.
Son arama
kaydı

Son aramanızın süresini ve/veya
ücretini
görüntülemek
için
kullanılır.

Arama
süresi

Giden veya Gelen aramaların
süresini
Göstermek
veya
Sıfırlamak için kullanılır.
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Toplam
ücret

65

Toplam ücreti görüntülemek ve
sayacı sıfıra ayarlamak için
kullanılır (PIN/PIN2 kodlarıyla
korunuyor olabilir).
• Ücret tarifesine göre ne kadar
harcama yapıldığını gösterir.
• Geçerli toplam ücreti sıfırlar.
• Kalan krediyi kontrol etmeniz
için bakiyeyi gösterir (Ücret
limitine göre).
• Ücret limiti iptal
• Ücret limiti Bakiyeyi göster
menüsünde kullanılan ücret
limitini girmek için kullanılır.
• Ücretlendirme Kontör ücretini
ayarlamak için kullanılır. Önce
kullanılan para birimini (en
fazla 3 karakter), sonra da
kontör ücretini girin.

Ayarlar
Bu menü arama ile ilgili tüm seçenekleri
ayarlamanıza olanak sağlar: arama yönlendirme,
arama bekletme, vb.

Arama sonu bilgisi
Açık veya Kapalı olarak ayarlanarak beklemedeki
her çağrının uzunluğunu ve/veya ücretini sistematik
olarak görüntülemek için kullanılır.

Her tuşla yanıt

Açık olduğunda, ) tuşu (aramayı reddetmek için
kullanılır) dışında herhangi bir tuşa basarak aramayı
kabul etmenizi sağlar.

Arama kaydı

Arama bekletme

Veri çağrıları, Sesli aramalar ve Faks çağrıları.

GSM
araması
ile

Koşulsuz

Tüm gelen aramaları yönlendirir.
Bu öğe seçildiğinde, devre dışı
bırakılana kadar hiç arama
alınmaz.

Koşullu

Gelen aramaları ne zaman
yönlendirmek
istediğinizi
seçmenize olanak verir: Cevap
yoksa, Ulaşılamıyorsa veya
Meşgulse. Her seçenek ayrı ayrı
ayarlanabilir.

Durum

Tüm arama yönlendirmelerine
ilişkin durumu görüntüler.

GPRS
araması
ile

Tüm aramalar, Sesli aramalar,
Faks çağrıları ve Veri araması
türündeki aramalara uygulanır. Bu
seçenek etkin olduğunda, görüşme
yaparken birisi sizi aramaya
çalıştığında sinyal sesi duyulur.
GSM arama bekletme özelliğinin
etkin olup olmadığını kontrol etmek
için Durum seçeneğini seçin.
GPRS bağlantısı devam ederken
gelen sesli aramalar için arama
bekletmeyi Açık ya da Kapalı olarak
ayarlamanıza olanak tanır.

Arayan kimliği
Kimliğinizin karşı tarafa (örneğin telefon
numaranızı) Gösterilmesi ya da Gizlenmesi için
kullanılır. Durum seçeneği hangi seçeneğin
etkinleştirildiği hakkında bilgi verir.

Çağrı yönlendir
Gelen aramaları posta kutunuza veya (rehberinizde
bulunan veya bulunmayan) bir telefon numarasına
yönlendirmek için kullanılır ve şunlara uygulanır:

Arama kaydı

Bu seçeneği etkinleştirmeden önce, telesekreter
numarasını girmeniz gerekir (sonraki bölüme
bakın). Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve bir veya
daha çok arama devam ederken yapılan aktarma
işleminden farklıdır.

Mesaj kutusu
Telesekreter numaralarınızı girmek için kullanılır
(SIM kartınızda yoksa).
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Bazı durumlarda iki numara girmeniz gerekebilir:
Biri telesekreterinizi dinlemek diğeri de aramaları
yönlendirmek için olan numaradır. Daha fazla
bilgi almak için operatörünüze başvurun.

Otom. arama
Açık olduğunda, aradığınız kişi meşgulse,
telefonunuz başarılı bir bağlantı sağlayıncaya veya
maksimum arama denemesi sayısına erişinceye (10)
kadar bu numarayı otomatik olarak yeniden arar.
Telefon her denemenin başlangıcında sinyal verir
ve bağlantı başarılı olursa özel bir sinyal sesi verir.
Yeniden aramalar arasındaki süre her denemeden
sonra artar.

Arama listesi
Bu menüde giden ve gelen çağrıların listesi,
otomatik yeniden arama denemeleri ve arama
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ayrıntıları yer alır. Farklı arama türleri - yapılan
aramalar, cevapsız aramalar ve alınan aramalar farklı simgelerle temsil edilir. En yeni olan en üstte
olacak
şekilde
tarihe
göre
sıralanarak
görüntülenirler. Listelenen numara, rehberinizde
kayıtlı ise buna karşılık gelen ad görüntülenir.

Sıfırla
Bütün listeyi bir kerede sıfırlamak ve listelenen tüm
aramaları silmek için kullanılır.

Arama listesi
Listeden bir isim seçin ve yeniden aramak için(
tuşuna basın veya seçeneklere ulaşmak için
Tamam ya da LSeçenekler’e basın: Ayrıntılar,
Ara veya Ahizesiz kullanım, SMS gönder, MMS
gönder, seçili aramayı Sil veya ilgili numarayı
(rehberinizde yoksa) Kaydet.

Arama kaydı

Simgeler ve semboller
Bekleme modundayken ana ekranda aynı anda birkaç
simge görüntülenebilir.

Şebeke simgesi görüntülenmiyorsa, şebeke o
sırada kullanılamıyor demektir. Sinyal alımının
kötü olduğu bir bölgede olabilirsiniz, farklı bir
yere gitmek yardımcı olabilir.
Sessiz - Arama geldiğinde telefonunuz
çalmaz.
Titreşim - Arama geldiğinde telefonunuz
titreşir.

SMS dolu - Mesaj hafızası doludur. Yeni
mesaj almak için eski mesajları silmeniz
gerekir.
Bir numaraya koşulsuz arama yönlendirme
- Tüm gelen aramalarınız telesekreter dışında
bir numaraya yönlendirilir.
Telesekretere arama yönlendirme - Tüm
aramalarınız telesekretere yönlendirilir.
Ana bölge - Şebeke operatörünüz tarafından
tanımlanan bölge. Aboneliğe bağlıdır,
ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS bağlantısı - Telefonunuz bir GPRS
şebekesine bağlıdır.

GSM Şebekesi: telefonunuz bir GSM
şebekesine bağlıdır.
Sinyal alma kalitesi: görüntülenen çubuk ne
kadar fazlaysa sinyal alımı o kadar iyidir.

SMS mesajı - Yeni bir mesaj aldınız.

Hızlı SMS - Seçenek Açık olarak ayarlıdır.

Sesli mesaj - Yeni bir sesli mesaj aldınız.

Hafıza dolu - Telefon hafızası doludur. Yeni
öğeler kaydetmek için varolanlardan silmeniz
gerekir.

Pil - Çubuklar pil düzeyini gösterir

(4 çubuk = dolu, 1 çubuk = zayıf).
Çalar saat etkin.
Dolaşımda - Telefonunuz kendi şebekesi
dışında bir şebekeye kaydolduğunda
görüntülenir (özellikle yurt dışındaysanız).

Simgeler ve semboller

MMS mesajı - Yeni bir multimedya mesajı
aldınız.
WAP mesajı - WAP “push” gelen kutusuna
bir mesaj aldınız.
Otomatik açma/kapama - Seçenek Açık
olarak ayarlanmıştır.
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Orijinal Philips
Aksesuarları
Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep
telefonu paketinizde standart olarak bulunur. İlave
aksesuarlar da verilebilir ya da ayrı olarak
satılabilir. Bu nedenle paket içeriği farklı olabilir.
Philips cep telefonunuzun performansını en üst
düzeyde tutmak ve garantinin geçerliliğini
sürdürmek için her zaman, telefonunuzla birlikte
çalışacak biçimde özel olarak tasarlanmış Philips
Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici
Elektronik
Ürünleri,
onay
verilmemiş
aksesuarların
kullanımından
doğacak
zararlardan sorumlu tutulamaz.

Şarj cihazı
Pilinizi AC prizleri ile şarj eder. Çantada/el
çantasında taşınabilecek kadar küçüktür.

Taşıma kılıfı
Telefonunuzu çatlaklara ve çiziklere karşı korur.
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Veri bağlantısı kiti
Philips cep telefonunuza kolay veri bağlantısı
sağlar. USB kablosu, telefonunuz ve bilgisayarınız
arasında yüksek hızda iletişim sağlar. Verilen
yazılım, resim, melodi yüklemenize ve kişi ve
randevularla eşlemenize olanak tanır.

Telefonu modem olarak kullanma
Cep telefonunuzu PC ya da PDA ile birlikte
kullanabilirsiniz, örneğin İş > Kızılötesi > Veri
menülerini kullanarak internete bağlanabilir ya da
faks gönderebilirsiniz.
Kızılötesiyle kullanılabilen servislerden (SMS,
e-posta ve faks gönderme ve alma, fotoğraf ve ses
dosyalarını telefonunuza yükleme, rehberleri
senkronize etme, GPRS Sihirbazı, vb.) tam olarak
yararlanabilmek için bilgisayarınıza Philips Mobile
Phone Tools Light yazılımını yüklemeniz gerekir.
Bu
yazılım
Internet’te
mevcuttur:
www.club-philips.com adresine bağlanın ve Philips
Mobile Phone Tools gibi mevcut içeriğe erişmek
için cep telefonunuzu kaydedin.

Yazılım Apple Macintosh bilgisayarları ile uyumlu
değildir. Sadece Windows 98 SE, ME, XP ve
2000’i destekler (Bu durumda Service Pack 3 ve
yukarısı zorunludur).
Philips cep telefonunuzun bu uygulamalarla
senkronize olmasını sağlamak için Lotus Notes,
Lotus Organizer ve Microsoft Outlook için özel
yazılımlar tasarlanmıştır (Ayrıntılı bilgi için ilgili
kullanım kılavuzuna bakın).

TV Bağlantısı
Bu veri kablosu televizyonda slayt gösterisi
görüntülemenize olanak tanır. Kablonun veri ucunu
kulaklık konektörüne bağlayın, sonra da video
ucunu televizyonun ya da VCR’nin video girişi
konektörüne bağlayın. Resim seçme ve slayt
gösterisinde görüntüleme ile ilgili ayrıntılı bilgi için
bkz: “Demo modu” sayfa 21
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Uyarılar
Radyo Dalgaları
Cep telefonunuz düşük güçte radyo
dalgaları yayan ve alan bir araçtır.
Çalışır durumdayken, radyo dalgaları alır
ve gönderir. Radyo dalgaları ses veya veri
sinyallerini telefon şebekesine bağlı bir ana
istasyona taşır. Telefonunuzun aktarım gücünü
şebeke kontrol eder.
• Telefonunuz GSM frekansında (900 / 1800 MHz)
radyo dalgaları alır/gönderir.
• Aktarım gücünü GSM şebekesi denetler (0,01 ile
2 watt arasında).
• Telefonunuz, ilgili tüm güvenlik standartlarına
uygundur.
• Telefonunuzun üzerindeki CE işareti, Avrupa
elektromanyetik uyumluluğuna (Ref. 89/336/
EEC) ve düşük voltaj direktiflerine (Ref. 73/23/
EEC) uygun olduğunu gösterir.
Cep telefonunuzun sorumluluğu size aittir.
Kendinize, başkalarına veya telefona bir zarar
gelmemesi için tüm güvenlik talimatlarını okuyun,
uygulayın ve telefonunuzu ödünç verdiğiniz kişilere
de anlatın. Ayrıca, telefonunuzun sizden izinsiz
kullanılmaması için:
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Telefonunuzu güvenli bir yerde tutun ve
küçük çocukların ulaşabileceği yerlere
koymayın.
PIN kodunuzu bir yere yazmayın.
Aklınızda tutmaya çalışın.
Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve
pilini çıkartın.
Telefonu satın aldıktan sonra arama kısıtlama
seçeneklerini etkinleştirmek için PIN kodunuzu
değiştirin.
Telefonunuzun tasarımı, ilgili tüm kanun
ve düzenlemelere uygundur. Ancak,
telefonunuz diğer elektronik cihazlarla
girişime yol açabilir. Sonuç olarak, cep
telefonunuzu evde ve yolda kullanırken yerel
uygulamalara ve düzenlemelere uymanız gerekir.
Cep telefonlarının araçlarda ve uçaklarda
kullanımına ilişkin düzenlemelere uyulması
şarttır.
Bir süredir, cep telefonu kullanan kişilerde sağlık
açısından bazı tehlikelerin bulunduğuna dikkat
çekilmektedir. GSM teknolojisi dahil, radyo
dalgaları teknolojisi üzerinde yapılan araştırmalar
incelenmiş ve güvenlik standartları, radyo dalgası
enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayacak
şekilde düzenlenmiştir. Cep telefonunuz ilgili tüm

güvenlik standartlarına ve Radyo Cihazı ve
Telekomünikasyon Terminal Cihazı Direktifi 1999/
5/EC’ye uygundur.

Telefonunuzu daima kapalı tutun...
Yeterli düzeyde korunmamış olan veya hassas
elektronik cihazlar radyo dalgası enerjisinden
etkilenebilir. Bu etkiler kazalara yol açabilir.
Uçağa binerken ve/veya telefonu
bagajınıza koyarken: cep telefonlarının
uçaklarda kullanılması uçak sistemleri için
tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekelerinde
sorunlara yol açabilir ve yasalara aykırı olabilir.
Hastanelerde , kliniklerde, diğer sağlık
kuruluşlarında ve
tıbbi cihazların
bulunduğu yerlerde.
Patlayıcı madde bulunan ortamlarda
(örneğin,
benzin
istasyonlarında,
havasında metal tozu gibi maddelerin
bulunduğu ortamlarda).
Yanıcı madde taşıyan araçlarda (araç park halinde
olsa dahi) veya likit gaz (LPG) ile çalışan araçlarda,
önce aracın ilgili güvenlik kurallarına uygun olup
olmadığını kontrol edin.

Radyo dalgaları yayan cihazların kapatılması
gereken ortamlarda (örneğin, taş ocaklarında veya
patlayıcı konusu ile ilgili işlemlerin yapıldığı
ortamlarda).
Aracınızda
kullanılan
elektronik
cihazların radyo dalgası enerjisinden
etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için
aracın üreticisine danışın.

Kalp pilleri
Kalp pili kullanıyorsanız:
• Cep telefonu açıkken potansiyel bir girişimi
engellemek için telefonu kalp pilinizden en az 15
cm uzaklıkta tutun.
• Telefonu göğsünüzdeki cepte taşımayın.
• Girişim olasılığını en aza indirmek için kalp
pilinin bulunduğu taraftaki değil aksi taraftaki
kulağınızı kullanın.
• Kalp cihazınızın etkilendiğinden şüphelenirseniz
telefonunuzu kapatın.

İşitme cihazları
İşitme cihazı kullanıyorsanız, doktorunuza ve
işitme cihazınızın üreticisine başvurarak cihazın
cep telefonundan etkilenip etkilenmeyeceğini
öğrenin.

72

İyi bir performans için
Telefonunuzun performansını artırmak, radyo
dalgası enerjisi yayılımını azaltmak, pil tüketimini
azaltmak ve güvenli bir kullanım sağlamak için
aşağıdaki yönergelere uyun:
Telefonun en iyi performansı sağlayacak
bir şekilde çalışması için telefonu normal
kullanım
koşullarında
kullanmanız
(ahizesiz kullanımda veya bu modun
aksesuarlarıyla birlikte kullanılmadığı durum)
önerilir.
• Telefonunuzu aşırı sıcağa maruz bırakmayın.
• Telefonu iyi koruyun. Yanlış bir kullanımda
Uluslararası Garantisi sona erer.
• Telefonun herhangi bir sıvının içine
düşmemesine dikkat edin; telefon ıslanırsa,
kapatın, pilini çıkarın ve tekrar kullanmadan önce
24 saat kurumasını bekleyin.
• Telefonu yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
• Arama yapmak veya gelen aramayı cevaplamak
aynı miktarda pil tüketir. Ancak, cep telefonu
bulunduğu yer değiştirilmeden hazır modunda
tutulduğunda daha az enerji harcar. Telefon hazır
modunda ve siz de yoldaysanız, telefon sürekli
olarak değişen konum bilgisini şebekeye iletmek
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için belirli miktarda enerji tüketir. Aydınlatmayı
daha kısa süre açık kalacak şekilde ayarlamak ve
menülerde gereksiz yere dolaşmamak da pilin
enerjisini koruyarak görüşme veya bekleme
sürelerinin artmasına yardımcı olacaktır.

Pil bilgileri
•
•
•
•
•

Telefonunuzda şarj edilebilir bir pil kullanılır.
Yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın.
Pili yakmayın.
Pilin şeklini bozmayın veya açmayın.
Metal nesnelerin (örneğin, cebinizdeki
anahtarlar) pilin temas noktalarına değerek kısa
devre yapmasını engelleyin.
• Aşırı sıcağa (>60° C veya 140° F) ve neme maruz
bırakmayın veya asitli ortamlarda tutmayın.
Yalnızca Philips Orijinal Aksesuarları
kullanın, başka aksesuarlar kullanıldığında
telefonunuza zarar gelebilir ve Philips
telefonunuz ile ilgili tüm garantiler
geçersiz olur.
Zarar gören parçalar yerine hemen yetkili bir
teknisyen tarafından orijinal Philips yedek parçaları
takılmalıdır.

Cep telefonunuz ve arabanız
Araştırmalar, araç kullanırken telefonla
konuşmanın dikkati dağıttığını ve bunun
da tehlikeli durumlara neden olabildiğini
göstermektedir. Aşağıdaki talimatlara
uyun:
• Tüm dikkatinizi aracınızı sürmeye verin.
Telefonu kullanmadan önce aracınızı yolun dışına
park edin.
• Araç kullanırken GSM telefonu kullandığınız
ülkelerdeki yerel düzenlemelere saygılı olun.
• Telefonunuzu bir araç içinde kullanmak
istiyorsanız, ellerinizi kullanmadan görüşme
yapabilmeniz için tasarlanmış olan ahizesiz araç
kitini takın.
• Telefonunuzun ve araç kitinin araç içindeki hava
yastıklarını veya benzeri diğer güvenlik
donanımını engellemeyeceğinden emin olun.
Bazı ülkelerde, telefona gelen aramaları aracın
farlarını yakarak veya kornasını kullanarak bildiren
bir uyarı sistemi kullanmak yasaktır. Yerel
düzenlemeler hakkında bilgi alın.

EN 60950 Normu
Sıcak havalarda veya uzun süre güneşe maruz
kalırsa (örneğin, bir pencere arkasında veya ön cam
gerisinde), telefonunuzun kutusu, özellikle de metal
kısımları fazla ısınabilir. Böyle durumlarda,
telefonunuzu elinize alırken çok dikkatli olun,
ayrıca 40° C'nin üzerindeki ortam sıcaklıklarında da
kullanmaktan kaçının.

Çevreye karşı duyarlılık
Paket malzemelerinin, ambalajların, işe
yaramayan pillerin ve eski telefonların
atılması konusunda yerel düzenlemelere
uyun ve lütfen geri dönüşüm sistemlerinde
kullanılmasını sağlayın.
Philips, pili ve ambalajı, atık maddelerin geri
dönüşüm sistemlerine verilmesini, uygun yerlere
gönderilmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış
standart simgelerle işaretlemiştir.
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Pilin evlerinizdeki çöp kutularına
atılmaması gerektiğini belirtmektedir.
Etiketli ambalaj malzemesinin geri
dönüştürülebilir olduğunu belirtir.
İlgili ulusal ambalaj geri kazanım ve
dönüşüm sistemine mali bir katkı
yapılmış olduğunu belirtir.
Plastik
malzemelerin
geri
dönüştürülebilir olduğunu belirtir
(plastik malzemeyi de belirtir).
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Sorun giderme
Telefon açılmıyor
Pili çıkarın/yeniden takın. Pil göstergesi sabit
kalıncaya kadar pili şarj edin. Şarj cihazının fişini
çekin ve cep telefonunu açmayı deneyin.

Açıldığında ekranda BLOKE ifadesi
görüntüleniyor
PIN kodunu ve kilit açma kodunu (PUK) bilmeyen
birisi telefonunuzu kullanmayı denemiştir. Servis
sağlayıcınıza başvurun.

Ekranda IMSI hatası ifadesi
görüntüleniyor
Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüze
başvurun.

Telefonunuz bekleme modu ekranına
dönmüyor

alanı dışındasınız. Bulunduğunuz yeri değiştirerek
tekrar şebekeye ulaşmayı deneyin (özellikle
yurtdışında iseniz), telefonunuz haricî bir antenle
donatılmış ise antenin doğru pozisyonunda olup
olmadığını kontrol edin. Sorun yine de sürüyorsa,
yardım ve/veya bilgi almak için şebeke
operatörünüze danışın .

Tuşlara basıldığında ekranda herhangi
bir değişiklik olmuyor (veya değişiklik
çok yavaş oluyor)
Çok düşük ısılarda ekrandaki değişiklikler daha
yavaş olur. Bu normal bir durumdur ve telefonun
çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir
ortama götürün ve yeniden deneyin. Başka
durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere
başvurun.

Piliniz aşırı ısınıyor

Aramayı sonlandırma tuşuna uzun süreyle basın
veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin doğru
takılıp takılmadığını kontrol edin ve telefonu tekrar
açın.

Telefonunuz için tasarlanmamış bir şarj cihazı
kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla
birlikte verilen orijinal Philips aksesuarlarını
kullanın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Telefonunuz gelen aramaların telefon
numaralarını göstermiyor

Şebeke bağlantısı kurulamıyor. Radyo dalgalarının
erişemediği bir ortamdasınız (bir tünelde veya
yüksek binalar arasında) ya da şebekenin kapsama

Bu işlev şebekeye ve aboneye bağlıdır. Şebeke
arayan kişinin numarasını göndermediğinde,
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telefonda Arama 1 veya Gizli no ifadesi
görüntülenir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için
operatörünüze başvurun.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz
Bazı şebekeler başka şebekelerle mesaj alışverişini
desteklemez. İlk önce SMS merkezinizin
numarasını girmiş olduğunuzdan emin olun veya bu
konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen
operatörünüze başvurun.

Resimleri alamıyor ve/veya
kaydedemiyorsunuz
Resim çok büyükse, ismi çok uzunsa veya doğru
dosya formatında değilse, cep telefonunuz bunu
kabul etmeyebilir.

Ekranda SIM hatası ifadesi
görüntüleniyor
SIM kartın doğru biçimde yerleştirildiğinden emin
olun. Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş
olabilir Operatörünüze başvurun.

Menüdeki bir işlevi kullanmaya
çalışırken, cep telefonunda İZİN YOK
görüntüleniyor
Bazı işlevler şebekeye bağlıdır. Bunlar yalnızca
şebeke
veya
aboneliğiniz
tarafından
destekleniyorsa kullanılabilir. Bu konu hakkında
ayrıntılı bilgi için operatörünüze başvurun.

Ekranda SIM KARTI TAKIN ifadesi
görüntüleniyor

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin

SIM kartın doğru biçimde yerleştirildiğinden emin
olun. Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş
olabilir Operatörünüze başvurun.

Pil şarjı sırasında pil sembolünde
çubuklar görünmüyor ve çerçevesi
yanıp sönüyor

Telefonunuzun çalışma süresi
kullanım kılavuzunda belirtilenden
kısa

Tüm aramaları aldığınızdan emin
değilsiniz

Pili şarj ettiğiniz ortamdaki ısı 0°C altına
düşmemeli, 50°C'nin üzerine çıkmamalıdır.
Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız
yere başvurun.
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Çalışma süresi ayarlarınıza (örn. zil seviyesi,
aydınlatma süresi) ve kullanılan özelliklere
bağlıdır. Çalışma süresini uzatmak için
kullanmadığınız özellikleri devre dışı bırakmanız
gerekir.

Telefonunuz aracınızda düzgün
çalışmıyor
Araçta, elektromanyetik dalgaları emerek telefonun
performansını etkileyebilecek birçok metal parça
bulunur. Araç kiti ile birlikte size bir de harici anten
verilir, bu kiti kullandığınızda ellerinizi
kullanmadan telefonla arama yapıp çağrı
alabilirsiniz.

Araç kullanırken telefonla görüşmenin yasak olup
olmadığını öğrenmek için yerel yetkililerden bilgi
alın.

Telefonunuz şarj olmuyor
Pil tamamen boşaldığında pil sembolünün ekranda
belirmesi birkaç dakika (bazen 5 dakikaya kadar)
sürebilir.
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JAVA, Sun Microsystems,
Inc’in ticari markasıdır.

T9 ®,
Communications
ticari markasıdır.
Tegic Euro. Pat.
App. 0842463
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Tegic
Inc.’in

In-Fusio ve oyun motoru
Exen, In-Fusio France’in
ticari markalarıdır.

SAR Bilgileri - AB (RTTE)
BU TELEFON MODELİ TELSİZ DALGALARINA MARUZ BIRAKMAYA İLİŞKİN AB
GEREKLERİNİ KARŞILAMAKTADIR
Cep telefonunuz bir telsiz alıcısı ve vericisidir. Telefon, AB Konseyi tarafından önerilen telsiz frekansı
enerjisine maruz bırakma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar daha kapsamlı
kuralların bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekansı enerjisi miktarlarını belirler. Bu esaslar
bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından uzun süreli ve kapsamlı bilimsel çalışmaların sonucunda
geliştirilmiştir. Yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğinin sağlanması için bu
sınırlar önemli miktarda güvenlik payı içermektedir.
Cep telefonlarının maruz bırakma sınırının ölçüm birimi Specific Absorption Rate (Özel Emilim Oranı) veya
kısaca SAR’dır. AB Konseyi tarafından önerilen SAR sınırı 2,0 W/kg’dır. SAR için testler, telefonun test
edilmiş tüm frekans bantlarında, standart çalışma pozisyonlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde
sinyal gönderimi sırasında yapılmaktadır. SAR izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlense de telefonun
normal çalışırken sahip olduğu SAR değeri maksimum değerden çok daha aşağıda olabilir. Bunun nedeni
telefonun yalnızca şebekeye erişebilmek için yalnızca gereken gücü kullanması amacıyla birden çok güç
seviyesinde çalışacak şekilde tasarlanmış oluşudur. Genel kural olarak baz istasyonuna yaklaştıkça telefonun
güç çıktısı azalır.
Bir telefon modeli piyasaya sürülmeden önce Avrupa RTTE Yönetmeliği'ne uygunluk sağlanmalıdır. Bu
yönetmelikte, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlık ve güvenlikleri en önemli esaslardan biri olarak yer
almaktadır.
Philips 362/CT 3621 model telefonun standarda uyumluluk açısından test edildiğinde elde edilen en yüksek
SAR değeri 0,124 W/kg’dır. Çeşitli telefonlardaki ve çeşitli konumlardaki SAR düzeyleri arasında farklılıklar
olabilse de tüm telefonlar telsiz frekansına maruz bırakma konusunda AB gereklerini karşılar.

SAR Bilgileri - AB (RTTE)
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SAR Bilgileri - Uluslararası (ICNIRP)
BU TELEFON MODELİ TELSİZ DALGALARINA MARUZ BIRAKMAYA İLİŞKİN ULUSLARARASI
KOŞULLARI KARŞILAMAKTADIR
Cep telefonunuz bir telsiz alıcısı ve vericisidir. Telefon, uluslararası esaslar tarafından önerilen telsiz frekansı
enerjisine maruz bırakma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir (ICNIRP). Bu sınırlar daha
kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekansı enerjisi miktarlarını belirler.
Bu esaslar bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından uzun süreli ve kapsamlı bilimsel çalışmaların sonucunda
geliştirilmiştir. Yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğinin sağlanması için bu
esaslar önemli miktarda güvenlik payı içermektedir.
Cep telefonlarının maruz bırakma sınırının ölçüm birimi Specific Absorption Rate (Özel Emilim Oranı) veya
kısaca SAR’dır. Uluslararası esaslarda belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg’dır. SAR için testler, telefonun test
edilmiş tüm frekans bantlarında, standart çalışma pozisyonlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde
sinyal gönderimi sırasında yapılır. SAR izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlense de telefonun normal
çalışırken sahip olduğu SAR maksimum değerden çok daha aşağıda olabilir. Bunun nedeni telefonun yalnızca
şebekeye erişebilmek için yalnızca gereken gücü kullanması amacıyla birden çok güç seviyesinde çalışacak
şekilde tasarlanmış oluşudur. Genel kural olarak baz istasyonuna yaklaştıkça telefonun güç çıktısı azalır.
Philips 362/ CT 3621 model telefonun kulak üzerinde kullanım için test edildiğinde elde edilen en yüksek SAR
değeri 0,124 W/kg’dır. Çeşitli telefonlardaki ve çeşitli konumlardaki SAR düzeyleri arasında farklılıklar
olabilse de tüm telefonlar telsiz frekansına maruz bırakma konusunda uluslararası esasları karşılar.
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SAR Bilgileri - Uluslararası (ICNIRP)

Uyumluluk bildirimi
Biz,
Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE
sorumluluğu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirim
konusu
Philips 362
CT 3621
Cep Telefonu GSM 900/GSM 1800
TAC: 355306 00
aygıtının aşağıdaki Standartlara uygunluğunu
onaylarız:
EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-07
EN 301 511 v7.0.1

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin
yapıldığını ve yukarıda ismi geçen ürünün
1999/5/EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara
uygun olduğunu onaylarız. 10 sayılı maddede sözü
edilen ve 1999/5/EC Yönergesinin Ek V belgesinde
ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk değerlendirme
işlemleri, aşağıdaki Kuruluşun katılımıyla 3.1 ve
3.2 maddelerine bağlı olarak yerine getirilmiştir:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Belirleme işareti: 0168
Le Mans, 31 Mayıs 2005
Jean-Omer Kifouani
Kalite Müdürü
Philips ürününüz doğru biçimde çalışmıyorsa veya
arızalıysa, lütfen telefonunuzu aldığınız yere veya
Philips Ulusal Hizmet Merkezi’ne geri götürün.
Başka bir ülkede bulunurken servise gereksinim
duyarsanız, o ülkede bulunan Philips Müşteri
Hizmetleri
Masası’ndan
yetkili
satıcıların
adreslerini temin edebilirsiniz.

