


sorumluluk kabul etmemektedir. Aygıt, GSM/
rine bağlanmak için

) tuşunu basılı tutun.

Tuş takımını kullanarak
PINJ kodunuzu girin ve
veya R tuşuna basarak
onaylayın.

Tuş takımını kullanarak
telefon numarasını girin ve
aramak için ( tuşuna
basın.

) tuşuna basın.

Telefonunuz çaldığında
( tuşuna basın.

Telefonunuz çaldığında
) tuşuna basın.
Telefonunuzu keşfedin

Philips, ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye
çalışmaktadır. Bu nedenle, Philips bu kullanım
kılavuzunu önceden haber vermeksizin değiştirme
veya iptal etme hakkını saklı tutar. Philips, bu
kullanım kılavuzunu «olduğu gibi» sağlamakta ve
geçerli yasaların gerektirdiği durumlar dışında
hiçbir hata, eksiklik veya bu kullanım kılavuzu ve
açıklanan ürün arasındaki hiçbir tutarsızlık için

GPRS şebekele
tasarlanmıştır.

Alfasayısal tuş
takımı

Mikrofon

Navigasyon
ve , tuşları

65 000 renkli
ana ekran

Seçme tuşu Kapatma, iptal
ve açma/

Telefonun 
arka kısmı: 
hoparlör, 
kamera 

Kulaklık
çıkışı

Şarj cihazı

girişi

Sol seçenek Sağ seçenek

Nasıl yapılır:

Telefonu açma/

kapatma

Pin kodunuzu girin

Arama 

yapmaA

Aramayı bitirme

Arama cevaplama

Arama reddetme



i , tuşuna basın ve Ayarlar
> Ses > Zil sesi seviyesi'ni
seçin.

 Bekleme modunda +
tuşuna basın. Arama listesi,
Cevapsız aramaları, Arayan
numaraları ve Aranan
numaraları gösterir.

ye ) veya < tuşuna basın

en 

a 

) tuşunu basılı tutun.

Bekleme modunda (
tuşuna basın.

nek 

a

Seçenek tuşundaki özelliğe
erişmek veya değiştirmek
için bekleme modunda >
tuşuna basın.
Görüşmenin

ses seviyesini 

ayarlama

Arama sırasında + veya -
tuşuna basın.

Hoparlörü 

etkinleştirme/devre 

dışı bırakma

Arama sırasında #
tuşunu basılı tutun.

Ana menüye erişme Bekleme modunda ,
tuşuna basın.

Kişilere erişme Bekleme modunda -
tuşuna basın.

Kişileri yönetme +veya - tuşunu kullanarak
listeyi tarayın ve seçili adı
aramak için ( tuşuna
basın.

Sessiz modunu 

etkinleştirme/devre 

dışı bırakma

Bekleme modunda #
tuşunu basılı tutun.

Tuş takımı kilidini

etkinleştirme/devre 

dışı bırakma

* tuşunu basılı tutun
(arama geldiğinde tuş
takımı kilidi otomatik
olarak etkinleşir).

Zil sesi seviyesin

ayarlama

Arama listesine
erişme

Bir önceki menü

dönme

Menüleri tarark

hızlı bir şekilde 

bekleme modun

dönme

Aranan son 

numarayı 

görüntüleme

Hızlı erişim seçe

tuşunu kullanm



mındaki sağ R ve sol L
anda (arama sırasında da)
seçenekleri seçmenize olanak
ma duyarlıdır: geçerli bağlama
rirler.
likler (cevapsız arama, yeni
 modu ekranını değiştirir. İlgili
 R tuşuna basın.
rı (ve 2 - 9 tuşlarını) sık
iklere veya tercih ettiğiniz
n ve hızlı bir şekilde erişmek
a olanak verir (ayrıntılı bilgi
 tuşu ayarlama” sayfa 5 ).

rı

Matriks, menülerin düğmeler içeren grafik
görünümüdür. Her simge, telefonunuzun bir
özelliğini veya işlevini temsil eder.
Bekleme modunda matriks moduna erişmek için ,
tuşuna basın ve ardından +, -, < veya >tuşuna
basarak simgeleri ve listeleri tarayın ya da 1 -
9 tuşlarına basarak istediğiniz seçeneğe veya
özelliğe doğrudan ulaşın (tuş eşlemesi listeler için
de geçerlidir).
Bir listede dolaşırken, ekranın sağ tarafındaki bir
kaydırma çubuğu listedeki konumunuzu gösterir.

Listelerin içinde, seçili öğeyle ilgili seçeneklere
erişmek için > veya , tuşuna basın, < tuşuna
basın veya bir seviye geri gitmek için İptal'i seçin.

Tuş takımının üst kıs
seçenek tuşu, ekr
görüntülenen ilgili 
verir. Bu tuşlar bağla
göre değişiklik göste
Ayrıca, bazı etkin
mesaj, vb.) bekleme
menüye erişmek için
Bir seçenek, bu tuşla
kullandığınız özell
numaralara doğruda
için yapılandırmanız
için bkz: “Hızlı seçim

Matriks Seçenek tuşla
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, pili çıkarın: içteki klipsi aşağı
rın ve alt kısmından çekerek pili

tutucusundan çıkarın ve metal
altına, duruncaya kadar iterek
Kartın kesik ucunun doğru köşede
 emin olun.
Başlarken

1 • Başlarken

Kullanmadan önce lütfen "Uyarılar" bölümündeki

güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörü veya
satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart
takmanız gerekir. SIM kartta abonelik bilgileriniz,
cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile
mesajları saklayabileceğiniz bellek yer alır (bkz:
“Kişiler” sayfa 19).

1. Telefonunuzun arka kapağını aşağıda
gösterildiği şekilde bastırın ve çıkarmak için
aşağı doğru çekin.

2. Gerekiyorsa
doğru bastı
çıkarın.

3. SIM kartı 
tutucunun 
yerleştirin. 
olduğundanSIM kartı takma



Başlarken

4. Pili, metal konektörler aşağıya bakacak haneli gizli kodu). Bu kod operatörünüz veya
 önceden yapılandırılıp size
nu kişiselleştirmek için, bkz:

kodu girerseniz, SIM kartınız
 SIM kartın kilidini kaldırmak
en PUK kodunu istemeniz

e önceden kaydedilmiş adlar
art algılarsa, SIM rehberinizi
yalamak isteyip istemediğinizi
çin L tuşuna, kabul etmek
ın. Rehberler hakkında ayrıntılı
ler” sayfa 19.

dilebilir bir pil kullanılır. Yeni
miştir ve pilin şarj düzeyinin
yaliyle bildirilir.

ili, tüm kişisel ayarlarınızı

 kopyalama
2

şekilde, durana kadar iterek yuvasına yeniden
yerleştirin.  Sonra aşağı doğru bastırarak
yerine kilitleyin.

5. Arka kapağı durana kadar yuvalarına iterek
yerleştirin.

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

Telefonu açmak için ) tuşuna basın.
Gerekiyorsa PIN kodunu girin (SIM kartınızın 4 – 8

satıcınız tarafından
bildirilir. PIN kodu
sayfa 28.

Üç kez yanlış PIN 
kilitlenir. Kilitlenen
için operatörünüzd
gerekir.

Cep telefonu, içind
bulunan bir SIM k
yerleşik rehbere kop
sorar.  Reddetmek i
için R tuşuna bas
bilgi için, bkz: “Kişi

Telefonunuzda şarj e
pil kısmen şarj edil
düştüğü bir alarm sin

Telefon açıkken p
kaybedebilirsiniz.

Telefonu açma

SIM rehberini

Pili şarj etme
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şarj durumunu gösterir:
ında 3 şarj göstergesi ilerleyerek
munu gösterir; cep telefonunuzun
k yeniden şarj edilmesi yaklaşık 2,5
.
uk da durduğunda pil tümüyle şarj
: Şarj cihazını çıkarın. Şebekeye ve
koşullarına bağlı olarak konuşma
saate kadar ve bekleme süresi
 kadar çıkabilir.

dolduktan sonra şarj cihazını cep
lı bırakmak pile zarar vermez. Şarj
manın tek yolu fişini prizden
nedenle kolayca erişebileceğiniz bir
i kullanın. Şarj cihazını bir IT güç
yabilirsiniz (Yalnızca Belçika için).
Başlarken

1. Pil ve pil kapak telefona takıldıktan sonra
verilen şarj cihazının konektörünü bir ucundan
telefonun alt kısmındaki yuvaya takın ve diğer
ucunu da ana AC elektrik prizine takın.

2. Pil simgesi 
- Şarj sıras

şarj duru
tam olara
saat sürer

- Her 3 çub
edilmiştir
kullanım 
süresi 4
300 saate

Pil tam olarak 
telefonunda takı
cihazını kapat
çıkarmaktır, bu 
AC elektrik priz
kaynağına bağla



Temel özellikler

ğinde, arayanın numarası
Arayanın numarasını

arası yerine adı görüntülenir.
mak için ( tuşuna basın.

ek için ( tuşuna basın.
işlevini etkinleştirdiyseniz,

, arama başka numaraya veya
nlendirilir.
dırmak için ) tuşuna basın.

ken (aşağıya bakın) çalmaz. Her
çtiyseniz, (bkz: sayfa 50), çağrıyı
rak kabul edebilirsiniz () tuşu

elefondaki rehber (SIM karttaki
anılabilir.

eya birkaç adı bir grupla
lanak verir. Bu grupta bulunan
d ilgili resimle görüntülenecek
rup için tanımlanan melodi
r için, bkz: “Kimin aradığını
yfa 22.

ma ve sonlandırma

nı görme ve duyma
4

2 • Temel özellikler

Bekleme modunda - tuşuna basın. Çağrı sırasında,
, veya R Menü tuşuna basın, Kişiler’i seçin ve
sonra listeyi görüntülemek için , veya R Seç
tuşuna basın. Çağrı ekranına dönmek için )
tuşuna basın.

Kişinin adının ilk harflerini girerek doğrudan söz konusu
ada gidin.

1. Bekleme modunda, tuş takımını kullanarak
telefon numarasını girin. Yanlış girişi
düzeltmek için L Sil tuşuna basın.

2. Numarayı çevirmek için (, çağrıyı
sonlandırmak için ) tuşuna basın.

Uluslararası arama için normal uluslararası önek yerine
«+» işaretini girmek üzere 0 tuşunu basılı tutun. Ülke
kodları listesine erişmek için R Liste’ye basın.

Bir çağrı geldi
görüntülenebilir. 
kaydettiyseniz, num
1. Çağrıyı cevapla
2. Çağrıyı reddetm

Yönlendirme 
(bkz: sayfa 50)
telesekretere yö

3. Aramayı sonlan

Telefon sessiz modday
tuşla cevapla’yı se
herhangi bir tuşa basa
dışında).

Bu özellik yalnızca t
değil) seçildiğinde kull

Bu özellik bir v
ilişkilendirmenize o
bir ad aradığında, a
ve söz konusu g
çalacaktır. Ayrıntıla
görme ve duyma” sa

Rehbere erişme ve rehberi 
görüntüleme

Arama yapma

Çağrı cevapla

Kimin aradığı
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uz bir kamerayla donatılmıştır,
f çekebilir ve çektiğiniz fotoğrafları
ve akrabalarınıza gönderebilirsiniz.
i ayrıntılı bilgi için, bkz: “Kamera”

 sırasında, özellikle de sesi yükseltirken
 güvenliğiniz için telefonu kulağınızdan
an emin olun.

ağlantı kurulduğunda, , veya R
, Hoparlör’ü seçin ve Açık olarak
 > veya R Değiştir’e basın.
yarlamak için aynı işlemi yineleyin
omatik olarak etkinleştirilir).

L Beklet tuşuna basın. Çağrıyı
L Geri tuşuna basın.

s > Zil sesleri’ne gidin, R
 sonra da R Değiştir’e basın.

ekme

ullanım

klemeye alma

eğiştirme
Temel özellikler

Tuş takımının üst kısmında bulunan R ve L
seçim tuşları, bekleme modundayken ekranın alt
kısmında bu tuşlara karşılık gelecek şekilde
görüntülenen seçenekleri seçmenizi sağlar. Bu
tuşlar aşağıdaki şekilde yapılandırılabilir:
1. Tuşlardan birine bastıktan sonra, L

Değiştir’e basın.
2. Kullanılabilir seçenekler listesine göz atın.

Seçim tuşunun bir telefon numarası aramasını
istiyorsanız, Telefon numarası’nı seçin R
Seç’e basıp kişiler listesinden bir ad seçin. Bu
adı seçim tuşuyla ilişkilendirmek için R
Seç’e basın.

3. Bekleme moduna dönün, karşılık gelen
özelliği başlatması veya numarayı araması için
yapılandırılan tuşa basın.

Hızlı arama için 2 ile 9 arasındaki tuşlar da
hızlı seçim tuşları olarak ayarlanabilir:
1. İstediğiniz tuşu basılı tutun, sonra bu tuşla

ilişkilendirmek istediğiniz özelliği seçin.
2. Bekleme moduna dönün ve yapılandırılan tuşa,

karşılık gelen özelliği başlatması veya menüyü
açması için uzunca bir süre basın.

Cep telefonun
böylece fotoğra
arkadaşlarınıza 
Bu konuyla ilgil
sayfa 15.

Ahizesiz kullanım
kendi rahatınız ve
uzaklaştırdığınızd

Arama yapın. B
Menü’ye basın
ayarlamak için
Kapalı olarak a
(değişiklikler ot

Çağrı sırasında 
geri almak için 

Ayarlar > Se
Düzenle’ye ve

Hızlı seçim tuşu ayarlama Fotoğraf ç

Ahizesiz k

Çağrıyı be

Zil sesini d



Temel özellikler

Listeye göz atın ve seçiminizi onaylamak için R ek zil sesini kapatmaz. Hem zil
e titreşimi açık tutmak istiyorsanız,
siz modunu etkinleştirin.

u numaranızı okumak için
ken - tuşuna basın ve SIM
onra Numaram’ı seçin: SIM
maranız görüntülenir. Yoksa,

 Düzenle’ye basın ve
.

 seviyesini yükseltmek veya
a - tuşuna basın.

 sesinizi duyamayacağı şekilde
ek için arama sırasında R

ssiz’i seçin ve sonra Sessiz
n > veya R Değiştir’e basın.
in bu işlemleri yineleyin
tik olarak etkinleştirilir).

numaranızı okuma

eviyesini ayarlama

siz duruma getirme 
umdan çıkarma
6

Seç’e ve sonra da R Kaydet’e basın.

Yukarıdaki işlem gelen çağrılar için geçerlidir. Bu menü
Alarm Zil Seslerini, SMS/MMS ve Yerel yayınları
değiştirmenize olanak sağlar. Ayrıntılar için, bkz: sayfa
23.

Çağrı aldığınızda telefonunuzun çalmasını
istemiyorsanız, Ayarlar > Ses > Ses seviyesi’ni
seçerek ve R Düzenle’ye basarak zil sesini
devre dışı bırakabilirsiniz. Ses kapanıncaya kadar <
tuşuna basın, sonra R Kaydet tuşuna basın.

Çağrı aldığınızda telefonunuzun titreşimle uyarıda
bulunmasını istiyorsanız, Ayarlar > Ses
> Titreşim’i seçip, > veya R Değiştir’e basarak
titreşimli uyarıyı etkinleştirin. Açık, Kapalı veya
Dahilinde ses seçeneğini belirlemek için + veya -
tuşuna bastıktan sonra R Seç’e basın. Ses
seçeneklerine dönmek için < veya ) tuşuna
basın.

Titreşimi etkinleştirm
sesini kapatmak hem d
yukarıda açıklanan ses

Kendi cep telefon
bekleme modunday
girişleri’ni seçin. S
kartınızda varsa nu
<Boş>’u seçin, R
talimatları uygulayın

Çağrı sırasında, ses
düşürmek için + vey

Mikrofonu, arayanın
sessiz duruma getirm
Menü’ye basın, Se
duruma getirmek içi
Sesi açmak iç
(değişiklikler otoma

Sessiz modu etkinleştirme

Titreşimli uyarıyı etkinleştirme

Cep telefonu 

Kulaklık ses s

Mikrofonu ses
ve sessiz dur
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rıları bir kerede silmek için R
 Evet’i seçerek onaylayın.

rinin içindekileri silmek için bir kişi
eçenekler’e basın. Tümünü sil’i

ç’e basın ve R Evet’i seçerek
layın.

lme
Temel özellikler

Kayıtlarınızı silmek için Cevapsız çağrılar,
Gelen çağrılar ve Aranan numaralar listelerine
erişmek üzere bekleme modundayken + tuşuna
basın.
Silmek istediğiniz listeyi seçmek üzere R Seç’e
basın, sonra R Seçenekler ve Tümünü Sil’e

basın. Tüm çağ
Seç’ basın ve R

Rehberlerden bi
seçin ve R S
seçin, R Se
seçiminizi onay

Kayıtları silme

Rehberi si



Menü ağacı

6
ılandırma / GPRS bilgisi /
rları / Aktarım hızı

28
lnızca korumalı SIM / Yalnızca

rvisleri s54

araları
yer alan numaralar operatöre
e bağlı olarak değişir, lütfen
zden bilgi alın.

 ayarı s57
ı / Sık Kullanılanlar / Profiller /
ayarı 

peratöre ve aboneliğe bağlı
işir, lütfen operatörünüzden
8

3 • Menü ağacı
Aşağıdaki tabloda cep telefonunuzun menü
ağacının tamamı hakkında bilgi verilmektedir ve
özelliğe veya ayara ilişkin daha ayrıntılı bilgilere
ulaşmak için bakmanız gereken sayfa numarası
gösterilmiştir.

Ayarlar s23

Ses s23
Zil sesleri / Zil sesi seviyesi / Titreşim / Tuş
sesleri / Besteleyici

Ekran s25
Arka plan efektleri / Ekran koruyucu /
Işıklandırma / Kontrast / Parlaklık

Dil s26
İçinden seçim yapabileceğiniz
kullanılabilir diller listesi.

Cihaz s26
Otomatik tuş kilidi / Açılış mesajım / T9
Girişi / Durumu denetle

Şebeke s2
Hat / Yap
Taşıyıcı aya

Güvenlik s
Kodlar / Ya
bu SIM

Operatör se

Servis num
Bu menüde 
ve aboneliğ
operatörünü

WAP push
Giriş sayfas
WAP push 

Servisler +
Bu menü o
olarak değ
bilgi alın.



9

işleri s19
rta kaydedilen adların ve ilgili
lerin listesi.

r s21
labilen grupların ve ilgili
lerin listesi.

dya ve Demo modu s42

aflarım s42
toğrafların, fotoğraf klasörlerinin
 seçeneklerin listesi.

rım s43
ideoların, video klasörlerinin ve
çeneklerin listesi.

m s43
slerin, ses klasörlerinin ve ilgili
lerin listesi.

ot s43
sli notların, sesli not klasörlerinin
 seçeneklerinin listesi.
Menü ağacı

Mesajlar s30

SMS s30
Yeni SMS / Hazır metin / Gelen kutusu /
Taslak / Giden kutusu / SMS ayarları /
Bellek durumu

MMS s33
Yeni MMS / Gelen kutusu / Taslak / Giden
kutusu / MMS Ayarları

E-Posta s38
Yeni E-posta / Gelen kutusu / Taslak /
Giden kutusu / Al / E-posta ayarları

Sesli mesaj s40

Yerel yayın s41
Yayın / Yeni CB oku / Konu listesi /
Otomatik gösterge / CB dilleri

Kişiler s19

SIM gir
SIM ka
seçenek

Grupla
Kullanı
seçenek

Multime

Fotoğr
Tüm fo
ve ilgili

Videola
Tüm v
ilgili se

Sesleri
Tüm se
seçenek

Sesli n
Tüm se
ve ilgili



Menü ağacı

 s52
ler / Yurtdışı giden / Yerel h.
en / Tüm gelenler / Dolaşım
layı değiştir / Durum denetimi /

rubu s53
rubu / Grup seç / Giden ça.
rcihli grup

ygulamalar s46

6
klenen / Java

ndevular / Geçen randevular

 / Geri sayım / Dünya saati /
panış

 s49
nesi / Para birimi dönüştürücü

ı bağlantısı s49
10

Bellek durumu s44
Genel duruma bakış.

Demo modu s45

Arama kaydı s50

Çağrı ayarları s50
Yönlendirme / Her tuşla cevapla / Arama
bekletme / Dakika sinyali

Kayıtlar s51
Cevapsız çağrılar / Gelen çağrılar / Aranan
numaralar

Süre/ücretler s52
Son arama / Tüm çağrılar / Kalan kontör /
Gelen arama / Giden çağrılar

Ücret ayarları s52
Para birimi / Ücret/kontör / A/C sınırı /
Otomatik gösterge

Kayıtları sil s52

Engelleme
Tüm giden
uluslar. gid
alımı / Paro
Tümünü sil

Kullanıcı g
Kullanıcı g
erişimi / Te

Oyunlar ve U

Oyunlar s4
Önceden yü

Ajanda s47
Takvim / Ra

Saat s48
Alarm saati
Otomatik ka

Hesaplama
Hesap maki

PC yazılım
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 s17
rlük / Kalite / Parlaklık / Özel
 / Gece çekimi / Resim frekansı /
 oranı / Varsayılan ayar
Menü ağacı

Kamera s15

Etkinleştirme s16
Kullanılabilen seçeneklerin listesi.

Video s17
Kullanılabilen seçeneklerin listesi.

Ayarlar
Çözünü
efektler
Görüntü



Metin veya sayı girişi

ağı dili Ayarlar > Cihaz >
ini belirleyerek seçebilirsiniz.

iği alfabe harfleri ve simgeler

ı girmek için.

: nokta işareti.
a: 0.

üklerin listesine göz atmak

lamak ve/veya boşluk eklemek

k için.

aydedilmiş olup olmamasını
almadan düzenleme

en çıkmak için.
12

4 • Metin veya sayı girişi
Düzenleme ekranlarında iki farklı yöntemle metin
girilebilir: T9® akıllı Metin Girişi veya temel metin
girişi yöntemini kullanarak. Sayılar ve noktalama
işaretleri için iki mod daha vardır. Ekranda görünen
simgeler etkin metin modunu gösterir.

Bu nedir?
T9® akıllı Metin Girişi, mesajlar için
kullanılan ve içinde kapsamlı bir
sözlük de bulunan akıllı bir
düzenleme modudur. Metni hızlı bir
şekilde girmenizi sağlar. Sözcüğü
yazmak gerekli harflere karşılık gelen

tuşlara yalnızca bir kez basın: Tuş girişleri
çözümlenir ve T9® tarafından önerilen sözcük
düzenleme ekranında görüntülenir. Kullanılan
tuşlara karşılık gelen birden çok sözcük varsa,
girdiğiniz sözcük vurgulanır: listeye göz atmak ve
T9® yerleşik sözlüğü tarafından yapılan önerilerden
birini seçmek için < / > veya R tuşuna basın
(aşağıdaki örneğe bakın).

Mesajınızın yazılac
T9 Girişi seçenekler

Nasıl kullanılır?
Her tuşun temsil ett
aşağıdaki gibidir:

T9® Metin girişi

Tegic Euro. Pat. 

App. 0842463

2ile
9

Harf ve say

0 Kısa basma
Uzun basm

R Aday sözc
için.

1

veya >

Girişi onay
için.

L Girişi silme

) Mesajın k
dikkate 
penceresind
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irişine erişmek istiyorsanız, *
 yöntem istenen karaktere erişmek

 tuşa basmayı gerektirir. "s" harfi
 dördüncü karakter olduğundan "s"
için bu tuşa dört kere basmanız

 sözcüğünü yazma

, 7 (PQRS) 2 (ABC),
 (PQRS), 4, 4, 4

basın. Mesaj tamamlandığında ,

ve simgeler tuşlarda aşağıda şekilde

in girişi

Uzun 
basma

1

 ç A B C 2

 D E F 3

 H I 4

 L 5
Metin veya sayı girişi

Örnek: "sarı" sözcüğünü yazma

1. 7 27 4 tuşlarına basın. Ekranda
listedeki ilk sözcük görüntülenir: Sapı.

2. Listede ilerlemek için > tuşuna basın ve Sarı

sözcüğünü seçin.
3. Sarı sözcüğünün seçimini onaylamak için ,

veya 1 tuşuna basın.

Kişisel sözcükler nasıl kaydedilir?
Bir sözcük yazdıktan ve T9® sözlüğüne göz attıktan
sonra yine de istediğiniz sözcüğü bulamıyorsanız,
L Ekle seçeneğini belirleyin. Sözcüğü
görüntülenen pencerede girin ve T9® sözlüğüne

Temel metin g
tuşuna basın. Bu
için birden çok
7 tuşundaki
harfini girmek 
gerekir.

Örnek: "sarı"

7, 7, 7
7, 7, 7
(GHI) tuşlarına 
tuşuna basın.
Harfler, sayılar 
yer alır:

* Kısa basma: T9® veya temel metin
modunda Standarttan, küçük harfe,
BÜYÜK harfe, sayıya geçiş yapmak için.
Uzun basma: gezinti tuşunu kullanarak
üzerinde dolaşabileceğiniz noktalama
işaretleri ve simgeler tablosunu
görüntülemek için.

# Kısa basma: T9® modundan temel moda
geçmek için.
Uzun basma: kullanılabilir metin
düzenleme modlarının listesini
görüntülemek için.

Temel met

Kısa basma

1 boşluk 1

2 a b c 2 à ä

3 d e f 3 é è

4 g h i 4  ì G

5 j k l 5 J K



Metin veya sayı girişi
14

6 m n o 6 ö ñ ò M NO 6

7 p q r s 7 β P Q R 7

8 t u v 8 ü ù T U V 8

9 w x y z 9 æ ø å W X Y Z Æ Ø Å 9

0 Nokta işareti 0
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enüde, o andaki işlemi iptal etmek
duna dönmek için ) tuşuna

Fotoğrafı çektikten sonra
hemen L Sil’e basın.

erayı
e

, tuşuna basın ve Kamera
> Video seçeneklerini
belirleyin.
Devre dışı bırakmak için
) tuşuna basın.

Fotoğrafı veya videoyu
kaydettikten sonra R
Seçenekler’e basın.

Video menüsünde kamerayı
etkinleştirdikten sonra R
Kaydet’e basın.

Albüme kaydet? penceresi
göründüğünde R Evet’e
basın.

Albüme kaydet? penceresi
göründüğünde L Hayır’a
basın.

, tuşuna basın ve Kamera
> Ayarlar’ı seçin.
Kamera

5 • Kamera

Cep telefonunuzda, fotoğraf çekmenize ve kısa
videolar kaydetmenize, bunları telefonunuzda
saklamanıza ve daha sonra arka plan olarak
kullanmanıza veya arkadaşlarınıza göndermenize
olanak sağlayan bir dijital kamera vardır.

Herhangi bir m
ve bekleme mo

Nasıl yapılır…

Kamerayı
etkinleştirme/devre
dışı bırakma
fotoğraf çekme

, tuşuna basın ve Kamera
> Etkinleştir’i seçin.
Devre dışı bırakmak için
) tuşuna basın.

Yaklaştır/Uzaklaştır Kamera etkinken +
(yaklaştır) veya -

(uzaklaştır) tuşuna basın.

Pozlamayı ayarlama Kamera etkinken < veya >
tuşuna basın.

Fotoğraf çekme Kamera etkinken , tuşuna
basın.

Fotoğrafı kaydetme Fotoğrafı çektikten sonra
hemen R Kaydet’e basın.

Fotoğrafı silme

Video kam
etkinleştirme/devr
dışı bırakma

Seçeneklere erişim

Video kaydetme

Videoyu kaydetme

Videoyu silme

Kamera ve video
ayarlarına erişim



Kamera

uzun basın. Fotoğraflar ve seçenekler
nleştirdikten sonra, fotoğraf
tuşuna basın.
e işlevine dönmek ve yeni bir
 üzere L Sil tuşuna basın,
et tuşuna basın.
etmeyi seçerseniz, aşağıdaki
k için R Seçenekler’e

ra önizleme işlevine dönmek
şka bir fotoğraf çekmek için
ılır.

rafı MMS ile göndermek için
ılır (bkz: “MMS” sayfa 33).

rafı E-posta ile göndermek
kullanılır (bkz: “E-Posta”
38).

rafı arka plan olarak
mak için kullanılır.
16

Fotoğraflar / videolar, kaydedildikten sonra
Multimedya > Fotoğraflarım / Videolarım klasörleri
altında bulunur. Kullanılabilir seçenekler ve
ayrıntılı bilgiler için, bkz: “Multimedya ve Demo
modu” sayfa 42.

Hızlı ayarlar
Fotoğraflarım içine kaydedilen JPEG fotoğraflar
çekmek için Kamera > Etkinleştir öğelerini seçin
(bkz: sayfa 42).
Kısayol tuşları kamera ayarlarını hızlı bir şekilde
değiştirmenizi sağlar: Kamera etkinken, ekranın sol
üst köşesindeki dört durum simgesini görüntülemek
için 0 tuşuna basın. Sonra simgelere karşılık
gelen ayarları görüntülemek için # tuşuna basın:
Renk ayarı, Çözünürlük, Kalite ve Gece çekimi.
Ayarları kolayca değiştirmek ve bir ayardan
diğerine hızlı bir şekilde geçmek için ilgili tuşa
gerektiği kadar basın (örneğin, Renk ayarı için 1
defa, Çözünürlük için 2 defa, vb.). Simge
değişikliği gösterir. İşlemlerinizi tamamladığınızda
simgeleri gizlemek için 0 tuşuna basın.

1. Kamerayı etki
çekmek için , 

2. Kamera önizlem
fotoğraf çekmek
ya da R Kayd

3. Fotoğrafı kayd
listeye erişme
basabilirsiniz:

Etkinleştirme

Vizör Kame
ve ba
kullan

MMS ile 
gönder

Fotoğ
kullan

E-posta ile 
gönder

Fotoğ
için 
sayfa

Arka plan 
olarak ayarla

Fotoğ
ayarla
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derseniz, aşağıdaki listeye erişmek
Oynat veya R Seçenekler’e

iz:

arlar, ister fotoğraf çekin ister video
erayı ortamınıza uygun hale

 çeşitli efekt veya seçenekleri

deo ekranına dönmek ve başka bir
p kaydetmek için kullanılır.

ibi MMS ile göndermek için
llanılır (bkz: “MMS” sayfa 33).

ibi E-posta ile göndermek için
llanılır (bkz: “E-Posta” sayfa 38).

ğrudan Videolarım’a gitmek için
llanılır. Uzunluğunu ve boyutunu
ntrol etmenize olanak sağlamak
ere kaydettiğiniz son klip seçilir
rıntılar için, bkz: “Videolarım”

yfa 43).

deoyu tam ekranda oynatmak için
llanılır.
Kamera

Kamera > Video seçeneği küçük boyutlu video
kaydetmenize olanak verir; bu videoyu gösterebilir,
Videolarım’a kaydedebilir veya MMS ya da E-posta
ile başka kişilere gönderebilirsiniz.
1. Kamera menüsünde Video öğesini seçin, sonra

kaydı başlatmak için R Kaydet’e basın
(gerekirse, kayıt işlemi sırasında L Durdur
veya R Duraklat’a basın).

2. Kayıt işlemi bittiğinde, otomatik olarak
Albüme kaydet? penceresi görünür: Video
önizleme işlevine dönmek ve yeni bir klip
kaydetmek için R Hayır veya klibi
kaydetmek için L Evet’e basın.

3. Klibi kayde
için L 
basabilirsin

Bu menüdeki ay
kaydedin, kam
getirmenize ve

Fotoğraf-
larım

Doğrudan Fotoğraflarım’a gitmek
için kullanılır. Son çekilen fotoğraf
vurgulanır. Adı ve en son yapılan
değişiklik tarihi görüntülenir.
Ekranın alt kısmında görüntünün
küçük resmi ve dosya boyutu
bulunur (ayrıntılar için, bkz: sayfa
42).

Video

Hazır Vi
kli

MMS ile 
gönder

Kl
ku

E-posta ile 
gönder

Kl
ku

Videolarım Do
ku
ko
üz
(ay
sa

Tam ekran Vi
ku

Ayarlar



Kamera

belirlemenize olanak verir. Şu seçenekler du Açık veya Kapalı olarak
ak için R Değiştir’e basın.

veya 60Hz seçeneklerinden
elirleyebilirsiniz.

rdan birini seçmenize olanak
üksek, Orta veya Düşük.

a ayarlarını geri yüklemenize
 verir. İptal etmek için L
sıfırlamak için R Evet’e

çenek yalnızca kameranın
ayarları için geçerlidir,

af veya Seslerim içindekilere
nmaz.
18

kullanılabilir:

Çözünürlük Üç ayardan birini seçmenize olanak
verir: 160 x 120, 320 x 240 veya
640 x 480 piksel.

Kalite Üç ayardan birini seçmenize olanak
verir: Yüksek, Orta veya Düşük.

Kalite ve çözünürlük arttıkça, dosya boyutu da
büyür.

Parlaklık </ - veya >/+ tuşlarına basarak
parlaklığı -2 ile +2 arasında
değiştirmenize olanak verir.

Özel 
efektler

Dört efektten birini seçmek için:
Normal, Mono, Sepia ve Mavi. Geçerli
efekti Değiştirmek için R tuşuna
basın.

Gece 
çekimi

Bu mo
ayarlam

Resim 
frekansı

50Hz 
birini b

Görüntü 
oranı

Üç aya
verir: Y

Varsayılan 
ayar

Fabrik
olanak
Hayır, 
basın.

Bu se
kişisel 
Fotoğr
uygula
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ri’ni seçin ve sonra L Yeni’ye

inin Adını girdikten sonra
ı girmek için - tuşuna basın.
 Konum: ve Kayıt No: girişlerini
sonra yeni kaydı SIM rehberine
için , veya R Kaydet’e basın.
ri

lemek için telefondaki rehberi
SIM rehberi kullanıldığında
 daha çok bilgi saklayabilmenize
, faks numarası, şirket adı, vb.)

neğine gidin ve yeni giriş ekranını
L Yeni’ye basın. 
nı girin ve sonraki alana ilerlemek
na basın. Gerekli alanları doldurun
fondaki rehberde saklamak için ,

Kaydet’e basın.

nına, giriş listesine göz atarken
ler’e basarak da ulaşabilirsiniz.
Kişiler

6 • Kişiler

Kişiler menüsü, SIM kartın veya telefonun
rehberine kaydedilen bir adı seçmenize (giriş sayısı
kapasiteye bağlıdır) ve grupları düzenlemenize
olanak verir.

Kişiler
Bu menü SIM kart rehberine, gruplara ve telefon
rehberindeki girişlerin listelerine (en çok 255)
erişmenizi sağlar; bunlar birinci seviyede alfabetik
sıralı olarak görünür. SIM kart rehberi bu listedeki
ilk öğedir: Rehbere girmek için , tuşuna basın.

Giriş ekleme

SIM kartınıza bağlı olarak numara 40 basamakla
sınırlandırılmıştır. Uluslararası önek, ülke ve alan
kodları girmek numarayı herhangi bir yerden
arayabilmenizi sağlar. 

SIM girişleri

1. SIM girişle
basın.

2. Yeni kiş
Numarasın

3. Gerekiyorsa
değiştirin, 
kaydetmek 

Telefon girişle

Kişileri düzen
kullanmak, 
saklanabilenden
(e-posta adresi
olanak verir. 
1. Kişiler seçe

açmak için 
2. Kişinin adı

için - tuşu
ve girişi tele
veya R 

Yeni giriş ekra
R Seçenek

Kişi kayıtları oluşturma ve 
düzenleme



Kişiler

Seçenekler

bu girişte kendi telefon
gerekir. Yoksa, diğer ilgili

cep telefonu numaranızı da

ş bırakılabiliyor olsa da,
nemez.

rehberdeki tüm kişileri başka
rehbere kopyalamak için

anılır.

len kişiye SMS göndermek
 kullanılır.

len kişiye MMS göndermek
 kullanılır.

berlerin toplam kapasitesini
anılan kapasiteyle
ılaştırmak için kullanılır.

 karta göz atarken telefondaki
er listesine geri dönmek için
anılır.
20

Rehberden bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere
ulaşmak için R Seçenekler’e basın:

Numaram
SIM rehberindeki 
numaranız olması 
bilgilerle birlikte 
girmenizi öneririz.

Tüm alanlar bo
Numaram öğesi sili

Göster Seçilen kişiyle ilişkili bilgileri
görüntülemek için kullanılır.

Düzenle Bu kişiyle ilişkili bilgileri
düzenlemek ve değiştirmek için
kullanılır.

Yeni giriş Telefondaki rehbere yeni bir kişi
girmek için kullanılır.

Sil Seçili kişiyi silmek için kullanılır.

Aynı anda yalnızca bir rehber
düzenlenebilir: Bir kişi her iki
rehberde de bulunuyorsa ve
telefondaki girişi silerseniz,
SIM’de değişmeden kalacaktır.

Tümünü sil Seçilen rehberdeki tüm kişileri
silmek için kullanılır.

Girişi 
kopyala

Seçilen kişiyi SIM’den telefon
rehberine kopyalamak için
kullanılır.

Tümünü 
kopyala

Bir 
bir 
kull

SMS 
gönder

Seçi
için

MMS 
gönder

Seçi
için

Kapasite Reh
kull
karş

Kişiler SIM
kişil
kull
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ağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Gerekiyorsa, grubun adını
düzenlemek ve değiştirmek için
kullanılır.

Bu grubun üyelerinin tam listesini
görüntülemek için kullanılır.

Bu gruptan üye çıkarmak için
kullanılır.

Bu işlem yalnızca üyeleri gruptan
çıkarır, rehberinizden SİLMEZ.

Bu grubun bir üyesi aradığında
ekranda görüntülenecek resmi
seçmek için kullanılır.

Bu grubun bir üyesi aradığında
çalacak melodiyi seçmek için
kullanılır.

Bu grubun tüm üyelerine bir
kerede SMS göndermek için
kullanılır.
Kişiler

Servis No
SIM rehberindeki bu giriş, operatörünüzün
sağladığı kullanılabilir servislerden birini
seçmenize ve bu servisi seçili rehberinize
kopyalamanıza olanak verir.

Grupları kullanarak kişiler listesini düzenli bir
biçimde tutabilirsiniz. Gruba belirli bir resim ve
melodi atayabilir ve grubun tüm üyelerine bir SMS
gönderebilirsiniz.
1. Kişiler > Grup seçeneğine gidin. Grup listeleri

görüntülenir. Grup üyelerini görmek için L
Göster’e basın.

2. Seçili gruba üye eklemek için grup ekranında,
R Seç Yeni giriş’e basın. Rehberinizden
bir kişi eklemek için L veya yeni bir kişi
girmek için R Seç’e basın, her ikisinde de
giriş rehberinize eklenecek ve geçerli grubun
üyesi olacaktır.

3. Bundan sonra grubun her üyesi için aşağıdaki
seçenekler kullanılabilir: Göster, Düzenle,
Yeni giriş, Kaldır, SMS gönder, MMS
gönder (ayrıntılar için yukarıdaki “Kişi
kayıtları oluşturma ve düzenleme” konusuna
bakın).

Seçenekler
Her grup için aş

Gruplar

Adı değiştir

Üyeleri 
göster

Girişleri 
kaldır

Grup resmi

Grup 
melodisi

Gruba 
SMS



Kişiler

aradığında, ad ilgili resimle görüntülenecek ve söz
ımlanan melodi çalacaktır.
ini ve tanımlanacak grubu

(gerekiyorsa yeniden
iz). R Seçenekler’e basın

şkilendirilecek Grup melodisi
ni seçin.
ine dönmek için ) tuşuna
kleme moduna dönmek için
n süreyle basın.
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Bu özellik yalnızca telefondaki rehberde bulunan
girişler için geçerlidir, SIM girişleri için
KULLANILAMAZ:

Bu özellik Gruplar’ı kendi adlarıyla ("arkadaşlar",
"iş", vb.), Fotoğraflarım’dan bir fotoğraf (kendi
çekip kaydettiğiniz de dahil) ve (Seslerim
listesinden) bir melodiyle kişiselleştirebilmenizi
sağlar. Sonra grupla bir veya birkaç ad
ilişkilendirebilirsiniz: Bu grupta bulunan bir ad

konusu grup için tan
1. Grup seçeneğ

belirleyin 
adlandırabilirsin
ve bu grupla ili
ve Grup resmi’

2. Grupların listes
basın veya be
) tuşuna uzu

Kimin aradığını görme ve duyma
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yesi
larm, SMS/MMS ve Yerel yayın
gulanacak zil sesi seviyesini
kullanılır. Sesi yükseltmek veya

 Değiştir ve ardından < veya >
onraki alana gitmek için - tuşunu

aynı şekilde devam edin.
zi kaydetmek ve Ses menüsüne

 Kaydet’e basın.

ları
si ayarlarından birini seçmek için:

gelen çağrılar ve mesajlar için
apalı veya Dahilinde ses olarak

 kullanılır.

fonunuz seçilen zil sesini
narak çalar.

fonunuz çalmaz. Titreşimi açık
k ayarladıysanız telefon yalnızca
ir.

fonunuz önce tek bir bip sinyali
 ve ardından, titreşimi açık olarak
adıysanız titreşir.
Ayarlar

7 • Ayarlar

Ayarlar menüsü telefonu özelleştirmenize ve
kullanılabilir her seçeneğe ilişkin ayarları (ses, saat
ve tarih, güvenlik, vb.) değiştirmenize olanak verir.
Menülerin çoğunda bir listeye erişmek için önce
R Düzenle, sonra da L Değiştir tuşuna
basılır, bu listelerde - veya + tuşlarını kullanarak
dolaşabilirsiniz. Seçiminizi onaylamak için R
Seç’e basın.
Menüde yalnızca Aç/Kapat seçeneği varsa, bu
seçenekler arasında geçiş yapmak için R
Değiştir’e basın.      

Zil sesleri
Tüm çağrılar, Alarm, SMS/MMS ve Yerel yayın
mesajlarına uygulanacak zil sesini seçmek için
kullanılır. Sonraki alana gitmek için - tuşuyla
hareket edin.

Zil sesi seviyesi kapalıysa melodi duyulmaz (bkz:
sayfa 6).

Zil sesi sevi
Tüm çağrılar, A
mesajlarına uy
ayarlamak için 
azaltmak için R
tuşuna basın. S
kullanın ve 
Değişikliklerini
dönmek için R

Zil sesi ayar
Aşağıdaki zil se

Titreşim
Tüm alarmlar, 
titreşimi Açık, K
ayarlamak üzere

Ses

Açık Tele
kulla

Kapalı Tele
olara
titreş

Bip Tele
verir
ayarl



Ayarlar

len melodinin ana parçasını
 alt parçalarını Düzenlemek

onra da Çalmak, Tempo’sunu
 Enstrüman’nını değiştirmek
aydetmek için kullanılır.

çok beş kişisel melodi
şıdan yüklenen veya
edilen) düzenlenebilir. Bu

lik önceden yüklenmiş
odilere uygulanmaz.

len zil sesini yeniden
ndırmak için kullanılır.

len zil sesiyle ilişkili bilgileri
ntülemek için kullanılır: ad,
turulma tarihi ve saati, dosya
 ve boyutu.
24

Dahilinde ses ayarı yalnızca .mmf (SMAF)
dosyaları için geçerlidir. Ses dosyası
yapılandırıldıysa, titreşim ve tuş takımı ışıkları
melodiyle eş zamanlı biçimde çalışır.

Tuş sesleri
Tuş seslerini Açık veya Kapalı olarak ayarlamak
için kullanılır.

Besteleyici
Aşağıdaki zil sesleri listesine ve ilişkili seçeneklere
erişmek için kullanılır:

Zil sesi 
olarak 
ayarla

Seçilen melodiyi, Tüm çağrılar,
Alarmlar, SMS/MMS ve Yerel
yayın mesajları için zil sesi olarak
ayarlamak üzere kullanılır.

Değiştir Seçi
veya
ve s
veya
veK

En 
(kar
kayd
özel
mel

Yeniden 
adlandır

Seçi
adla

Bilgi Seçi
görü
oluş
türü
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ucu
eneklerden birine erişmek için

u belirlenen süre boyunca işlem
otomatik olarak başlatılır.

veya Tuş ve LCD’ye ışıklandırma
kullanılır.

için kullanılır: - veya + ile ayarı
 seçiminizi onaylamak için R
.

ını Düşük, Orta, Yüksek veya
larak ayarlamak için kullanılır.
eçim yapıldıktan sonra otomatik

Fotoğraflarım klasörüne erişmek
ve slayt gösterisini oluşturacak 4
fotoğrafı seçmek için kullanılır.

Ekran koruyucu olarak saati
görüntülemek için kullanılır.

Ekran koruyucuyu devre dışı
bırakmak için kullanılır.
Ayarlar

Arka plan efektleri
Arka plan efektleri listesine ve aşağıdaki ilgili
seçeneklere erişmek için kullanılır:

Ekran koruy
Aşağıdaki seç
kullanılır:

Ekran koruyuc
yapılmadığında 

Işıklandırma
Yalnızca LCD 
uygulamak için 

Kontrast
Kontrast ayarı 
değiştirin, sonra
Tamam’a basın

Parlaklık
Parlaklık ayar
Maksimum o
Değişiklikler s

Ekran

Kapalı Arka plan ekranı tüm bağlamlarda
beyaz kalır.

Ekrana 
sığdır

Arka plan olarak kullanılan resim,
ekranın gerçek boyutuna sığması
için gerektiğinde değişikliğe
uğrayabilir.

Döşe Resim, sol üst köşeden başlanarak
ekranda yinelenir.

En iyi ayar Arka plan resmi genişlik ve
yükseklik açısından ekrana tam
olarak sığdırılır.

Ortala Resim, boyutunda değişiklik
yapılmadan ekranda ortalanır.

Slayt 
gösterisi

Saat

Kapalı



Ayarlar

olarak görüntülenir: Seçiminizi onaylamak için Durumu denetle
ri yüklemek veya Telefon
etmek (ekranda görüntülenen
erel tüketici yardım masası
) için kullanılır.

ri yüklediğinizde tüm kişisel
r.

lanılabilirliği ve ilgili abonelik
m bilgi almak için telefon

başvurun. Ayrıca,
dığınız GPRS ayarları ile bu
n menüleri kullanarak
ndırmanız gerekebilir.

irini engellemenizi veya R
 2 seçeneklerini kullanarak hat
u özellik, tatile gittiğinizde

ız hattı veya toplantıdayken
llemenize olanak verir.
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R Seç’e basın.

Tüm menü metinleri için dil seçmek veya varolan
seçimi değiştirmek için kullanılır. - veya + tuşu ile
seçeneklerde dolaşın ve uygulamak için R
Seç’e basın.

Otomatik tuş kilidi
Otomatik tuş kilidini Açık veya Kapalı olarak
ayarlamak için kullanılır. Bu kilidi açmak için
sırasıyla R Kilidi aç ve # tuşlarına basın.

Çağrı aldığınız zaman tuş kilidi otomatik olarak
açılır.

Açılış mesajım
Telefon açıldığında ekranda görüntülenecek metni
düzenlemek için kullanılır.

T9 Girişi
T9 tercihli metin girişini Açık veya Kapalı olarak
ayarlamak için kullanılır (ayrıntılar için bkz: “T9®
Metin girişi” sayfa 12).

Fab. ayarı’nı ge
kimliği’ni kontrol 
referans bilgileri y
tarafından istenebilir

Fabrika ayarını ge
ayarlarınız kaybolu

Şebekede GPRS kul
işlemi hakkında ta
operatörünüze 
operatörünüzden al
bölümde anlatıla
telefonunuzu yapıla

Hat
Bu menü hatlardan b
Seç Hat 1 veya Hat
seçmenizi sağlar. B
işinizde kullandığın
kişisel hattınızı enge

Dil

Cihaz Şebeke
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i
nu ve son iletimin saatini
çin R Seç’e basın. Ardından
 basın veya şebeke ayarlarına geri

 Tamam’a basın.

rları
 veri profili oluşturmanıza olanak

llanırken veya MMS gönderirken
S şebekesine bağlanma işleminde

llanılır.
GSM şebekesi) ve GPRS ayarları,
iz varolan bir profile (sonra çeşitli
 için R Düzenle’ye basın) veya
yeni bir profile (<Boş>’u seçin ve
ye basın) uygulanır.

nan seçenekler operatör ve/veya
lıdır. Bağlantı sırasındaki hata
ellikle yanlış parametrelerden
azı durumlarda SMS yoluyla da
ilgili ayarları edinmek için ilk
önce operatörünüze başvurun.

ant genişliği seçmenize olanak
erir.  GSM 900/1800 veya GSM
00/1900.
Ayarlar

Bu menüyü kullanabilmeniz aboneliğinize
bağlıdır ve telefon kodu gerektirir. Bilgi almak
için lütfen operatörünüze başvurun.

Yapılandırma
Aşağıdaki seçeneklerden birine erişmek için
kullanılır:

GPRS bilgis
İletim boyutu
görüntülemek i
L Sıfırla’ya
dönmek için R

Taşıyıcı aya
Bu menü birkaç
verir. WAP ku
GSM veya GPR
seçilen profil ku
CSD ayarları (
listeden seçtiğin
alanlara ulaşmak
oluşturduğunuz 
R Düzenle’

Aşağıda açıkla
aboneliğe bağ
mesajları gen
kaynaklanır: B
alabileceğiniz 
kullanımdan 

Şebeke 
bilgileri

Bölgenizdeki mevcut şebekelerin
listesini sağlar: kaydolmak
istediğiniz şebekeyi seçin ve R
Seç’e basın.

Şebeke 
seç

Otomatik şebeke seçimini başlatır.

Otomatik 
şebeke

Seçeneği Açık veya Kapalı olarak
ayarlamanızı sağlar. Açık
olduğunda, telefonunuz bulunan
şebekelerden birine otomatik olarak
bağlanır.

Tercihli 
şebeke

Şebekeler listesini tercih sıranıza
göre oluşturmanıza olanak verir. Bu
seçenek tanımlandıktan sonra,
telefonunuz tercihlerinizi temel
alarak şebekeye kaydolmaya
çalışacaktır.

Bant 
seçimi

B
v
9



Ayarlar

Önceden yapılandırılan bazı profiller yeniden

a seri kablo yoluyla aktarımda
tarım hızını seçmenize olanak
8,4 Kb/sn, 57,6 Kb/sn veya

koşullarına da bağlıdır.

 kodu girerseniz, SIM kartınız
 açmak için operatörünüzden

PUK2 kodunu isteyin. PUK
0 kez yanlış girerseniz, SIM
 bundan sonra kullanılamaz.
eratörünüze veya satıcınıza

ke kimlik doğrulamasını
nleştirmenize veya Devre
 bırakmanıza olanak verir.
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programlanmalarını ve yeniden
adlandırılmalarını engellemek için kilitlenmiş
olabilir.

Kullanılabilir CSD ayarları:

GPRS ayarları, aşağıda belirtilenler dışında CSD
ayarları ile aynıdır:

Aktarım hızı
Kablosuz olarak vey
uygulanacak veri ak
verir. 19,2 Kb/sn, 3
115,2 Kb/sn.

Aktarım hızları hat 

Kodlar

ÜÇ kez yanlış PIN2
kilitlenir. Kullanıma
veya satıcınızdan 
kodunu art arda 1
kartınız kilitlenir ve
Bu olduğunda, op
başvurun.

Profil adı Profili, listede görüneceği şekilde
adlandırmak için kullanılır.

Bağlantı
türü

Aboneliğinize bağlı olarak ISDN
veya Analog olabilir.

Aranacak
numara

Bağlantıyı kurmak için gereklidir
ve operatörünüz tarafından
sağlanır.

Kullanıcı
adı

Bağlantı için kullanılan oturum
açma adı.

Parola Bağlantı için kullanılan parola.

DNS
Telefonun bağlanacağı sunucunun
IP adresi.

GPRS
APN

Bağlanmak istediğiniz dış veri
şebekesinin adresi (metin dizesi).

Kimlik
doğrulama

Şebe
Etki
dışı

Güvenlik
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umalı SIM
pılan aramaları Korumalı SIM

tanımladığınız numaralarla
anak verir. Bu işlem, operatörünüz
ilen PIN 2 kodunu girmenizi

SIM
pılan aramaları yalnızca SIM
aralarla sınırlamanıza olanak verir.

n kodunu girmenizi gerektirir.

Telefon kodunu değiştirmek
için kullanılır.
Ayarlar

Kodlar menüsü aşağıdaki seçenekleri ayarlamanızı
sağlar:

Yalnızca kor
Bu menü, ya
rehberinde 
sınırlamanıza ol
tarafından ver
gerektirir.
Yalnızca bu 
Bu menü ya
kartınızdaki num
Bu işlem, telefo

PIN denetimi PIN korumasını Açık veya
Kapalı olarak ayarlamak için
kullanılır. Açık olduğunda,
telefonunuzu açtığınızda PIN
kodunu girmeniz istenir.

Bu seçenek Kapalı olarak
ayarlıysa PIN kodunu
değiştiremezsiniz.

PIN kodunu
değiştir
PIN 2 kodunu
değiştir

PIN  ve PIN 2 kodlarınızı
değiştirmek için kullanılır (SIM
kartınıza bağlıdır, bazı
özellikler veya seçenekler
operatörünüz tarafından verilen
PIN2 gizli kodunu
gerektirebilir).

Tel. kodunu
değiştir



Mesajlar

sajınızı göndermeden Taslak
nüsüne kaydetmek için
lanılır.

sajla ilgili bilgileri
üntülemek için kullanılır
saj sayısı ve karakter sayısı).

ı tipi rengi, Arka plan rengi,
ı tipi boyutu ve stili, Hizalama

Satır ilerletme ayarlarını
ımlamak için kullanılır.

 seçenekler metin girilmeden
e ayarlanmalıdır.
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8 • Mesajlar

Bu menü, aldığınız mesajların yönetiminin yanı sıra
ses, animasyon veya resim ekleyerek kısa mesaj
göndermenize de olanak sağlar.

Yeni SMS
SMS oluşturmak ve seçtiğiniz bir kişiye göndermek
için bu seçeneği kullanın. Görüntülenen düzenleme
penceresinde mesajınızı yazın (bkz: “Metin veya
sayı girişi” sayfa 12).
Karakter silmek için L Sil veya aşağıdakilere
erişmek için R Seçenekler’e basın:

SMS

Mesaj 
gönder

SMS mesajınızı SIM kartınızdaki
veya telefonunuzdaki
rehberinizde bulunan bir kişiye
göndermek için kullanılır.
SMS mesajınızı başka bir
numaraya göndermek için tuş
takımını kullanarak numarayı
girin.

Mesajı 
kaydet

Me
me
kul

Mesaj boyutu Me
gör
(me

Metin biçimi Yaz
Yaz
ve 
tan

Bu
önc
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metinleri görüntülemenize ve daha
mesajına otomatik olarak

iz yeni hazır metinler oluşturmanıza

en çok 35 karakter olabilir.

u
ız tüm SMS mesajlarını listeler. Bir
eçili SMS’i silmek için Sil veya
in Göster’e, göndereni cevaplamak
, mesajı başka birisine göndermek
 düzenlemek için Düzenle’ye ve
ı için de Ayrıntı’ya basmak üzere
r’i kullanın. Son seçenek listedeki
ü bir kerede silmenizi sağlayan
neğidir.

ttiğiniz ancak göndermediğiniz tüm
ı listeler. Kullanılabilir seçenekler:
Düzenle veya Tümünü sil.

Mesaja E-posta adresi eklemek
için kullanılır.
Mesajlar

Hazır metin
Bu menü hazır 
sonra SMS 
ekleyebileceğin
olanak verir.

Hazır metinler 

Gelen kutus
Bu menü aldığın
öğe seçin ve s
görüntülemek iç
için Cevapla’ya
için İlet’e veya
mesaj ayrıntılar
R Seçenekle
öğelerin tümün
Tümünü Sil seçe

Taslak
Bu menü kayde
SMS mesajların
Sil, Göster, İlet, 

Resim ve  
ses ekle

Daha önceden tanımlanmış olan
veya sizin oluşturduğunuz ve
albümlere kaydettiğiniz bir resim
veya sesi eklemek için kullanılır
(bkz: “Multimedya ve Demo
modu” sayfa 42).
İki farklı türde en çok iki ek
gönderebilirsiniz. Animasyonlar
ve fotoğrafların durumu özeldir:
Önce animasyon sonra da fotoğraf
seçerseniz, yalnızca fotoğraf
dikkate alınır; aynı şekilde tam
tersi de geçerlidir.

Telif hakkı ile korunan fotoğraf
ve sesler gönderilemez.

Tümünü sil Tüm karakterleri bir kerede
silmek için kullanılır.

Metin ekle Hazır metinler listesine erişmek
(ayrıntılar için, bkz:“Hazır metin”
sayfa 31) ve bunlardan birini SMS
mesajına eklemek için kullanılır.

Tel no. ekle Mesaja telefon numarası eklemek
için kullanılır.

E-posta 
adresi ekle



Mesajlar

Giden kutusu sajınızın SMS merkezinde
lanacağı süreyi seçmenizi
lar. Bu, alıcı şebekeye bağlı
adığında (ve bu nedenle

sajınızı hemen alamadığında)
lanışlıdır.

oneliğe bağlıdır.

 seçeneği Açık veya Kapalı
rak ayarlamanıza olanak verir;
şekilde kendi SMS mesajınızın
ıp alınmadığı hakkında SMS
uyla otomatik olarak
ilendirilirsiniz.

oneliğe bağlıdır.
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Bu menü gönderdiğiniz ve sonra da kaydettiğiniz
tüm SMS mesajlarını listeler. Kullanılabilir
seçenekler Taslak klasöründe bulunan seçeneklerle
aynıdır.

Bu menü gönderilen ancak kaydedilmeyen
mesajları göstermez.

SMS ayarları
Bu menü farklı SMS ayarlarını yönetmeniz için en
çok 5 profil ayarlamanıza olanak verir.
Kullanılabilir profillerden birini seçin ve L
Etkinleştir veya R Seçenekler’e basın ve sonra
aşağıdaki ayarlara ulaşmak için Değiştir’i seçin:

Servis 
merkezi

SMS Servis merkezinizin telefon
numarasını girmek için kullanılır.
Bu numara operatörünüz
tarafından verilir.

Mesaj türü İşlenecek mesaj türünü seçmek
için kullanılır (Normal, faks, çağrı
cihazı, vb.).

Geçerlilik 
süresi

Me
sak
sağ
olm
me
kul

Ab

Durum 
raporu

Bu
ola
bu 
alın
yol
bilg

Ab
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 denilen metin, resim ve seslerden
edya mesajlar göndermenize ve
 verir. Bu mesajlar bir veya birkaç
ir. İster e-posta adresine ister başka
a gönderin, MMS bir slayt gösterisi

 mesajı görüntülenirse, mesaj
r (örneğin, şablon, taslak, alınan

ndığı gibi, MMS oluşturma ve
ri iki farklı menü ile sağlanır. Ekle
’inizi oluşturacak grafik ve ses

enizi, Seçenekler ise MMS’i
nra yönetmenizi sağlar.

lı ve telif hakkı ile korunan
er gönderilemez. Her iki durumda
 öğe seçmenizin istendiği listelerde
Mesajlar

Bellek durumu
Bu menü, mesajlarınız tarafından kullanılan bellek
ile (SIM veya telefondaki) kullanılabilir bellek
karşılaştırmasına ilişkin bilgileri görüntüler.

Bu menü, MMS
oluşan multim
almanıza olanak
slayttan oluşabil
bir cep telefonun
olarak oynatılır.

"Bellek dolu"
silmeniz gereki
mesaj, vb.).

Yeni MMS
Aşağıda açıkla
yönetme işlevle
menüsü, MMS
öğelerine erişm
oluşturduktan so

Önceden tanım
fotoğraf ve sesl
da bu nesneler,
görüntülenmez.

Doğrudan 
cevap

Bu seçeneği, Açık  veya Kapalı
olarak ayarlamanızı sağlar; bu da
mesajınızla birlikte SMS mesaj
merkezinizin numarasını
göndermenize olanak verir.
Böylece karşınızdaki kişiler kendi
merkezlerini değil sizin SMS
merkezinizi kullanarak sizi
cevaplayabilir. Bu, iletim hızını
yükseltir.

Aboneliğe bağlıdır.

GPRS 
üzerinden 
SMS

Bu seçeneği Açık veya Kapalı
olarak ayarlamanızı sağlar; SMS
mesajınızı GPRS (Açık) veya
GSM (Kapalı) şebekesi üzerinden
gönderirsiniz.

GPRS şebekesine erişim
aboneliğe bağlıdır.

MMS



Mesajlar

Ekle

 aşağıda belirtilmiştir:

erli slayda eklenecek bir sesli
eçmek için kullanılır.

eden sesli not eklenmiş bir
S’e ses dosyası
yemezsiniz; bunun tam tersi
eçerlidir.

t gösterisine yeni bir sayfa
mek için kullanılır.

r slaydın süresini belirlemek
kullanılır.

ajı bir başka kişiye göndermek
 Numarayı (Kime) ve Konu’yu
. Buna ek olarak MMS

ajınızın bir kopyasını (Cc)
 gizli kopyasını da (Bcc)
erebilirsiniz.

ajınızı göndermeden Taslak
üsüne kaydetmek için
nılır.
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Bu menüdeki öğeler aşağıda belirtilmiştir:

Seçenekler

Bu menüdeki öğeler

Resim Fotoğraflarım içinden bir fotoğraf
seçmek ve geçerli MMS slaydına
eklemek için kullanılır.

Metin 
modülleri

En çok 200 karakterden oluşan
metin eklemek için kullanılır
(ayrıntılar için bkz: “Metin veya
sayı girişi” sayfa 12).

Video ekle Videolarım içinden bir video
seçmek ve geçerli MMS slaydına
eklemek için kullanılır.

Önceden ses dosyası eklenmiş bir
MMS’e video dosyası
ekleyemezsiniz; bunun tam tersi
de geçerlidir.

Ses Seslerim içinden bir ses seçmek ve
geçerli MMS slaydına eklemek
için kullanılır.

Ses ekle Geç
not s

Önc
MM
ekle
de g

Sayfa ekle Slay
ekle

Gösterim 
süresi

 He
için 

MMS 
gönder

Mes
için:
girin
mes
veya
gönd

MMS 
kaydet

Mes
men
kulla
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ttiğiniz ancak göndermediğiniz tüm
nı listeler.

u
rdiğiniz ve sonra kaydettiğiniz tüm
nı listeler.

MMS mesajını başka bir kişiye
iletmek için kullanılır.

Numarası tanınıyorsa, MMS
mesajını gönderen kişiyi aramak
için kullanılır.

MMS mesajını silmek için
kullanılır.

Seçili MMS ile ilgili bilgileri
(Resim boyutu, Çözünürlük, vb.)
görüntülemek için kullanılır. 

Görüntülenen sayfadaki öğelerden
birini (resim, video veya ses)
ayıklamak için kullanılır.

Tüm MMS mesajını yeniden
oynatmak için kullanılır.
Mesajlar

Gelen kutusu
Bu menü aldığınız tüm MMS mesajlarını listeler.
Bir MMS mesajını görüntüledikten sonra,
aşağıdakilere erişmek için R Seçenekler’e
basın:

Taslak
Bu menü kayde
MMS mesajları

Giden kutus
Bu menü gönde
MMS mesajları

Öğeleri sil MMS mesajını oluşturan
öğelerden birini (ses, resim, metin,
vb) silmek için kullanılır.

Bilgi Seçili MMS ile ilgili bilgileri
(Resim boyutu, Çözünürlük, vb.)
görüntülemek için kullanılır. 

Sayfayı 
önizle

Geçerli sayfayı önizlemek için
kullanılır.

MMS önizle MMS mesajının tamamını
önizlemek için kullanılır.

Cevapla Göndereni kendi MMS mesajınızı
göndererek cevaplamak için
kullanılır (bkz: “Yeni SMS”
sayfa 30).

Tümünü 
cevapla

Mesajın kopyası başka kişilere de
gönderildiyse, ilişkili tüm kişileri
bir kerede cevaplamak için
kullanılır.

İlet

Çağrı

Sil

Bilgi

Ayıkla

Tekrar 
göster



Mesajlar

Şu ayarlar kullanılabilir:

 mesajınızın sunucuda
acağı süreyi seçmek için 1 gün

Maksimum arasındaki
klerini kullanabilirsiniz. Bu,

ebekeye bağlı olmadığında (ve
edenle mesajınızı hemen

dığında) kullanışlıdır.

mum değerin ne olduğunu
törünüze danışın.

çenek Açık veya Kapalı olarak
nabilir ve gönderdiğiniz MMS
ının durumu hakkında size
yoluyla bilgi verir (okundu
ilindi gibi).

dakiler arasından seçim
nıza olanak verir:
tik yükleme: Alınan MMS

ları otomatik olarak Gelen
’na yerleştirilir. Birini seçin,
Seçenekler’e basın ve mesajı

ak için Göster’e basın.
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Taslak ve Giden kutusu menülerinde, kaydedildiği
veya alındığı tarihi ve saati, boyutunu ve
göndermek istediğiniz ya da gönderen numarayı
görüntülemek üzere bir öğe seçin. R
Seçenekler’e bastıktan sonra seçili MMS mesajını
görüntülemek için Göster’e, silmek için Sil’e veya
listedeki tüm öğeleri bir kerede silmek için Tümünü
sil’e basın.

MMS Ayarları

Telefonunuz sunulan servislere doğrudan erişmek
üzere önceden yapılandırılmış olabilir.
Yapılandırılmamışsa, bu bölümde anlatılan
bilgileri almak ve bunları belirtildiği şekilde
girmek için operatörünüzle bağlantı kurun. Bazı
operatörlerde erişim parametreleri şebeke
mesajıyla ayarlanabilir.

Geçerlilik 
süresi

MMS
saklan
ile 
seçene
alıcı ş
bu n
alama

Maksi
opera

Teslim 
raporu

Bu se
ayarla
mesaj
SMS 
veya s

MMS 
alımı

Aşağı
yapma
Otoma
mesaj
kutusu
R 
oynatm
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MS telefonunuzun kullanılabilir
a büyükse, bir miktar veri silerek
) belleği boşaltmanız gerekir. Bkz:
a 46.

da, Bilgi alımına izin ver seçeneği
e ekranda bir uyarı mesajı
tomatik yükleme veya Gecikmeli
kında bilgi almak için, bkz: “MMS

36. 
n Teslim raporu istediyse, teslim
ermek için , tuşuna basmanız
eyi iptal etmek için ) tuşuna

iğinde, Gelen kutusu listesinden
 göstermek için R Seçenekler ve

ullanılabilir profillerden birini
çmenize olanak verir. Seçili profili
kinleştirmek için L Etkinleştir’e
ya ayarlarını (ad, IP adresi ve
ğlantı noktası gibi).değiştirmek

in R Değiştir’e basın. Profil
arları ile ilgili ayrıntılı bilgi için,
z: “Şebeke” sayfa 26.
Mesajlar

MMS alma

Yüklenecek M
belleğinden dah
(resim, ses, gibi
“Oyunlar” sayf

MMS aldığınız
etkinleştirilmişs
görüntülenir. O
alım modları hak
Ayarları” sayfa
Mesajı göndere
raporunu gönd
istenir, gönderm
basın.
MMS yüklend
MMS’i seçin ve

Gecikmeli alım: Gelen kutusu’ndaki
bir bildirimi seçerek sunucuya el ile
bağlanılır, sonra da MMS mesajını
yüklemek ve göstermek için Göster
seçeneği belirlenir.

Reddedildi: Tüm gelen MMS
mesajları, bunları almanız
engellenerek reddedilir.

Bilgi 
alımına 
izin ver

Bu seçenek Açık veya Kapalı olarak
ayarlanabilir ve gelen MMS
hakkında bilgi verir.

Spam’a 
izin ver

Bu seçenek Açık veya Kapalı olarak
ayarlanabilir ve şebekeden otomatik
reklam MMS mesajlarını almanıza
olanak verir.

Gelenler-
de 
dolaşıma 
izin ver

Bu seçenek Açık veya Kapalı olarak
ayarlanabilir ve cep telefonunuz
kendi şebekenizden farklı bir
şebekeye kayıtlı olsa bile MMS
almanıza olanak verir (örneğin,
yurtdışındayken). 

MMS 
profili

K
se
et
ve
ba
iç
ay
bk



Mesajlar

sonra da Göster’e basın. “Gelen kutusu” sayfa 31 Yeni E-posta
ak ve sonra da görüntülenen

sinde metni yazmak için bu
 (ayrıntılar için, bkz: “Metin
yfa 12). Mesajınızı yazdıktan
re erişmek için R

öndereceğiniz alıcının e-posta
 girmek için kullanılır (@
 de içeren simge tablosuna
 için * tuşuna uzun basın).

yı (Kime) ve Konu’yu girin.
 olarak E-posta mesajınızın bir
nı (Cc) veya gizli kopyasını da
nderebilirsiniz.

ına gitmek için - düğmesine
sonra L Ekle’ye basın.
lenen liste seçili öğeleri
 Yeniden L Ekle’ye basın
ğraf, Video, Ses veya Ses
rinden birini seçin ve sonra da
n bir öğe seçin. E-postanıza
 için R Seç’e basın.
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bölümünde açıklanan seçeneklere erişmek için
R Seçenekler’e yeniden basın.

Telefon aboneliğinizde e-posta hesabı yoksa bir e-
posta hesabına abone olmalı ve sağlayıcınızdan
ayar bilgilerini almalısınız. Bu durumda, tüm
parametreler aşağıda anlatıldığı biçimde
sağlayıcınız ve/veya operatörünüz tarafından
verilmeli ve belirtildiği şekilde girilmelidir. Bazı
durumlarda operatörünüz aynı zamanda e-posta
servis sağlayıcınız da olabilir.

Bu menü, ekli veya eksiz olarak e-posta
göndermenize ve almanıza olanak verir.
Telefonunuz önceden yapılandırılmışsa,
parametreler zaten ayarlıdır ve değiştirmeniz
gerekmez, ancak e-posta hesabı oluştururken
isteğinize bırakılan Oturum açma, Parola ve
E-posta adresi bu durumun dışındadır ve
değiştirebilirsiniz.

@ veya % gibi özel işaretler girmek için, bkz:
sayfa 12.

Yeni posta oluşturm
düzenleme pencere
menü öğesini seçin
veya sayı girişi” sa
sonra, aşağıdakile
Seçenekler’e basın:

E-Posta

Alıcı Mesajı g
adresini
işaretini
erişmek

Numara
Buna ek
kopyası
(Bcc) gö

Ek Ek alan
basın, 
Görüntü
gösterir.
ve Foto
albümle
albümde
eklemek
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le veya Sil ya da klasördeki E-
nü sil.

u
erdiğiniz tüm E-posta mesajlarını
 seçin ve R Seçenekler’e basın,
kler Taslak klasöründeki öğe için

r.

sta kutunuza bağlanmanıza ve
osta veya başlıkları yüklemenize,
 gelen e-postaları almanıza olanak

lemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için,
yükle”).

rları

asındaki hatalı e-posta mesajları
ış parametrelerden kaynaklanır:
edinmek için ilk kullanımdan önce
başvurun.

sta sunucunuza bağlanmak için
en çok 5 profilden oluşur.
i seçin ve geçerli profil olarak
 Etkinleştir’e basın.
Mesajlar

Gelen kutusu
Bu menü aldığınız tüm E-posta mesajlarını listeler.
Bir öğe seçin ve aşağıdaki işlemleri yapabilmek için
R Seçenekler’e basın: seçilen E-postayı Göster
veya Sil, Cevapla (veya tüm alıcıları cevapla), başka
birisine İlet, Kişi listesine Kopyala veya klasördeki
e-postaların Tümünü sil.

Taslak
Bu menü kaydettiğiniz ancak göndermediğiniz tüm
E-posta mesajlarını listeler. Bir öğe seçin ve
aşağıdaki işlemleri yapabilmek için R
Seçenekler’ basın: seçilen E-postayı Göster veya

Gönder, Düzen
postaların Tümü

Giden kutus
Bu menü gönd
listeler. Bir öğe
buradaki seçene
olanlarla aynıdı

Al
Bu menü po
sunucudan E-p
sonra da karşılık
sağlar  (alma iş
bkz: “Karşıdan 

E-posta aya

Bağlantılar sır
genellikle yanl
Doğru ayarları 
operatörünüze 

Bu menü E-po
seçebileceğiniz 
Bunlardan birin
seçmek için L

Kaydet Mesajınızı göndermeden Taslak
menüsüne kaydetmek için kullanılır.

Önce doğru bir E-posta adresi
girmelisiniz.

Satır 
ilerletme

Yeni paragrafa başlamak için
kullanılır.

Tümünü 
sil

Tüm karakterleri bir kerede silmek için
kullanılır.



Mesajlar

Aşağıdakilere erişmek için R Seçenekler’e

er numaranızı ayarlamanızı ve
ı sesli mesajları dinlemenizi

nızı girmek veya değiştirmek
e ve sonra da bu numarayı
arınızı dinlemek için R

 numara girmeniz gerekebilir:
i dinlemek diğeri de aramaları

ları almak için kullanılan
i ayarlamak amacıyla
lır (POP sunucusu).

ları göndermek için kullanılan
i belirlemek amacıyla
lır (SMTP sunucusu).

 adresini girmek için
lır.

tı sırasında yüklenecek öğeleri
 için kullanılır: Yalnızca başlık
mü. Birinci durumda, ilgili E-

rı almak için daha sonra el ile
anız gerekir.
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basın:

Düzenle menüsü, E-posta sağlayıcınız tarafından
verilen ve telefonunuzda önceden
yapılandırılmamış olan ayarları değiştirmenize
olanak verir. Kullanılabilen alanlar şunlardır:

Bu menü, telesekret
arayanların bıraktığ
sağlar.
Telesekreter numara
için L Değiştir’
aramak ve mesajl
Dinle’ye basın.

Bazı durumlarda iki
Biri telesekreteriniz

Etkinleştir Seçili profili yukarıda anlatıldığı
biçimde etkinleştirmek için
kullanılır.

Düzenle Seçili profili ilgili ayarları
değiştirecek şekilde düzenlemek için
kullanılır.

Yeniden 
adlandır

Seçili profili yeniden adlandırmak
için kullanılır.

Bağlantı 
yolu

Bağlantının Otomatik olarak mı,
yoksa CSD (GSM) veya GPRS
şebekelerinden biri kullanılarak mı
kurulacağını seçmenize olanak verir.
Ardından istediğiniz CSD ve GPRS
profilini seçebilirsiniz.

Kullanıcı 
adı

Bağlantıyı oluşturmak üzere E-posta
sunucusu tarafından kullanılan adı
girmek için kullanılır.

Gelen 
ayarları

E-posta
bilgiler
kullanı

Giden 
ayarları

E-posta
bilgiler
kullanı

E-posta 
adresi

E-posta
kullanı

Karşıdan 
yükle

Bağlan
seçmek
veya Tü
postala
bağlanm

Sesli mesaj
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mak istediğiniz mesajların türünü
ımlamak için kullanılır:
Kullanıcı tanımlı menülerden,
Yeni giriş’i seçin, operatör
tarafından verilen kodu ve
isterseniz ilişkili adı girin veya
Geçerli listesinden,  varolan bir
konuyu seçin, bu konuyu
değiştirebilir veya silebilirsiniz.

rklı türlere karşılık gelen kodları
nmek için operatörünüze
şvurun.

len CB mesajlarının otomatik
rüntülenmesini Açık veya Kapalı
rak ayarlamak için kullanılır.

sajları alacağınız dili seçmek için
llanılır.
Mesajlar

yönlendirmek için olan numaradır. Bu konu
hakkında ayrıntılı bilgi için operatörünüze
başvurun.

Yerel Yayın özelliği şebekeye bağlıdır.

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

Yerel yayın

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

Yeni CB 
oku

Almış olduğunuz yeni herhangi bir
yerel yayın mesajlarını okumak için
kullanılır.

Konu 
listesi

Al
tan
•

•

Fa
edi
ba

Otomatik 
gösterge

Ge
gö
ola

CB dilleri Me
ku



edya ve Demo modu

i öğeyi E-posta ile göndermek
kullanılır (ayrıntılar için, bkz:
osta” sayfa 38).

i fotoğrafı arka plan olarak
amak için kullanılır (ayrıntılar
bkz: “Arka plan efektleri”
25).

 bir Fotoğraflarım albümü
urmak için kullanılır (isteğe
dır). Parola kullanarak veya
nmadan bir klasör
urabilirsiniz.

rlayabileceğiniz bir parola
nmaya özen gösterin. Klasör
lanızı kaybederseniz,
rün içindekileri de
edersiniz.

i öğeyi kesmek için kullanılır.

iğiniz öğeyi kopyalamak için
nılır (örneğin, yeni bir

ün içine).

i öğeyi silmek için kullanılır.
42 Multim

9 • Multimedya 
ve Demo modu

   

Bu menü, kendi çektiklerinizi veya karşıdan
yüklediklerinizi de içerecek şekilde cep
telefonunuzdaki fotoğrafları düzenlemenizi sağlar.
Listeden bir öğe seçin ve aşağıdakilere erişmek için
R Seçenekler’e basın:

Fotoğraflarım

Göster Seçilen fotoğrafı görüntülemek için
kullanılır. Bundan sonraki yeni
Seçenekler grubu ile şunları
yapabilirsiniz: Yaklaştırma (sonra
Uzaklaştırma), Önceki veya
Sonraki fotoğrafa gitme, fotoğrafı
Silme, Bilgi görüntüleme, Arka
plan olarak ayarlama (aşağıya
bakın) veya Döndürme.

MMS ile 
gönder

Seçili öğeyi MMS ile göndermek
için kullanılır (ayrıntılar için, bkz:
“MMS” sayfa 33).

E-posta ile 
gönder

Seçil
için 
“E-P

Arka plan 
olarak 
ayarla

Seçil
ayarl
için, 
sayfa

Yeni 
oluştur

Yeni
oluşt
bağlı
kulla
oluşt

Hatı
kulla
paro
klasö
kayb

Kes Seçil

Kopyala Kest
kulla
albüm

Sil Seçil



43

rişmek için R Seçenekler’e

ızca MIDI ve MMF (SMAF)
er. Kaydettiğiniz Sesli not (AMR
li not alt menüsünde saklanır; sesli
n seçebilir ve Zil sesi olarak
iz.

detmenize olanak verir; daha sonra
i olarak ayarlayabilir, E-posta ile
benzeri işlemler yapabilirsiniz.
ler’i ve sonra  Yeni kayıt’ı seçin ve
atları uygulayın. Kaydedildikten

Seçilen melodiyi, Tüm çağrılar,
Alarm, Yerel yayın veya SMS/
MMS için bir zil sesi olarak
ayarlamak üzere kullanılır.

Seçili melodiyle ilişkili bilgileri
(ad, oluşturulma saati ve tarihi,
dosya boyutu ve türü)
görüntülemek için kullanılır.
Multimedya ve Demo modu

Bu menü kaydettiğiniz ve cep telefonunuzda
sakladığınız videoları yönetmenizi sağlar. Listeden
bir öğe seçin ve yukarıdaki "Fotoğraflarım"
bölümünde anlatılanlarla aynı olan seçeneklere
erişmek üzere R Seçenekler’e basın.
Göster seçeneği, seçili videoyu standart veya tam
ekran biçiminde oynatmanıza olanak verir.

Videoyu arka plan olarak ayarlayamazsınız.

Bu menü, karşıdan yüklediğiniz melodileri de
içerecek şekilde cep telefonunuzdaki sesleri
yönetmenizi sağlar. Listeden bir öğe seçin ve

aşağıdakilere e
basın:

Seslerim yaln
melodileri listel
dosyaları), Ses
notları burada
ayarlayabilirsin

Bu menü ses kay
bu sesi zil ses
gönderebilir ve 
R Seçenek
ekrandaki talim

Yeniden 
adlandır

Seçili öğeyi yeniden adlandırmak
için kullanılır.

Bilgi Seçili öğeyle ilişkili bilgileri (ad,
dosya türü ve büyüklüğü,
çözünürlük, vb.) görüntülemek için
kullanılır.

Tümünü 
sil

Tüm öğeleri bir kerede silmek için
kullanılır.

Videolarım

Seslerim

Zil sesi 
olarak 
ayarla

Bilgi

Sesli not



edya ve Demo modu

sonra kaydı listeden seçin ve aşağıdakilere erişmek

r alarm, gelen arama zil sesi,
bilir. Saklanan kayıtlar MMS

unuzda kullanılabilir bellek
menizi sağlar. Birkaç özellik
asitesini paylaşır: fotoğraflar,
notlar, telefona kaydettiğiniz
.
llek yüzdesini ve telefonunun
 belleğini kontrol etmek üzere
sonra her özellik tarafından

en sesli notla ilişkili bilgileri
oluşturulma saati ve tarihi,

a boyutu ve türü)
ntülemek için kullanılır.

 kayıtları bir kerede silmek için
nılır.

 hızını görüntülemek ve
ek için kullanılır.

u

44 Multim

için R Seçenekler’e basın:

Daha sonra kayıtla
vb. olarak ayarlana
ile gönderilemez.

Bu menü telefon
yüzdesini görüntüle
cep telefonunun kap
sesler, kaydedilen 
mesajlar, oyunlar, vb
Kullanılabilir boş be
KB cinsinden toplam
R Seç’e basın 

Yeni kayıt Yeni bir sesli not kaydetmek için
kullanılır.

Zil sesi 
olarak 
ayarla

Seçilen kaydı, Tüm çağrılar,
Alarm, Yerel yayın veya SMS/
MMS için zil ses olarak ayarlamak
üzere kullanılır.

Oynat Kaydedilen sesli notu çalmak için
kullanılır.

E-posta ile 
gönder

Seçilen sesli notu E-posta ile
göndermek için kullanılır
(ayrıntılar için, bkz: “Mesajlar”
sayfa 30).

MMS ile 
gönder

Seçilen sesli notu MMS ile
göndermek için kullanılır
(ayrıntılar için, bkz: “MMS”
sayfa 33).

Sil Seçilen sesli notu silmek için
kullanılır.

Yeniden 
adlandır

Seçilen sesli notu yeniden
adlandırmak için kullanılır.

Bilgi Seçil
(ad, 
dosy
görü

Tümünü 
sil

Tüm
kulla

Veri hızı Veri
seçm

Bellek durum
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aşlatmak için , veya R Seç’e

kart yerleştirmeden açtıysanız, ilk
de bu menü vardır.

u

Multimedya ve Demo modu

kullanılan belleği görüntülemek üzere R
Ayrıntı’ya basın.

Yeni bir öğe kaydederken veya bellek alanını
boşaltırken «Liste dolu» mesajı görünürse, yeni
bir öğe oluşturabilmek veya ekleyebilmek için
varolanlardan birini silmeniz gerekir.

Demo filmini b
basın.

Telefonu SIM 
menü seviyesin

Demo mod



yunlar ve Uygulamalar

 oyunu başlatmak ve
ya başlamak için kullanılır.

rınız için yeni bir klasör
ak için kullanılır.

 oyunla ilişkili bilgileri
lemek için kullanılır.

 oyunu veya klasörü yeniden
rmak için kullanılır.

 oyunu veya klasörü silmek
lanılır.

ik ve/veya maliyet açıdan
olan işlemler için erişim
ı ayarlamak için kullanılır

n, şebeke erişimi, AMR kaydı,
nderme, vb.).

tı profili seçmek ve bu profili
tirmek veya bu profille ilişkili
 değiştirmek üzere
mek için kullanılır.

azılımınızla ilgili bilgileri
lemek için kullanılır.

en çıkmak için kullanılır.
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10 • Oyunlar ve 
Uygulamalar

Önceden yüklenen
Bu menüde cep telefonunuza önceden yüklenmiş
oyunlar bulunur. Seçtiğiniz oyunu başlatmak için
L Başlangıç’a basın ve oynamaya başlayın veya
yönergeleri okumak ve düzeyler ve puanlama
hakkında bilgi almak için R Seçenekler’ e basın.

Java
Cep telefonunuzda JAVA ile
uyumlu uygulamaları (şebekeden
yüklenen oyunlar gibi) çalıştırma-
nıza olanak sağlayan JAVA özel-
likleri vardır. Java menüsü, WAP
kullanarak şebekeden yüklediği-
niz oyunları düzenlemek için
klasör oluşturmanıza olanak verir.
Seçenekler aşağıdaki öğeleri

seçmenizi veya ayarlamanızı sağlar:

Oyunlar

Java, 

Sun Microsystems, Inc. 

Başlat Seçilen
oynama

Yeni 
klasör

Oyunla
oluşturm

Bilgi Seçilen
görüntü

Yeniden 
adlandır

Seçilen
adlandı

Sil Seçilen
için kul

Güvenlik Güvenl
hassas 
hakların
(örneği
SMS gö

Profil Bağlan
Etkinleş
ayarları
Düzenle

Bilgi Java y
görüntü

Çıkış Menüd
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vular
ı geçen randevularınızı listeler.

eni randevu oluşturmak için
llanılır.

çilen randevuyu silmek için
llanılır.

m randevuları bir kerede silmek
in kullanılır.

jandanın kapasitesini kontrol etmek
in kullanılır (maksimum öğe sayısı
 boş giriş sayısının
rşılaştırılması).
Oyunlar ve Uygulamalar

Takvim
Bu menü takvimi görüntüler. Bunu seçtikten sonra,
ekran seçmek için L Hafta veya L Ay’a basın
ya da yeni bir Randevu ayarlamak için R
Ajanda’ya basın.
Konu, Başlangıç tarihi ve Başlangıç saati’ni girin,
sonra Durum’u seçin ve bu girişi Randevular
menüsüne kaydetmek için R Kaydet’e basın.
Oluşturmanız gereken her yeni giriş için bu adımı
yineleyin.

Randevular
Bu menü tüm randevuları listeler. Listeden bir öğe
seçin ve ayrıntılarını görüntülemek için L
Göster’e ve sonra da içeriğini değiştirmek üzere
Düzenle’ye basın.
Aşağıdakilere erişmek için R Seçenekler’e
basın:

Geçen rande
Bu menü zaman

 

Ajanda

Göster Seçilen randevuların ayrıntılarını
görüntülemek için kullanılır.

Düzenle Seçilen randevuyu düzenlemek ve
içeriğini değiştirmek için kullanılır.

Yeni giriş Y
ku

Sil Se
ku

Tümünü 
sil

Tü
iç

Kapasite A
iç
ile
ka



yunlar ve Uygulamalar

izin saat dilimini ayarlamak
llanılır. Saat dilimleri arasında
aat diliminizi buluncaya kadar
ek için + veya - tuşunu
n. Seçiminizi doğrulamak için
Seç’e basın. Yaz/kış saati
masının kullanılıp
lmadığını soran bir mesaj
lenir. L Hayır veya R

basarak uygun yanıtı verin.
Tarih ve Tarih biçimi’ni
ak için - tuşu ile hareket
R Değiştir’e basın.

izi tamamladığınızda  R
’e basın.

lefonunuzu belirlenen saatte
ik olarak kapatılacak şekilde
anıza olanak verir. Menüye
n sonra L Ayarla’ya basın,
larmı Açık veya Kapalı olarak
ak için L Değiştir’e basın.

na basarak Saat’i ayarlayın ve
ittiğinde R Tamam’a basın.
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Bu menü aşağıdaki seçeneklere erişmenizi sağlar:

Saat

Alarm
saati

Alarm saatini ayarlamak için:
Menüye girdikten sonra L
Ayarla’ya basın, sonra alarmı Açık
veya Kapalı olarak ayarlamak için
L Değiştir’e basın. Saat ayarı
yapmak için - tuşunu kullanın ve
çalacağı günleri seçmek için yine -
tuşunu kullanın. L Değiştir’e
basarak alarm simgesini
etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir
ve sonraki güne gidebilirsiniz.
İşleminizi tamamladığınızda R
Tamam’a basın.

Zil sesi seviyesini sessiz olarak
ayarlarsanız veya cep telefonunu
kapatırsanız alarm ÇALMAZ.

Geri
sayım

Bir geri sayım Ayarlamak, Sıfırlamak,
Başlatmak ve Durdurmak için
kullanılır. Geri sayım değerini
istediğiniz zaman Değiştirebilir veya
Silebilirsiniz (maks: 23:59:59).

Dünya
saati

Bölgen
için ku
kendi s
ilerlem
kullanı
R 
uygula
kullanı
görüntü
Evet’e 
Saat, 
ayarlam
ederek 
İşlemin
Kaydet

Otomatik
kapanış

Cep te
otomat
ayarlam
girdikte
sonra a
ayarlam
- tuşu
işiniz b
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eçeneğe geçmek için Kur ayarı’nı
sapla’yı seçin, bir sayı girin ve
in R Dönüştür’e basın.

ı veya Açık olarak ayarlanabilir (AT
 durumda, ilgili bileşenleri satın
lemiş olmanız koşuluyla cep
 ile birlikte kullanmanıza olanak

 USB veri bağlantısı kablosuyla
ervislerden (karşıdan veya karşıya
 yüklemek, rehberleri senkronize
am olarak yararlanabilmek için
zılım bağlantısını satın almanız ve
yüklemeniz gerekir. Bu yazılım
 veri kablosuyla birlikte CD-Rom

rilir, telefonunuzla standart olarak

lanan yazılım Apple® Macintosh®

ile uyumlu değildir. Yalnızca
dows® 98/98SE, ME, 2000 ve XP
ri destekler.

ı bağlantısı
Oyunlar ve Uygulamalar

Hesap makinesi
Hesap makinesini kullanmak için tuş takımını
kullanarak sayıları girin. Sonra aşağıdakilere basın:

Para birimi dönüştürücü
Bu menü, işlemin toplamını yerel para biriminden
yabancı para birimine dönüştürmenize olanak
sağlar. İlgili sayı tuşlarına basarak kuru tanımlamak
ve sonra da Yurtiçi veya Yurtdışı para biriminin
girileceği veya + veya - tuşlarına basılarak

hesaplanacağı s
seçin, sonra He
sonucu almak iç

Bu menü Kapal
VERİLERİ): Bu
almış ve yük
telefonunuzu PC
verir. Ayrı bir
kullanılabilen s
fotoğraf ve ses
etmek, vb.) t
öncelikle PC ya
bilgisayarınıza 
uygulaması USB
üzerinde gönde
gelmez.

CD-Rom ile sağ
bilgisayarları 
Microsoft®Win
işletim sistemle

Hesaplama

* Negatif ve pozitif sayılar arasında geçiş
yapmak için.

# Ondalık sayı noktası eklemek için.

+ veya
-

Toplama işleminden çıkarmaya,
çarpmaya ve bölmeye geçmek için.

L
C

Tek bir sayı silmek için kısa basın, tüm
sayıları veya tüm hesaplamayı silmek
için uzun basın.

R = Sonucu almak için.

PC yazılım



Arama kaydı

la
 Kapalı olarak ayarlamak için
ğunda, çağrıyı reddetmek için
şu dışında herhangi bir tuşa
l etmenizi sağlar.

e
ekletmeyi Etkinleştirme, Devre
rum denetimini yapma olanağı

ekeniz kullanılamıyor.

rıyı cevaplamadığınızda.

fondasınız ve aboneliğinizde
ı bekletme seçeneği yok veya
eçeneği etkinleştirmediniz.

 gelen faksları yönlendirir.

 veri çağrılarını yönlendirir.

rı yönlendirme seçeneklerinin
munu görüntüler. 

 çağrı yönlendirme
neklerini bir kerede siler.
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Bu bölümde açıklanan seçeneklerin çoğu
operatöre ve/veya aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu
veya telefon kodu gerektirir (bkz sayfa: 28).

Bu menü, tüm çağrı ayarlarını yapmanıza (çağrı
yönlendirme, bekletme, vb.) ve ileride açıklanan
menülere erişmenize olanak verir.

Yönlendirme
Bu menü, aşağıdaki çağrı yönlendirme
seçeneklerini Ayarlama, Devre dışı bırakma veya
Durumu denetleme olanağı sağlar:

Her tuşla cevap
Seçeneği Açık veya
kullanılır. Açık oldu
kullanılan ) tu
basarak çağrıyı kabu

Arama bekletm
Bu menü, Arama b
dışı bırakma veya Du
sağlar.

Çağrı ayarları

Cevapsız Çağrıyı henüz
yanıtlanmadıysanız.

Tüm çağrılar Tüm gelen çağrıları yönlendirir.

Bu seçeneği belirledikten sonra,
devre dışı bırakana kadar hiç
çağrı almazsınız.

Ulaşılamıyor Şeb

Cevap yok Çağ

Meşgul Tele
çağr
bu s

Faks alma Tüm

Veri alma Tüm

Durum 
denetimi

Çağ
duru

Tümünü sil Tüm
seçe
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ara aynı zamanda Kişiler içinde
arşılık gelen ad görüntülenir.
ayı yeniden aramak için (
lemeye almak için ) tuşuna

ilen çağrının ayrıntılarını
üntülemek için kullanılır. Daha
ra numarayı rehberlerden birine
detmek için L Kaydet’e veya
eye dönmek için R Geri’ye
abilirsiniz.

ilen çağrının numarasını
enlemek ve değiştirmek için
lanılır.

ilen çağrının numarasını rehbere
yalamak için kullanılır: Bu
arayı SIM karta kopyalamak için
 Evet’e telefonunuza kopyalamak

 R Rehbere’ye basın.

ilen çağrıyı silmek için kullanılır.

m çağrıları bir kerede silmek için
lanılır.
Arama kaydı

Numarayı gizle
Seçeneği Açık veya Kapalı olarak ayarlamak için
kullanılır. Açık olduğunda, karşınızdaki kişiye
kimliğinizi gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.
R Seç’e bastıktan sonra kimliğinizi karşınızdaki
kişiden gizlemek için R Evet’e veya göstermek
için L Hayır’a basın.

Dakika sinyali
Çağrılarınızın süresini yönetmek için Dakika
sinyali’ni Açık veya Kapalı olarak ayarlayın. Açık
olduğunda, telefonunuz sizin yaptığınız aramalarda
her dakikada bir otomatik olarak sinyal sesi verir
(bu sinyal sesi aranan kişi tarafından duyulmaz).

Bu menüde giden ve gelen çağrıların listesi,
otomatik yeniden arama denemeleri ve arama
ayrıntıları yer alır. Çağrılar (cevapsız, alınan ve
aranan), en yeni olan en üstte olacak şekilde tarihe
göre sıralanarak görüntülenir. Listelerden birinden
bir çağrı seçin ve aşağıdakilere erişmek için R
Seçenekler’e basın:

 

Listelenen num
varsa, buna k
Seçilen numar
tuşuna ve bek
basın.

Kayıtlar

Göster Seç
gör
son
kay
list
bas

Numarayı 
düzelt

Seç
düz
kul

Rehbere 
kopyala

Seç
kop
num
L
için

Sil Seç

Tümünü 
sil

Tü
kul



Arama kaydı

ları bir kerede silmenizi sağlar.
 Evet veya L Hayır’ı seçin.

eşit çağrıyı (gelen, giden,
.) engelleyebilmenize olanak
unuzun kullanımını belirli
ilmenizi sağlar.
 çağrılar şunlardır:

ratörünüzün çağrılarınızı
ellemeye başlayacağı ücret
rını girmenizi sağlar.

 veya Kapalı  olarak
lanarak beklemedeki her
ının uzunluğunu ve/veya
tini sistematik olarak
ntülemek için kullanılır.

en çağrılar: Bu işlevi devre dışı
ya kadar arama yapamazsınız.

 uluslararası giden çağrılar.
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Bu menü, çağrı sürelerini ve ücretlerini
görüntülemenize olanak verir. R Seç ve/veya
L Sıfırla seçenekleri Son arama’ya, Tüm
çağrılar’a Gelen çağrılar’a ve Giden çağrılar’a
uygulanır.
Aboneliğinizde varsa, Kalan kontör’ü de
görüntüleyebilirsiniz.

Aşağıda açıklanan seçenekler aboneliğe bağlıdır.

Bu menü, aşağıda seçenekleri sunarak
aramalarınıza yönelik ücret ayarlarını yönetmenizi
sağlar:

Bu menü, tüm kayıt
İsteğinize göre R

Bu menü, her ç
dolaşımdayken, vb
sağlayarak telefon
aramalarla sınırlayab
Engelleyebileceğiniz

Süre/ücretler

Ücret ayarları

Para birimi Ücret bilgilerinin görüntüleneceği
para birimini ayarlamak için
kullanılır.

Ücret/kontör Kontör maliyeti veya ücretini
girmek için kullanılır.

A/C sınırı Ope
eng
sını

Otomatik 
gösterge

Açık
ayar
çağr
ücre
görü

Kayıtları sil

Engelleme

Tüm 
gidenler

Tüm gid
bırakınca

Yurtdışı 
giden

Yalnızca



53

eratörünüz tarafından sağlanan
li seçeneklerden oluşur, bu nedenle
peratörünüze danışmanız gerekir.
nekler Açık veya Kapalı olarak

normal biçimde kullanmak için
ve Giden ça. erişimi seçeneklerini
malısınız.

rubu

Seçeneği etkinleştirmek veya
devre dışı bırakmak için kullanılır.

Varolan grupları seçmek veya
yeni gruplar oluşturmak için
kullanılır.

Grup dışına yapılan çağrılara izin
vermek veya engellemek için
kullanılır.

Çağrıların kısıtlanacağı bir tercihli
grup tanımlamak için kullanılır.
Arama kaydı

Bu menüde yer alan diğer seçenekler şunlardır:

Bu menü op
servislerle ilişki
ayrıntılar için o
Aşağıdaki seçe
ayarlanabilir:

Telefonunuzu 
Kullanıcı grubu 
devre dışı bırak

Yerel h. 
uluslar. 
giden

Kendi ülkenizi yurtdışından aramanız
dışındaki tüm uluslararası giden
çağrılar.

Tüm 
gelenler

Tüm gelen çağrılar: Bu işlevi devre dışı
bırakıncaya kadar çağrı almazsınız.

Dolaşım 
alımı

Dolaşımdayken gelen tüm çağrılar:
Kendi ülkeniz dışındayken çağrı
almazsınız.

Parolayı 
değiştir

Yukarıda açıklanan özellikleri
ayarlamak için kullanılan parolayı
değiştirmek için kullanılır.

Durum 
denetimi

Çağrı engellemelerinin durumunu
denetlemek için kullanılır.

Tümünü 
sil

Tüm çağrı engelleme ayarlarını bir
kerede silmek için kullanılır.

Kullanıcı g

Kullanıcı 
grubu

Grup seç

Giden ça. 
erişimi

Tercihli grup



Operatör servisleri

ebekeye Ayarlar > Şebeke
dığınız ayarlara göre bağlanır

u başlatılırken ilk erişeceğiniz
antısıdır. Pek çok durumda bu
en yapılandırılmıştır ve sizi
P giriş sayfasına bağlar. Bu
fasını değiştirmek için bkz:

na Çevrimiçi sayfalarda
dolaşmak için.

ın Vurgulanan öğeyi
seçmek için.

a
a

Önceki sayfaya dönmek
için.

ılı WAP oturumunu
bitirmek ve bekleme
moduna dönmek için.
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12 • Operatör servisleri

Bu menüdeki öğelerin çoğu aboneliğe bağlıdır ve
operatörlere özgüdür. Bu nedenle aşağıda
anlatılan menüler telefonunuzda bulunmayabilir.
Telefonunuz önceden yapılandırıldıysa, bu
bölümde anlatılan ayarları değiştirmeniz
gerekmez.
Sağlanan servisler, ücretli bir telefon araması
yapmayı veya SMS göndermeyi gerektirebilir.
Ayrıntılar için şebeke operatörünüze danışın.

Bu menü şebekeniz tarafından sağlanan haberler,
spor haberleri, hava durumu gibi WAP servislerine
erişmenize olanak verir.

Cep telefonunuz ş
menüsünde tanımla
(bkz: sayfa 26).

Giriş sayfası
Bu, bir WAP oturum
WAP sitesinin bağl
menü öğesi önced
operatörünüzün WA
varsayılan giriş say
“Profiller” sayfa 56.

WAP

Operatör Servisleri
> WAP > Giriş
sayfası’nı seçin ve
R Seç’e basın

WAP oturumu başlatmak
için.

+ veya - tuşu
bastıktan sonra R
Tamam’a basın

RTamam’a bas

R Geri vey
)  tuşların
basın

) tuşunu bas
tutun
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Bağlı olduğunuz WAP sitesinin
URL adresini görüntülemek için
kullanılır.

WAP oturumunu bitirmek için
kullanılır.

Göz attığınız sayfaların
görüntülerini kaydetmek için
kullanılır.

Push mesajlarının kaydedildiği
uyarı Giden kutusu’na erişmek,
Tarayıcıyı yeniden başlatmak,
önbelleği boşaltmak ve Giriş
sayfasına geri dönmek veya
telefonunuzdaki WAP yazılımı ile
ilgili Bilgi... içeriğini
görüntülemek için kullanılır.
Operatör servisleri

Seçilmiş bağlantı yoksa, aşağıdaki seçeneklere
gitmek için R (kırmızı onay işareti) simgesine
basın:

Giriş
sayfası

Göz attığınız WAP sitesinin Giriş
sayfasına erişmek için kullanılır.

Yeniden
yükle

Göz atılan sayfayı orijinal
sunucusundan yeniden yüklemek
için kullanılır.

Öğeleri
kaydet

Göz attığınız sayfaları da içerecek
şekilde öğeleri (fotoğraflar, sesler,
logolar vb.) kaydetmek için
kullanılır.

Yer imleri Kaydedilen yer imlerinin listesini
Göster seçeneğini kullanarak
görüntülemek veya Siteyi
işaretle’yi seçerek göz atmakta
olduğunuz adresi kaydetmek için
kullanılır.

URL’ye git Bağlanmak istediğiniz WAP
sitesinin URL adresini girmek için
kullanılır.

URL’yi
göster

Çıkış

Görüntüler

Gelişmiş



Operatör servisleri

listede görünecek adını, sonra da ilgili URL adresini
amladığınızda  R Kaydet’e
i dönün, Sık Kullanılanlar
 ve ilgili siteye bağlanmak için
.

bağlantısı için kullanılacak
dur. Bu menü kullanılabilir
seçmenize, sonra da bağlantı

anıza veya değiştirmenize
ek / devre dışı bırakmak için
basın). Aşağıdaki seçeneklere
üzenle’ye basın:

li profili yeniden adlandırmak
kullanılır.

P bağlantısı için kullanılan IP
sini girmek üzere kullanılır.

P bağlantısı için kullanılan IP
antı noktası adresini girmek
e kullanılır.

i profili kullanarak
andığınızda doğrudan
anacağınız WAP sitesi
sini girmek için kullanılır.
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Sık Kullanılanlar
Bu menü, sık kullandığınız WAP sitesi adreslerini
saklamanızı, yeniden adlandırmanızı ve bu
adreslere listeden kolayca erişmenizi sağlar.
Sık kullanılanları Düzenlemek, Silmek veya
Tümünü silmek için  R Seçenekler’e basın.
Sık kullanılan bir öğeyi düzenlerken, öncelikle

girin. İşleminizi tam
basın. Listeye ger
içinden bir öğe seçin
L Başlat’a basın

Profiller
Profil, bir WAP 
parametreler grubu
profillerden birini 
ayarlarını tanımlam
olanak verir (seçm
L Etkinleştir’e 
erişmek için R D

Ayarlar Bu menü aşağıdaki seçeneklere
erişmenizi sağlar:
• Kaydırma Modu: Kaydırma

Modu’nu ve Kaydırma Hızı’nı
seçmek için.

• Yüklemeler: Göz attığınız
sayfalara katıştırılmış ses ve
resimlerin otomatik olarak
yüklenmesini Devre dışı
bırakmak için (bu ayar, WAP
sayfalarının görüntülenmesini
hızlandırır).

• Güvenlik: Kimlik doğrulama,
sertifika ve benzeri konularla
ilgili bilgileri görüntülemek için.

• HTTP Gönderi Yönlendiricisi:
ilgili HTTP başlığını ayarlamak
için.

Profil adı Seçi
için 

IP adresi WA
adre

IP bağlantı
noktası

WA
bağl
üzer

Giriş
sayfası

İlgil
bağl
bağl
adre
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yarı
/ veya operatörünüzden otomatik
len mesajların otomatik olarak
 veya Kapalı olarak ayarlamak

, ilgili WAP servislerine hızlı
RL bağlantıları içerir. WAP Push
z tıklatıp siteye göz atmak veya
ultimedya dosyaları yüklemek için
ğlanabilirsiniz.

örünüzden mesaj almak istiyorsanız
 merkezi’ni işaretleyin.

 sırasında veya aramayı bekletirken
 yapabilirsiniz. Numarayı tuşlayın
n bir ad seçin, sonra hala

 tuşuna basın. Birinci arama

Ayarlar > Şebeke > Taşıyıcı
ayarları > GPRS ayarları altında
belirlediğiniz GPRS profillerinden
birini seçmek için kullanılır (bkz:
sayfa 27).

rama yapma
Operatör servisleri

WAP push a
Şebekeden ve
olarak gönderi
alınmasını Açık
üzere kullanılır.
Push mesajları
erişmek için U
mesajını bir ke
telefonunuza m
WAP sitesine ba
Yalnızca operat
Yalnızca servis

Etkin bir arama
ikinci bir arama
veya rehberde
telefondayken (

Kesme
süresi

Hiç işlem yapılmadığında
telefonunuzun otomatik olarak
WAP bağlantısını keseceği zaman
aşımı süresi için bir değer (saniye
olarak) girmek amacıyla kullanılır.

Mod seç Kurulacak bağlantı türünü seçmek
için kullanılır: Otomatik, CSD
Taşıyıcısı (GSM şebekesi
üzerinden) veya GPRS
Taşıyıcısı. GPRS şebekesi
bağlantı sırasında kullanılabilir
durumda değilse, bunun yerine
CSD bağlantısı yapılması
gerektiğini belirten bir mesaj
alırsınız.

CSD
taşıyıcısı

Ayarlar > Şebeke > Taşıyıcı
ayarları > CSD ayarları altında
belirlediğiniz CSD profillerinden
birini seçmek için kullanılır (bkz:
sayfa 27).

GPRS
taşıyıcısı

İkinci bir a



Operatör servisleri

beklemeye alınır ve ikinci numara aranır. Sonra

nci bir arama aldığınızda,
veya titreşir, ekranınızda

enir. Bu durumda şunları

ak için Yönlendirme’yi sesli
 dışı bırakmış (bkz: sayfa 50)

ım seçeneği etkin aramayla
medeki aramayı bağlar ve
ım tamamlandıktan sonra
bağlantınızı keser. Bu özellik,
ayı kabul etmeden önce
kleştirilen çağrı
ndirmeden farklıdır (bkz:
lendirme” sayfa 50).

ı cevaplama

ayı reddetmek için kullanın.

ayı cevaplamak için kullanın
cisi beklemeye alınır). Sonra
ıda açıklanan seçeneklere
k için R Menü’ye basın.
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aşağıdakilere basabilirsiniz:

Telefondayken iki
telefonunuz çalar 
Bekliyor görüntül
yapabilirsiniz:

İkinci bir arama alm
aramalar için devre

L
Değiş

Aramalar arasında geçiş yapmak
için (biri beklemeye alınıp diğeri
etkinleştirilir) kullanılır.

R
Menü

Arama sırasında kullanılabilecek
seçeneklere erişmek için kullanılır.
• Sessiz tüm aramaları bir kerede

sessiz moduna geçirir,
• Hoparlör devam eden bir

görüşme için hoparlörü
etkinleştirir,

• Zil sesi seviyesi,
• Konferans (Tümünü dahil et,

Tümünü beklet, Aktarım,
Geçerli olanı bitir, Tümünü bitir
seçeneklerini de içerir),

• Kişiler seçeneği rehberi açar,
• SMS SMS menüsünü açar.

) Tüm aramaları bir kerede bitirmek
için kullanılır.

Yalnızca geçerli aramayı bitirmek
için Konferans’ı sonra da Geçerli
olanı bitir’i seçin.

Aktar
bekle
aktar
sizin 
aram
gerçe
yönle
“Yön

İkinci aramay

)
tuşuna
basma

Aram

(
tuşuna
basma

Aram
(birin
yukar
gitme
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önce aramalardan birini
eya arayan tarafı konferansa dahil

ukarıdaki açıklamalara bakın). Bu
i iletişim ile sınırlıdır (biri etkin ve
.

Operatör servisleri

ve Arama bekletme’yi etkinleştirmiş
(bkz:sayfa 50) olmalınız gerekir.

Bir kişiyle konuşurken ve diğerini de beklemeye
almışken, üçüncü bir arama alabilirsiniz. Üçüncüyü

cevaplamadan 
sonlandırabilir v
edebilirsiniz (y
servis iki geçerl
biri beklemede)

Üçüncü aramayı cevaplama



60 Simgeler ve göstergeler

Simgeler ve göstergeler
Hazır modunda gerek dış ekranda gerekse iç ekranda
olmak üzere çeşitli semboller aynı anda
görüntülenebilir.

Sessiz - Arandığında telefonunuz
çalmayacaktır.

Titreşim - Arandığında telefonunuz
titreyecektir.

GPRS ekle - Cep telefonunuz GPRS
şebekesine bağlıdır.

1 Yeni Mesaj geldi - Yeni mesajınız var.

Sesli posta - Yeni sesli mesajınız var.

Pil - Çubuklar pilin doluluk düzeyini
gösterir (3 çubuk = dolu, 1 çubuk = düşük).

Çalar saat etkin.

Dolaşımda - Telefonunuz kendi
şebekenizden başka bir şebekeye kayıtlı
durumdaysa (özellikle yurt dışındayken)
görüntülenir.

SMS dolu - Mesaj hafızası dolmuş. Yeni
mesajları almak için eskilerini silin.

Numaraya Koşulsuz Yönlendirme - Size
gelen tüm sesli aramaları telesekreterden
başka bir numaraya yönlendirilir.

Sesli mesaj kutusuna Koşulsuz
Yönlendirme - Size tüm arayanlar
telesekretere yönlendirilirler.

Şebeke Erişimi: Telefonunuz bir GSM
şebekesine bağlı.
Sinyal gücü: ne kadar çok çubuk
görüntüleniyorsa, alış o kadar iyidir.

Şebeke göstergesi görüntülenmezse
şebeke kullanılamaz. Kapsama alanı
dışında bulunuyor olabilirsiniz; başka bir
yere geçin.

Hafıza dolu - Telefonun hafızası dolu. Yeni
veriler kaydedebilmek için bazı eski
verileri silmeniz gerekir.

MMS mesajı - Yeni bir multimedya mesajı
aldınız.
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nuzu güvenli bir yerde tutun ve
çocukların ulaşabileceği yerlere
n.
unuzu yazmayın. Bunun yerine,
 çalışın. 
mayacaksanız, telefonu kapatın ve

aldıktan sonra PIN kodunu
arama kısıtlama seçeneklerini

n Güvenlik menüsünü kullanın.
nuzun tasarımı ilgili tüm kanun ve
elere uygundur. Ancak,

nuz diğer elektronik cihazlarla
 etkileşime girebilir. Sonuç olarak,

 evde ve yolda kullanırken yerel

 düzenlemelere uymanız gerekir.
nın araçlarda ve uçaklarda

şkin düzenlemelere uyulması

telefonu kullanan kişilerde sağlık
tehlikelerin bulunduğuna dikkat

SM teknolojisi dahil, radyo
jisi üzerinde yapılan araştırmalar
venlik standartları, radyo dalgası
kalmaya karşı koruma sağlayacak

iştir. Cep telefonunuz ilgili tüm

rtlarına  ve Radyo Cihazı ve
Uyarılar

Uyarılar

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.
• Bu kılavuzda açıklanan GSM telsiz telefon

GSM 900 ve GSM 1800 bandında çalışır.
• Aktarım gücünü GSM şebekesi denetler (0,01 -

2 vat).
• Telefonunuz, ilgili tüm güvenlik standartlarına

uygundur.
• Telefonunuzun üzerindeki CE işareti, Avrupa

elektromanyetik uyumluluğuna (Ref. 89 / 336 /
EEC) ve düşük voltaj yönergelerine (Ref. 73 /
23 / EEC) uygun olduğunu gösterir.

Cep telefonunuzun sorumluluğu size aittir.
Kendinize, başkalarına veya telefona bir zarar
gelmemesi için tüm güvenlik yönergelerini okuyun,
uygulayın ve telefonunuzu ödünç verdiğiniz kişilere
de anlatın. Ayrıca, telefonunuzun sizden izinsiz
kullanılmaması için:

Telefonu
küçük 
koymayı
PIN kod

aklınızda tutmaya
Uzun süre kullan
pilini çıkartın.
Telefonu satın 
değiştirmek ve 
etkinleştirmek içi

Telefonu
düzenlem
telefonu
manyetik

cep telefonunuzu
uygulamalara ve
Cep telefonları

kullanımına ili

şarttır.
Bir süredir, cep 
açısından bazı 
çekilmektedir. G
dalgaları teknolo
incelenmiş ve gü
enerjisine maruz 
şekilde düzenlenm
güvenlik standa

Radyo dalgaları



Uyarılar

yan cihazların kapatılması
örneğin, taş ocaklarında veya
 ilgili işlemlerin yapıldığı
nunuzu kapatın.

kullanılan elektronik

radyo dalgası enerjisinden
ilenmediğini öğrenmek için
sine danışın.

ıyorsanız:
açıkken, kalp cihazınızı

 telefonu cihazdan az 15 cm.

zdeki cepte taşımayın.
ırken, olası bir etkileşimi
 cihazının bulunduğu taraftaki
i kulağınıza götürün.

zınızın etkilendiğinden
lefonunuzu kapatın.

llanıyorsanız, doktorunuza ve
icisine başvurarak cihazın cep
 etkilenmeyeceğini öğrenin. 

lananlar

ullananlar
62

Telekomünikasyon Terminal Cihazı Yönergesi
1999 / 5 / EC'ye uygundur.

Yeterli düzeyde korunmamış olan veya hassas
elektronik cihazlar radyo dalgası enerjisinden
etkilenebilir. Bu etkiler kazalara yol açabilir.

 Uçağa binerken ve/veya telefonu bagajınıza
koyarken: Telefonunuzu kapatın. Çünkü 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 cep telefonunuzu
kapatın.

Tehlikeli patlayıcı madde bulunan
ortamlarda (örneğin, benzin
istasyonlarında, havasında metal tozu gibi
maddelerin bulunduğu ortamlarda) cep

telefonunuzu kapatın.
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 ya
gereken ortamlarda (
patlayıcı konusu ile
ortamlarda) cep telefo

Aracınızda 
cihazların 
etkilenip etk
aracın üretici

Bir kalp cihazı kullan
• Cep telefonu 

etkilememesi için
uzakta tutun.

• Telefonu göğsünü
• Telefonu kullan

önlemek için kalp
değil aksi taraftak

• Kalp ciha
şüphelenirseniz te

Bir işitme cihazı ku
işitme cihazınızın üret
telefonundan etkilenip

Telefonunuzu

Kalp cihazı kul

İşitme cihazı k
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da bir enerji tüketir. Aydınlatmayı
e yanık kalacak şekilde ayarlamak
e gereksiz yere dolaşmamak da
me veya bekleme sürelerinin
dımcı olacaktır.

şarj edilebilir bir pil ile çalışır.
rtilen şarj cihazını kullanın.
.
ozmayın veya açmayın.

nelerin (örneğin, cebinizdeki
ilin temas noktalarına değerek kısa
sını engelleyin.
 (>60° C) ve neme maruz
veya yakıcı madde bulunan

tmayın.
 Philips Orijinal Aksesuarları

, başka aksesuarlar kullanıldığında
nuza zarar gelebilir ve Philips
nuz ile ilgili tüm garantiler geçersiz

çalar yerine hemen yetkili bir
dan Orijinal Philips parçaları

 görüntülenen bilgiler
Uyarılar

 

Telefonunuzun performansını arttırmak, radyo
dalgası enerjisi yayılımını azaltmak, pil tüketimini

azaltmak ve güvenli bir kullanım sağlamak için

aşağıdaki yönergelere uyun:

Telefonun iyi düzeyde ve memnun edici 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

girmemesine dikkat edin; telefon ıslanırsa,
kapatın, pilini çıkarın ve tekrar kullanmadan
önce 24 saat boyunca kurumasını bekleyin.

• Telefonu yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
• Arama yapmak veya gelen aramayı cevaplamak

aynı miktarda pil tüketir. Ancak, cep telefonu
sabit biçimde hazır modunda tutulduğunda daha
az enerji harcar. Telefon hazır modundayken,
siz de yoldaysanız, telefon sürekli olarak
değişen yer bilgisini şebekeye iletmek için

belirli miktar
daha kısa sür
ve menülerd
pilin görüş
artmasına yar

• Telefonunuz 
• Yalnızca beli
• Pili yakmayın
• Pilin şeklini b
• Metal nes

anahtarlar) p
devre yapma

• Aşırı sıcağa
bırakmayın 
ortamlarda tu

Yalnızca
kullanın
telefonu
telefonu
olur.

Zarar gören par
teknisyen tarafın
takılmalıdır.

İyi bir performans için

Pil hakkında



Uyarılar

zun kutusu, özellikle de metal
ınabilir Böyle durumlarda,
çok dikkatli olun, ayrıca 40°
r çevre sıcaklığında da
.

melerinin, ambalajların, işe
pillerin ve eski telefonların
usunda yerel düzenlemelere
n geri dönüşüm sistemlerinde
n.
balajı, atık maddelerin geri
e verilmesini, uygun yerlere
k etmek üzere tasarlanmış
retlemiştir.

duyarlılık

ili çöp kutusu simgesi pilin
deki çöp kutularına
ası gerektiğini belirtmektedir.

simgesi, üzerinde bulunduğu
malzemesinin geri

ülebilir olduğunu belirtir.
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Dikkati dağıtır ve bu da tehlikeli durumlara
neden olabilir. Aşağıdaki yönergelere
uyun:
Tüm dikkatinizi aracınızı sürmeye verin.

Telefonu kullanmadan önce aracınızı yolun dışına
park edin.
Araba kullanırken GSM telefonu kullandığınız
ülkelerdeki yerel düzenlemelere  saygılı olun.
Telefonunuzu bir araç içinde kullanmak istiyorsanız,
elleriniz kullanmadan görüşme yapabilmeniz için
tasarlanmış olan ahizesiz araç kitini takın, ancak yine
de tüm dikkatinizi aracı kullanmaya verin.
Telefonunuzun ve araç kitinin araç içindeki hava
yastıklarını veya bunun gibi diğer güvenlik
donanımını engellemeyeceğinden emin olun.
Bazı ülkelerde, telefona gelen aramaları aracın
farlarını yakarak veya kornasını kullanarak bildiren
bir uyarı sistemi kullanmak yasaktır. Yerel
düzenlemeleri kontrol edin.

Sıcak havalarda veya uzun süre güneşe maruz kalırsa
(örneğin, bir pencere arkasında veya ön cam

gerisinde), telefonunu
kısımlar oldukça ıs
telefonunuzu alırken 
C'nin üzerinde bi
kullanmaktan kaçının

Paket malze
yaramayan 
atılması kon
uyun ve lütfe

kullanılmasını sağlayı
Philips, pili ve am
dönüşüm sistemlerin
gönderilmesini teşvi
standart simgelerle işa

Araba kullanırken telefonunuzu
kullanmayın

EN 60950 Normu

Çevreye karşı 

Pil: Üstü çiz
evleriniz
atılmam

Ambalaj: Döngü 
ambalaj 
dönüştür
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Uyarılar

Yeşil nokta simgesi, ilgili ulusal
ambalaj geri kazanım ve dönüşüm
sistemine mali bir katkı yapılmış
olduğunu belirtir (örneğin, Fransa'da
EcoEmballage).
Plastik tabladaki ve çantadaki birbirini
izleyen oklar simgesi, bu
malzemelerin geri dönüştürülebilir
olduğunu, ayrıca plastik malzemeyi
belirtir.



Sorun giderme

eke ile bağlantı kurulamıyor.
dyo dalgalarının erişemediği
 ortamdasınız (bir tünelde
a yüksek binalar arasında) ya
şebekenin kapsama alanı

ındasınız. Bulunduğunuz yeri
iştirerek tekrar şebekeye
şmayı deneyin (özellikle
tdışında iseniz), telefonunuz
icî bir antenle donatılmış ise
enin doğru pozisyonunu
trol edin. Sorun hâlen

vcutsa şebeke operatörünüze
ışın.

k düşük ısılarda ekrandaki
işiklikler daha yavaş olur. Bu
mal bir durumdur ve
fonun çalışmasını etkilemez.

lefonu daha sıcak bir ortama
ürün ve yeniden deneyin.
şka durumlarda, lütfen
fonu satın aldığınız yere
vurun.
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Sorun giderme

Telefon 
açılmıyor

Pili çıkarın ve yeniden takın
(bkz. Sayfa 2). Pil göstergesi
hareket etmeyene kadar pili şarj
edin. Şarj cihazının fişini çekin
ve cep telefonunu açmayı
deneyin.

Açıldığında 
ekranda 
BLOKE ifadesi 
görüntüleniyor

Başka birisi telefonunuzu
kullanmayı denemiş, PIN
kodunu ve kilit açma kodunu
(PUK) bilememiştir. Servis
sağlayıcınıza başvurun.

Ekranda IMSI 
hatası ifadesi 
görüntüleniyor

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir.
Operatörünüze başvurun.

Telefonunuz 
hazır moduna 
geri gitmiyor

) tuşunu basılı tutun veya
telefonu kapatın, SIM kartın ve
pilin doğru takılıp takılmadığını
kontrol edin ve telefonu yeniden
açın.

  sembolü 

gösterilmiyor

Şeb
Ra
bir
vey
da 
dış
değ
ula
yur
har
ant
kon
me
dan

Tuşlara 
basıldığında 
ekranda 
herhangi bir 
değişiklik 
olmuyor (veya 
değişiklik çok 
yavaş oluyor)

Ço
değ
nor
tele
Te
göt
Ba
tele
baş
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Resim çok büyükse veya doğru
dosya biçimine sahip değilse,
cep telefonunuz bunu kabul
etmeyebilir.

Tüm aramaları alabilmeniz için
«Koşullu yönlendirme» ve «ko-
şulsuz yönlendirme» işlevlerinin
hiçbiri etkin olmamalıdır (bkz.
Sayfa 50). 

Pili şarj ettiğiniz ortamdaki ısı 0°
C altına düşmemeli, 50° C'nin
üzerine de çıkmamalıdır.
Başka durumlarda, lütfen
telefonu satın aldığınız yere
başvurun.

SIM kartın doğru şekilde
yerleştirildiğinden emin olun
(bkz. Sayfa 1). Sorun devam
ederse, SIM kart zarar görmüş
olabilir. Operatörünüze başvu-
run.
Sorun giderme

Pil aşırı ısınıyor Telefonunuz için tasarlanmamış
bir şarj cihazı kullanıyor
olabilirsiniz. Her zaman
telefonunuzla birlikte gelen
orijinal Philips aksesuarını
kullanın.

Telefonunuz 
gelen 
aramaların 
telefon 
numaralarını 
göstermiyor

Bu işlev şebekeye ve aboneye
bağlıdır. Şebeke arayan kişinin
numarasını göndermediğinde,
telefon Arama 1 veya Gizli no
ifadesini görüntüler. Bu konu
hakkında ayrıntılı bilgi için
lütfen operatörünüze başvurun.

Metin mesajları 
gönderemiyor-
sunuz

Bazı şebekeler başka şebekelerle
mesaj alışverişini desteklemez.
İlk önce SMS merkezinizin
(SMSC) numarasını/numarala-
rını girmiş olduğunuzdan emin
olun veya bu konu hakkında
ayrıntılı bilgi için lütfen
operatörünüze başvurun.

JPEG 
resimlerini 
alamıyor ve/
veya 
depolayamıyor-
sunuz

Tüm aramaları 
aldığınızdan 
emin değilsiniz

Pil şarjı 
esnasında: Pil 
sembolünde 
çubuklar 
görünmüyor ve 
şebeke 
sembolü yanıp 
sönüyor

Ekranda SIM 
hatası ifadesi 
görüntüleniyor



Sorun giderme

abalarda pek çok metal kısım
dır ve bunlar telefonun
ışmasını etkileyebilecek
ktromanyetik dalgaları
erler. Araç kiti ile birlikte size
 de harici anten verilir, bu kiti
landığınızda ellerinizi
lanmadan telefonla arama
ıp alabilirsiniz.

aba kullanırken telefonla
üşmenin yasak olup
adığını öğrenmek için yerel

kililere danışmanız gerekir.

 tamamen boşaldığında pil
bolünün ekranda belirmesi

kaç dakika (bazen 5 dakikaya
ar) sürebilir.
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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 lütfen operatörünüze
başvurun.

Ekranda SIM 
KARTI TAKIN 
ifadesi 
görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde
yerleştirildiğinden emin olun
(bkz. Sayfa 1). Sorun devam
ederse, SIM kart zarar görmüş
olabilir. Operatörünüze
başvurun.

Telefonunuzun 
işletim süresi 
rehberde 
belirtilenden 
kısa

İşletim süresi yapılan ayarlara
(örn. zil seviyesi, aydınlatma
süresi) ve kullanılan fonksi-
yonlara bağlıdır. Bu nedenle,
işletim süresini uzatmak için
kullanmadığınız fonksiyonları
devredışı bırakmanızda fayda
vardır.

Telefonunuz 
arabanızın 
içinde düzgün 
çalışmıyor

Ar
var
çal
ele
em
bir
kul
kul
yap

Ar
gör
olm
yet

Telefonunuz 
şarj olmuyor

Pil
sem
bir
kad
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Philips orijinal 

aksesuarları

Örn. standart batarya ve şarj kablosu gibi bazı
aksesuarlar cep telefonunuzun teslimat
kapsamındadır. Diğer aksesuarlar ise, özel paketler
(servis sunucusu veya satış noktasına göre değişir)
veya ek aksesuar olarak satışa sunulabilir. Bu
nedenle ambalâj içeriği farklı olabilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst
seviyede tutmak ve garanti kapsamında olmak 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.

Pilinizi AC prizleri yoluyla şarj eder. Çantada/el
çantasında taşınabilecek kadar küçüktür.

Telefonunuzu hasar ve çiziklere karşı korur.

Philips cep telefonunuza kolay veri bağlantısı: USB
kablosu, telefonunuzla bilgisayarınız arasında
yüksek hızlı bağlantı sağlar. Birkaç saniyede
otomatik ajanda ve rehber eşitleme için telefonunuzu
kabloya bağlayın. Teslimat kapsamındaki yazılımla
faks ve SMS gönderebilir, resimler ve melodiler
indirebilirsiniz.

Şarj cihazı

Taşıma kılıfı

Veri bağlantısı ekipmanı
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SAR değeri - Uluslararası - ICNIRP
BU CEP TELEFONU, MARUZ KALINAN TELSİZ DALGALARI KONUSUNDA GEREKLİ ŞARTLARI 

YERİNE GETİRMEKTEDİR.

Cep telefonunuz telsiz dalgaları yayan ve alan bir araçtır. Cep telefonunuz uluslararası esaslarında (ICNIRP) tavsiye
edilen telsiz frekansına maruz bırakma sınırlarını aşmayacak biçimde 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 esaslarda
önemli miktarda güvenlik payı bulunmaktadır.

Cep telefonlarının maruz bırakma sınırının ölçüm birimi Specific Absorption Rate (Özgül Emilim Oranı) veya
kısaca SAR’dır. Uluslar arası esaslarda belirlenmiş SAR limiti 2,0 W/kg’dır. SAR için testler, telefonun test edilmiş
tüm frekans bantlarında, standart çalışma pozisyonlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde 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.

Philips 568 / CT 5688 modeli telefonun kulakta kullanımı için test edildiğinde sahip olduğu en yüksek SAR değeri
0,653 W/kg’dır. Değişik telefonların değişik pozisyonlarda sahip oldukları SAR değerleri arasında fark olabilse de
hepsi uluslararası telsiz frekansına maruz bırakma esaslarını yerine getiriler.

Bu telefon vücutta taşıyarak kullanım için test edilmiş ve sağlanan Philips aksesuarlarıyla kullanıldığında
Federal İletişim Komisyonu telsiz frekansına maruz bırakma esaslarına uygun olduğu saptanmıştır. Başka
aksesuarların kullanımı FCC telsiz frekansına maruz bırakma esaslarına uyumlu olmayabilir. ABD
Hükümetinin Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenen SAR sınırı 1,6 W/kg’dır. Raporlanan en
yüksek SAR değerleri: Baş: 0,527 W/kg; Vücut üzerinde: 0,505 W/kg.



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 568

CT 5688

Cep Telefonu GSM 900/GSM 1800
TAC: 35405400

aygıtının aşağıdaki Standartlara uygunluğunu
onaylarız:

EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

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, 07 Eylül 2004
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.
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