


rehberinde olasõ hatalar, noksanlõklar veya
ile tanõtõlan ürün arasõnda
herhangi bir sorumluluk

Telefon, GSM/GPRS
mak üzere dizayn edilmiştir.

) tuşunu basõlõ tutun.

PİN kodunuzu, tuş
takõmõnõ kullanarak girin
ve onaylamak için ,
veya # tuşuna basõn.
Tuş takõmõnõ kullanarak
telefon numarasõnõ girin ve
aramak için ( tuşuna
basõn.
Telefon çaldõğõnda (
tuşuna basõn veya telefonu
açõn.
) tuşuna basõn veya
telefonu kapatõn.
Telefonunuzu keþfedin

Philips sürekli olarak ürünlerini geliştirme
politikasõ izlemektedir. Bu nedenle Philips, gerekli
gördüğünde önceden bildirmeksizin bu kullanõm
rehberini gözden geçirme veya yeniden hazõrlama
hakkõnõ saklõ tutar. Philips şirketi, bu rehberi
mevcut haliyle kullanõma sunar ve yasal
düzenlemeler müstesna olmak kaydõyla, kullanõm

kullanõm rehberi 
farklõlõklar için 
üstlenmemektedir. 
şebekesinde kullanõl

Tuş takõmõ

Mikrofon

Gezinti ve
, tuşu

m Kamera*
ve MMS tuşu

c Sil

( Çağrõ 
kabülü ve WAP

) Bitirme
ve Aç/Kapat

* Opsiyon: Kamera bir aksesuar olup, standart donatõm
kapsamõnda değildir ve ayrõca satõn alõnmalõdõr.

Yan tuşlar

b BeDJ tuşu

Ekran Nasýl yapýlýr...

Telefonu AÇMA/
KAPAMA

PİN kodunu girin

Arama yapma

Çağrõ kabülü

Görüşmeyi bitirme



 c tuşuna basõn.

 c tuşunu basõlõ tutun.

0 tuşunu basõlõ tutun,
+ veya - ile dili
seçin ve , ile
onaylayõn.

işme

, tuşuna basõn, <
ile veya > ve + veya
- ile bir fonksiyonu
seçin ve ardõndan alt
menüye girmek için ,
tuşuna basõn. İstediğiniz
fonksiyona ulaşana kadar
bu adõmlarõ tekrarlayõn.

ş bir 
, tuşunu basõlõ tutun.

( tuşunu basõlõ tutun.
Görüşme ses 
seviyesini 
ayarlama

Görüşme esnasõnda yan
tuşa yukarõya veya aşağõya
doğru basõn.

Zil melodisini 
değiştirme

Melodi listesine erişmek
için hazõr modunda b
tuşunu basõlõ tutun.

Zil seviyesini 
değiştirme

Hazõr modunda yan tuşa
yukarõya veya aşağõya
doğru basõn.

Ana menüye 
erişme

Hazõr modunda ,
tuşuna basõn.

Rehber�e erişme Hazõr modunda -
tuşuna basõn.

Rehber�i kullanma

Listede + veya -
tuşlarõyla gezinin ve
numarayõ aramak için (
tuşuna basõn.

BeDJ�ye erişme Hazõr modunda b
tuşuna basõn.

Arama listesi�ne 
erişme

Hazõr modunda + veya
( tuşuna basõn.

Önceki menüye 
gitme
Menülerde 
gezinirken hazõr
moduna dönme

Ekran dilini 
değiştirme

Bir menü 
fonksiyonuna er

Programlanmõ
Ses komutunu 
etkinleştirme
WAP�õ başlatma



, tuşuyla hazõr modunda ana turnikeye ulaşõlõr.
 doğru ve > ile sağa doğru
 tuşuyla bir menü veya opsiyon
dilir. Fonksiyonu bitirmek için

şlarõyla iki opsiyon arasõnda
 örn. Aktif/Pasif, Açõk/Kapalõ,
/Düşürme vb.

 veya opsiyona ulaşana kadar
gezinin. Bir listede gezinirken,
aki kaydõrma çubuğu listede
gösterir. Gezinti tuşlarõyla,

ilgili bölümlerinde açõklandõğõ
tüm fonksiyonlarõnõ seçebilir
iz.
Bazõ etkinlikler hazõr modundaki ekranõ
değiştirebilir (örn. cevapsõz arama, yeni mesajlar
vb.). İlgili menüye erişmek için , tuşuna basõn
veya tekrar hazõr moduna dönmek için c tuşuna
basõn.

Turnike, ekranda halka şeklinde sõralanmõş
sembollerdir. Her sembol bir fonksiyon veya
opsiyona aittir ve telefonu kumanda etmeye yarar.
Sembollerin hepsi aynõ anda görüntülenemez.
Diğer sembolleri görmek için < veya >
tuşuna basõn.

< ile turnike sola
hareket ettirilir. ,
seçilir veya aktive e
c tuşuna basõn.
+ veya - tu
geçiş yapabilirsiniz,
bir değeri Yükseltme

İstediğiniz fonksiyon
turnike ve listelerde 
ekranõn sağ tarafõnd
bulunduğunuz yeri 
kullanõm rehberinin 
gibi, telefonunuzun 
veya ayarlayabilirsin

Etkinlikler

Turnike
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õkarmak için iç kilitleri sõrasõyla
õndan bataryayõ sol tarafõndan

taşõyõcõ karttan ayõrõn ve öngörülen
a yerleştirin (SİM kartõnõn kesik

oğru pozisyonda olmasõna dikkat
 kartõnõ sabitlemek için plâstik
nuna kadar arkaya sürün.

ekrar batarya yuvasõna yerleştirin
ekle bkz.): İlk önce bataryanõn sağ
rya yuvasõnõn sağ tarafõna dayayõn,
Çalýþtýrma

1 � Çalýþtýrma

Telefonu kullanõma almadan önce �Uyarõlar�
bölümünü okuyun.
Telefonunuzu kullanabilmeniz için GSM
operatörünüz veya satõcõnõzdan temin etmeniz
gereken geçerli bir SİM kartõ takmalõsõnõz. SİM
kartõnõz abonelik bilgilerinizi, cep telefonu
numaranõzõ ve telefon numaralarõnõ ve mesajlarõ
kaydedebildiğiniz bir hafõzayõ içerir (bkz. �Rehber�
Sayfa 12). 

1. Kilide basõn ve batarya kapağõnõ aşağõya sürün.
Bataryayõ çõkarmadan önce daima telefonunuzu
kapatõn.

2. Bataryayõ ç
çözün. Ard
kaldõrõn.

3. SİM kartõnõ 
kart yuvasõn
kenarõnõn d
edin). SİM
tutucuyu so

4. Bataryayõ t
(aşağõdaki ş
tarafõnõ bata

SÝM kartý takýn



Çalýþtýrma

ardõndan bataryayõ yerine oturana aşağõya edilmiş olup, şebeke operatörünüz veya satõcõnõz
eslim edilir. PİN kodunu
z. Sayfa 21.
 üç kez hatalõ girerseniz SİM

lir. Blokajõ kaldõrmak için
K kodunu istemeniz gerekir. 

açtõğõnõzda tarihi girmeniz
ayarlamak için uygun rakam
iğiniz bir rakamõ silmek için
e ardõndan saati ayarlayõn.
yarlarõ için bkz. Sayfa 23.

lõştõrõrken SİM kart rehberini
orsanõz bkz. Sayfa 12.

 kartta kayõt olup olmadõğõnõ
enen bir mesajla SİM kart
za entegre edilmiş olan rehbere
ip istemediğinizi sorar.
ek için c tuşuna basõn veya
 Prensip olarak telefonunuza
 rehber standart rehber olarak

yarlayýn

ini kopyalama
2

bastõrõn.

5. Batarya kapağõnõ kõlavuz yatağõna takõn ve
yerine oturana kadar yukarõya sürün.

Telefonu açmak için ) tuşuna basõn. Gerekirse
PİN kodunuzu girin (örn. SİM kartõnõzõn 4 - 8
hanelik gizli kodu). PİN kodu önceden konfigüre

tarafõndan size t
değiştirebilirsiniz, bk
PİN kodunu peşpeşe
kartõnõz bloke edi
operatörünüzden PU

Telefonu ilk defa 
istenecektir. Tarihi 
tuşlarõna basõn (gird
c tuşuna basõn) v
Diğer tarih ve saat a

Telefonu ilk defa ça
kopyalamak istemiy
Cep telefonunuz, SİM
algõlar ve görüntül
rehberini telefonunu
kopyalamak istey
Fonksiyonu iptal etm
, ile onaylayõn.
entegre edilmiş olan

Telefonu açma

Tarih ve saati a

SÝM kart rehber
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bolü şarj durumunu gösterir:
sõnda şarj göstergesinin 4 çubuğu
der. Her çubuk şarj kapasitesinin
% 25'ini temsil eder ve bataryanõn
 dolmasõ yaklaşõk 2 saat 15 dakika

n hepsi hareketsiz hale geldiğinde
tam olarak şarj olmuştur. Şarj

artõk prizden çekebilirsiniz.
 ve kullanõm koşullarõna bağlõ
rüşme süresi yakl. 2 ile 4 saat,
süresi ise yakl. 200 ile 400 saat

değişebilir.
un batarya tam olarak şarj
ra da cep telefonuna bağlõ
taryaya bir zarar vermez. Şarj
ma şalteri yoktur. Kapatmak için
prizden çõkarõlmasõ gerekir. Bu
laşõlabilir bir priz kullanõn. Şarj

T güç kaynağõna takabilirsiniz
a'da).
Çalýþtýrma

ayarlanmõştõr. SİM kart rehberine geçmek için bkz.
�Rehber seç� Sayfa 12.

Telefonunuz şarj edilebilir bir bataryayla çalõşõr.
Yeni bir batarya tamamen şarjlõ değildir. Batarya
zayõfladõğõnda verilen alarm sesi bataryanõn şarj
edilmesi gerektiğine işaret eder. Bataryanõn
tamamen boşaldõğõ hallerde batarya sembolü ancak
2-3 dakika şarj edildikten sonra belirir.
Telefon açõkken bataryayõ çõkarmanõz kişisel
ayarlarõnõzõn kaybõna yol açabilir.
1. Batarya ve batarya yuvasõ kapağõnõ telefona

takdõktan sonra şarj kablosunun (teslimat
kapsamõndadõr) fişini telefonunuzun alt
kõsmõndaki yuvaya takõn ve kablonun diğer
ucunu kolay ulaşõlabilir bir prize bağlayõn.

2. Batarya sem
- Şarj esna

hareket e
yaklaşõk 
tamamen
sürer.

- 4 çubuğu
batarya 
cihazõnõ 
Şebekeye
olarak gö
bekleme 
arasõnda 

Şarj kablosun
edildikten son
bõrakõlmasõ ba
cihazõnõn kapat
elektrik fişinin 
nedenle kolay u
cihazõnõ bir I
(yalnõzca Belçik

Bataryayý þarj etme



Temel fonksiyonlar

1. Çağrõyõ kabul etmek için ( tuşuna basõn
 Açýk konumunda ise telefonu
50).
ek için ) tuşuna basõn veya
se, yan tuşlardan birini basõlõ
t �Yönlendirme� 'yi
iz (bkz. Sayfa 50), görüşme
maraya veya telesekretere

a erdirmek için ) tuşuna
nu kapatõn.

elefon çalmaz (aşağõya bkz.).
ayarõnda (bkz. Sayfa 51)
gi bir tuşa basarak ()
siniz.

di seçimini yapõn, , tuşuna
 ile melodi seçimi listesinde

onaylamak için , tuşuna

r modunda da ulaşmak için

irme
4

2 � Temel fonksiyonlar

Hazõr modunda - tuşuna basõn.
Seçilen rehbere bağlõ olarak (SİM
kart veya telefon, bkz. �Rehber�
Sayfa 12) ekranda görüntülenen
içerik değişebilir.

Bir görüşme esnasõnda rehbere ulaşmak için ,
tuşuna basõn ve Ýsim listesi seçimini yapõn. Hazõr
moduna geri dönmek için iki defa c tuşuna basõn.

1. Hazõr modunda tuş takõmõnõ kullanarak telefon
numarasõnõ girin. Hatalõ bir girişi silmek için
c tuşuna basõn.

2. Numarayõ çevirmek için ( tuşuna,
görüşmeyi bitirmek için ) tuşuna basõn.

Yurtdõşõ telefon numarasõnõ çevirmek için *
tuşunu basõlõ tutarak ülke kodu yerine «+» artõ
işaretini girin.

Gelen bir çağrõda arayanõn numarasõ gösterilebilir.
Arayan kişinin numarasõnõ kaydettiyseniz, numara
yerine arayanõn ismi gösterilir.

veya Etkin Kapak
açõn (bkz. Sayfa

2. Çağrõyõ reddetm
telefon kapalõ i
tutun. Şaye
etkinleştirdiysen
başka bir nu
yönlendirilir.

3. Görüşmeyi son
basõn veya telefo

Zil sesi kapalõysa t
Her tuþla cevap 
görüşmeleri herhan
hariç) kabul edebilir

Ayarlar > Sesler > Melo
basõn ve + veya -
gezinin. Seçiminizi 
basõn.
Bu fonksiyona hazõ
b  basõlõ tutun.

Rehbere ulaþma ve danýþma

Arama yapma

Aramayý cevaplama ve sona erdirme

Rehber

Zil sesini deðiþt
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 yapõn. SİM kartta kayõtlõ olmasõ
 numaranõz görüntülenir. Kayõtlõ
seçip verilen talimatlarõ izleyin.
õz rehberde kayõtlõysa, görüşme
bilirsiniz. Bkz. �Rehbere ulaşma
yfa 4.

asõnda ses düzeyini artõrmak veya
an tuşa aşağõ veya yukarõya doğru

krofonun sesini kapatabilirsiniz,
lece karşõnõzda kişi sizi duyamaz.
rüşme esnasõnda , tuşuna
õn, Sessiz tercihini yapõn ve tekrar

 tuşuna basõn.

rüşme sõrasõnda mikrofonun sesini
rar açmak için , tuşuna basõn,
li 'yi seçip , tuşuna basarak
ylayõn.

iyesini ayarlama

sesini kapatma

sesini tekrar açma
Temel fonksiyonlar

Çağrõ geldiğinde cep telefonunuzun
çalmasõnõ istemiyorsanõz, zil sesini şu
şekilde kapatabilirsiniz: Ayarlar >
Sesler > Sessiz. - tuşuna basarak

zil sesi seviyesini Sessiz konumuna getirin.
Çağrõ geldiğinde yan tuşa aşağõya doğru basarak
da zil sesini kapatabilirsiniz.

Çağrõ geldiğinde telefonunuzun
titremesini istiyorsanõz, titreşim
fonksiyonunu şu şekilde
etkinleştirebilirsiniz: Ayarlar > Sesler >

Titreþim tercihini ve ardõndan Açýk veya Kapalý
seçimini yapõn.
Titreşimin etkinleştirilmesi zili sessiz moda almaz.
Sessiz moda geçmek ve titreşim fonksiyonunu açõk
tutmak istiyorsanõz, yukarõda anlatõldõğõ şekilde
Sessiz modunu etkinleştirin.
Şarj cihazõnõ taktõğõnõzda titreşim otomatik olarak
devre dõşõ kalõr. 

Kendi cep telefon numaranõzõn gösterilmesi için
hazõr modunda - tuşuna basõn ve Numaralarým >

Göster seçimini
halinde telefon
değilse, Yeni 'yi 
Kendi numaran
sõrasõnda okuya
ve danõşma� Sa

Bir görüşme esn
azaltmak için y
basõn.

Mi
böy
Gö
bas
,

Gö
tek
Ses
ona

Telefonu sessiz moduna alma

Telefonu titreþim moduna alma

Cep telefonu numaranýzý okuma

Sessiz

Titreşim

Kulaklýk sev

Mikrofonun 

Mikrofonun 

Sessiz

Sessiz iptal



Temel fonksiyonlar

i silmek için , tuşuna basõn
 SMS oku > Tümünü sil'i seçin.
 için , tuşuna iki kez basõn.
mek için SMS Arþivi menüsünü
 Yeni mesajlarõn alõnabilmesi
açmak üzere SMS listenizi
ilmeniz gerekir.

ple silmek için , tuşuna
Rehber ayarlarý > Rehberi sil
erin içeriğini silmek için ,

 kart rehberinize DEĞIL,
daki rehbere uygulanõr. 

rn. melodiler, etkinlikler vb.)
zisyonlandõrmak yerine 0

me

inme
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Birçok ülkede görüşme kaydõ yasal
düzenlemelere tâbidir. Görüşmenizi
kaydetmek istiyorsanõz, bunu karşõ
tarafa bildirmenizi ve rõzasõnõ

almanõzõ öneririz. Kaydedilen görüşmeler gizli
tutulmalõdõr. Maksimum kayõt süresi 1 dakikadõr
(bkz. Sayfa 45).
Görüşme esnasõnda konuşmayõ kaydetmek için
, tuşuna basõn, Konuþmayý kaydet seçimini yapõn
ve , tuşuna basõn. Kaydõ sona erdirmek için
c, , tuşlarõna basõn veya görüşmeyi bitirin:
Açõlan pencerede kaydõnõza bir isim verebilirsiniz.
Bu isim daha sonra Multimedya > Memo menüsünde
yer alõr.
Önce Sessiz ve ardõndan Konuþmayý kaydet seçimini
yaparsanõz sadece arayan kişinin sesi kaydedilir.

Arama listesini silmek için ,
tuşuna basõn ve Arama Bilgisi > Arama
listesi > Sil'i seçin. Arama listesini
silmek için , tuşuna iki kez basõn.

Komple SMS listesin
ve Mesajlar > SMS >
SMS listesini silmek
SMS mesajlarõnõ sil
de kullanabilirsiniz.
için hafõzada yer 
düzenli aralõklarla s

Rehber içeriğini kom
basõn ve Rehber > 
seçimini yapõn. Rehb
tuşuna basõn.
Bu fonksiyon SİM
yalnõzca telefonunuz

Listede gezinmek (ö
için teker teker po
tuşunu kullanõn.

Görüþmeyi kaydetme

Arama listesini silme

Konuşmayõ kaydet

Sil

SMS listesini sil

Rehberi silme

Listede hýzlý gez
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k S.20
maralar listesi / Arama engelleme /
 değiştir / PİN koruma

 S.21
kle / Şebekeye kayõt / Tercihler /
yarlarõ

 tarih S.23
ranõ / Tarih ayarõ / Tarih formatõ /
imi / Yaz saati / Saat ayarõ

dillerin listesi

r S.24

r S.26

26
nder / SMS oku / SMS ayarlarõ /
şivi

 S.29
her posta kutusu için
/ Mesaj kutusunu aç / Mesaj gönder
Menü aðacý

3 � Menü aðacý
Aşağõdaki tabloda cep telefonunuzun eksiksiz bir
menü ağacõnõn (birinciden üçüncü seviyeye kadar)
yanõ sõra her özellik veya ayarla ilgili daha fazla
bilgi almak için bakabileceğiniz bölümlerin sayfa
numaralarõ açõklanmaktadõr.

Ayarlar S.16

Sesler S.16
Sessiz / Zil seviyesi / Melodi / Mesaj
Uyarõsõ / Ekolayzer / Tuş tonlarõ / Alarm
Sesleri / Titreşim

Ekran S.17
Ekran Koruyucu / Animasyon / Aydõnlatma
/ Duvar Kâğõdõ

Hýzlý tuþlar S.18
Mevcut hõzlõ tuşlarõn listesi

Ses komutu S.19
Mevcut ses komutlarõnõn listesi

Sesli arama S.19

Güvenli
Sabit nu
Kodlarõ

Þebeke
GPRS e
Erişim A

Saat ve
Saat ek
Saat dil

Dil S.23
Mevcut 

Hýzlý aya

Mesajla

SMS S.
SMS gö
SMS Ar

E-posta
Mevcut 
Ayarlar 



Menü aðacý

47

inesi S.47

.47

türücüsü S.48

 S.49

isi S.50

larý S.50
 / Yönlendirme / Mesaj kutusu
rama / Her tuşla cevap / Arama
rayan Kimliği 
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Yayýn mesajý S.34
Alõş / Konular / Bölge kodu

Hýzlý Mesaj S.34

MMS S.35
MMS gönder / MMS alma / Klasörleri
yönetme / Ayarlar

Multimedya S.44

Resim albümü S.44
Mevcut resimlerin listesi

Ses Albümü S.44
Mevcut müziklerin/seslerin listesi

Hafýza durumu S.45

Demo S.45

Memo S.45

BeDJ S.40

Eðlence S.

Hesap mak

Çalar saat S

Ajanda S.47

Euro dönüþ

Duvar oyunu

Arama Bilg

Arama ayar
Etkin Kapak
/ Otomatik a
bekletme / A
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ör servisleri S.54

umaralarý
deki numaralar servis sunucusuna
eliğe bağlõdõr. Daha ayrõntõlõ bilgi
en ssrvis sunucunuza danõşõn.

54

r + (Hizmetler)
ü servis sunucusuna ve aboneliğe
. Lütfen servis sunucunuza danõşõn.
Menü aðacý

Arama listesi S.51
Arama listesi / Sil

Arama sayacý S.52
GSM sayaçlarõ / GPRS sayaçlarõ

Rehber S.12

Ýsim listesi S.4

Rehber ayarlarý S.12
Rehber seç / Rehberi sil / Telefona kopyala
/ Grup ayarlarõ

Operat

Servis n
Bu menü
ve abon
için lütf

WAP S.

Servisle
Bu men
bağlõdõr



Metin veya sayý girme

tiği harfler ve simgeler aşağõda

ðünü girme:

3 tuşlarõna basõn. Ekranda
ü görüntülenir: Good.
sözcükleri tarayõn ve Home

in seçimini onaylamak için
.

me.
önerileri listesinde gezinme.

naylama.

şi silmek için kõsa bir şekilde
m metni silmek için uzun bir

basõn.
ttan küçük veya büyük harfe

t giriş modundan sayõsal giriş
 geçme.
 ve noktalama işaretleri
 geçme.
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4 � Metin veya sayý girme
Metin, ekranda iki farklõ yöntem kullanõlarak
girilebilir: T9® Metin Girişi veya standart metin
girişi kullanõlarak. Bunlara ek olarak sayõlar ve
noktalama işaretleri için iki mod daha vardõr.
Ekranda beliren göstergeler etkin olan metin
modunu gösterir. 

Bu nedir?
T9 ® Metin Girişi, mesajlar için
kapsamlõ bir sözcük içeren akõllõ bir
düzeltme modudur. Kolayca metin
girmenize olanak verir. Bir sözcüğü
yazmak için gereken her harfe karşõlõk
gelen tuşa yalnõzca bir kez basõlõr: tuş

vuruşlarõ ile yapõlan giriş takip edilir ve T9®

tarafõndan önerilen sözcük düzeltme ekranõnda
görüntülenir. Kullanõlan tuşlara göre birden çok
sözcük varsa, girdiğiniz sözcük vurgulanõr: listeyi
taramak için > tuşuna basõn ve T9 ® yerleşik
sözlüğü tarafõndan önerilen sözcüklerden istediğinizi
seçin (aşağõdaki örneğe bakõn).

Nasýl kullanýlýr?
Her bir tuşun temsil et
verilmiştir:

Örnek: «home» sözcü

1. 4 6 6 
listenin ilk sözcüğ

2. 0'a basarak 
sözcüğünü seçin

3. Home kelimesin
, tuşuna basõn

T9® metin Giriþi

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

2 - 9 Harf gir
< veya 
>

Kelime 

, Girişi o

c Bir giri
basõn, tü
şekilde 
0 Standar

geçme.
* Standar

moduna
# Sembol

moduna
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Uzun basõn
 / : ; “ ’ ! ¡ ? ¿ # + - 

 ) & £ $ ¥ 1

æ ç 2
Φ 3

4
5

ö 6
 Θ Σ 7

8
 Ξ Ψ 9

r tuşu (Shift) 0
Metin veya sayý girme

Temel metin girişine erişmek istiyorsanõz, *
tuşunu kullanarak «Abc» temel metin girişini seçin.
Bu yöntemde, istenen karaktere ulaşmak için birden
fazla tuşa basõlõr: «h» harfi 4 tuşunun ikinci
harfidir, bu nedenle «h» girmek için tuşa iki kez
basmanõz gerekir. Bu yöntemi kullandõğõnõzda, bir
tuşa harfin sõrasõ kadar basarsõnõz.
Dolayõsõyla, standart giriş modunda «Home»
sözcüğünü girmek için 4 4 (GHI), 6 6
6 (MNO), 6 (MNO), 3 3 (DEF)
girmeniz gerekir. Mesaj tamamlandõğõnda ,
tuşuna basõn.
Harfler, sayõlar ve simgeler her bir tuş üzerinde şu
şekilde bulunur:

Standart metin giriþi Kõsa basõn

1 boşluk . , @
* = % < > (

2 a b c à ä å 

3 d e f é è ∆ 

4 g h i Γ ì

5 j k l Λ
6 m n o ñ ò 
7 p q r s β Π
8 t u v ü ù

9 w x y z ø Ω

0 Üstkarakte



Rehber

telefon rehberinden silerseniz, SİM kart
ayõtlõ kalõr.

rõn hepsini silmeye yarar. Bu
 SİM kart rehberinize DEĞİL,

a telefonunuza entegre edilmiş
 uygulanõr.
a
unuzu ilk defaya mahsus
rken SİM kart rehberinizin
k olarak kopyalanmasõnõ yarõda
niz veya buna izin

işlemi manüel yapabilirsiniz:
larý > Telefona kopyala seçimini

nksiyonla arama gruplarõnõzõ
ilir, isimlerini değiştirebilir ve
ba özel bir melodi veya resim
lirsiniz.
ir grup atamak istiyorsanõz
nõn. Bkz. �FotoÇagrõ: Arayanõ
yfa 13.

 olan rehbere yapõlõr.

kleme
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5 � Rehber
Rehber menüsüyle mevcut olan iki rehbere
ulaşabilirsiniz: SİM kartõnõz üzerindeki rehber
(kayõt sayõsõ kartõn kapasitesine bağlõdõr) veya
standart olarak ayarlanmõş ve telefonunuza entegre
edilmiş olan rehber (max. 299 isim). Rehber
menüsünde yeni isimler kaydettiğinizde bunlar
sadece ayarlanmõş olan rehbere eklenir.
Telefonunuzun hafõzasõ diğer fonksiyonlarla
(memo, ses, resim vb.) büyük ölçüde dolu
olmamasõ şartõyla, telefonunuza en fazla 299 isim
ve etkinlik kaydedebilirsiniz.

Rehber seç
, tuşuna basõn ve Rehber > Rehber
ayarlarý > Rehber seç seçimini yapõn
+ veya - ile istediğiniz rehberi
seçin. Ayarlanmõş olan rehbere

eklenen kayõtlar, daha sonra SÝM karta kopyala veya
Telefona kopyala opsiyonlarõyla diğer rehbere
kopyalanabilir.
Cep telefonunuz aynõ anda yalnõzca tek bir rehberi
yönetir ve diğerine ilişkin bilgileri göz ardõ eder:
Örneğin «Salim» ismi her iki rehberde de varsa ve

rehberinizde hâlen k
Rehberi sil

Kayõtla
seçenek
yalnõzc
rehbere

Telefona kopyal
Telefon
çalõştõrõ
otomati
kestiyse

vermediyseniz bu 
Rehber > Rehber ayar
yapõn.
Grup ayarlarý

Bu fo
yöneteb
her gru
atayabi

İsim kayõtlarõna b
Rehber listesini kulla
görme ve duyma� Sa

Kayõtlar ayarlanmõş

Rehber ayarlarý

Rehber seç

Rehbere isim e

Rehberi sil

Telefona kopyala

Grup ayarlarõ
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liren Numaralar alanõ kendi telefon
rmelidir. Şayet içermiyorsa, cep
alarõnõzõ ve gerekli tüm diğer
zi öneririz.
boş olsa dahi Numaram öğesi

o
il arama ile ülkenizde geçerli olan
l durum numarasõ çevrilir. Acil

arasõ çoğu durumda PİN kodu
ilmeden de aranabilir.
dart acil durum numarasõ 112,
999'dur. 

 kart rehberi DEĞİL, yalnõzca cep
ehberi seçildiğinde kullanõlabilir.
iyonuyla mevcut gruplara isimler

adaşlar", "Ofis" vb.), her gruba
 (Resim albümü'nden) ve belirli bir
i listesinden) atayabilirsiniz.
ya birden fazla isime özel bir grup
kündür: Bu gruptan bir kişi
 için tanõmlanmõş resimle birlikte

rayaný görme ve duyma 
Rehber

SÝM kart rehberi:
1. Hazõr modunda - tuşuna basõn ve <Yeni>

seçeneğini seçin.
2. İstenilen ismi ve numarayõ girin, diğer irtibat

numaralarõnõ da ekleyin (Telefon, Faks veya
Veri) ve ismi rehbere kaydetmek için ,
tuşuna basõn. 

SİM kartõnõza bağlõ olarak girilen numaralar en
fazla 40 haneden oluşabilir. Ülke ve alan kodu
dahil olmak üzere numara eksiksiz girildiğinde,
nerede olursanõz olun numarayõ arayabilirsiniz.

Telefon rehberi:
1. Hazõr modunda - tuşuna basõn ve <Yeni>

seçeneğini seçin. İlk önce ismi, ardõndan
soyismi girin (max. 20 latin harfi); isim
alanlarõndan biri kayõtsõz kalabilir, ancak her
iki alan da boş olmamalõdõr.

2. Daha sonra No Tipi seçeneğini seçin. Nümerik
alanlara max. 40 rakam ve bir «+» işareti,
alfanümerik alanlara ise (E-posta ve notlar)
max. 50 Latin harfi kaydedilebilir. Her kayõt
için max. 5 alan (örn. 2 cep telefon
nuõmaralarõ, 3 işyeri numaralarõ, bir E-posta
adresi ve bir not metni) kullanõlabilir.

3. Şayet isterseniz, girdiğiniz kaydõ atamak
istediğiniz grubu da seçebilirsiniz.

Numaralar
Her rehberde be
numaranõzõ içe
telefonu numar
bilgileri girmeni
Tüm alanlar 
silinemez.

Acil Arama N
Ac
aci
num
gir

Avrupa'da stan
İngiltere'de ise 

Bu özellik, SİM
telefonunuzun r
FotoÇagrõ fonks
verebilir ("Ark
belirli bir resim
melodi (Melod
Ardõndan, bir ve
atamanõz müm
aradõğõnda, grup

FotoÇagrý: A

Acil arama



Rehber

kişinin ismi de ekranda görüntülenir ve grup için SÝM kartta
en bir isim seçin, ardõndan
den birine erişmek için ,

nksiyonuyla SİM kartõnõzõn
uza kopyalayabilirsiniz. Bu
 seçildiğinde tüm isimlerin
r.

 bir isim seçin, ardõndan
den birine erişmek için ,

listesini veya bu kaydõn tüm
çin Göster komutunu seçin,
çin yeni bir alan oluşturmak
eneğini seçin. Alanõ seçin ve
aşmak için , tuşuna basõn.

� Telefona kopyala
� Sil
� Değiştir
� MMS ile Gönder

� Grup seç
� Aktar
� Sil
� Göster
14

ayarlanmõş olan melodi duyulur. 
1. Rehber > Rehber ayarlarý > Grup ayarlarý

seçimini yapõn. Daha iyi ayõrt edebilmek için
grubun ismini değiştirin (örn. "Arkadaşlar",
"Çocuklar" vb.) ve bu gruba atamak istediğiniz
Melodi ve Resim'i seçin.

2. Hazõr moduna geri dönmek için c tuşunu
basõlõ tutun, sonra - tuşuna basõp rehbere
ulaşõn. Ayarlamõş olduğunuz grubu atamak
istediğiniz kaydõ seçin ve ardõndan Grup
ayarlarý fonksiyonuna ulaşarak istediğiniz
grubu seçin. 

Kayõtlarõ içeren Rehber'e ulaşmak için hazõr
modunda - tuşuna basõn. Belirli bir ismi aramak
için:

SİM kart rehberind
aşağõdaki seçenekler
tuşuna basõn:

Telefona kopyala fo
içeriğini telefonun
fonksiyon iki defa
kopyalarõ oluşturulu

Telefonda
Telefon rehberinden
aşağõdaki seçenekler
tuşuna basõn:

Kayõtlõ numaralarõn 
alanlarõnõ görmek i
ardõndan bu kayõt i
amacõyla <Yeni> seç
diğer opsiyonlara ul
Opsiyonlar şunlardõr:

Ýsimleri deðiþtirme ve yönetme

2 ile 9
arasõ tuşlara
basõn.

Listede arama yapmak için ilgili
harf tuşuna basõn (örn. «U»
harfini aramak istiyorsanõz iki
defa 8 tuşuna basõn). Listede
bu harfle başlayan ilk kayõt
seçilir.

# # tuşuna basõn, aranan ismin
ilk harflerini girin ve direkt isime
ulaşmak için , tuşuna basõn.

� Ara
� SMS gönder
� Sesli arama
� Hõzlõ Arama

� İsmi değiştir
� Ara
� SMS gönder
� MMS ile Gönder
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lanlar (not ve E-posta) yalnõzca
eya silinebilir.

Seçilen alanõn detaylarõnõ
gösterir.
Seçilen numara için alan türünü
değiştirir veya belirler.
Rehber

Alfanümerik a
değiştirilebilir v

Varsayýlan yap Girilen ilk numara standart
numara olarak geçerlidir: Bu
numara listede ilk sõrada
gösterilir ve çağrõ kabul tuşuna
bastõğõnõzda otomatik olarak
aranõr. Bu opsiyonla bir başka
numarayõ da standart numara
olarak belirleyebilirsiniz.

SÝM kartta 
kopyala

Bir kaydõ telefon rehberinden
SİM kart rehberine
kopyalamaya yarar (rehberi
değiştirdiğinizde veya başka
bir telefon kullandõğõnõzda
telefonunuzdaki rehber daima
güncel kalõr).

Göster

Tipi deðiþtir



Ayarlar

içerir. Melodi listesinde gezinin ve seçtiğiniz
r bekleyin.

sesleri Sessiz konumuna
 duyulmaz (yukarõya bkz.).

i mesaj aldõğõnõzda duyulacak
esini Açýk veya Kapalý olarak
anõzõ sağlar. Bu seçenek Açýk

ayarlandõğõnda, melodiler
den istediğiniz uyarõyõ da
iz mümkündür.

siyonla çeşitli audio ayarlarõnõ
irsiniz. Bu ayarlar telefonla
e esnasõnda da kullanõlabilir
umda listede gezinin ve farkõ
 için birkaç saniye bekleyin).

ksiyon, tuş tonlarõnõ Açýk veya
olarak ayarlamanõzõ sağlar.

olarak ayarlansa bile,
eler sõrasõnda DTMF sinyalleri
bilir (bkz. Sayfa 57).
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6 � Ayarlar
Ayarlar menüsü, telefonunuzu kişiselleştirme ve her
fonksiyonun (sesler, saat ve tarih, güvenlik, vb.)
ayarlarõnõ değiştirmenize olanak verir. Hýzlý Ayar
menüsü, bir kerede birkaç ayarõ değiştirmenize
olanak verir (bkz. Sayfa 24).

Sessiz
Sessiz ayarõnõ Açýk veya Kapalý olarak
ayarlamanõzõ sağlar. Açýk ayarõnda tüm
uyarõ sesleri devre dõşõ bõrakõlõr ve
Titreşim fonksiyonu etkinleştirilir.

Sessiz ayarõnda tuş tonlarõ da sessiz duruma geçer.

Zil seviyesi
Zil sesi seviyesi fabrika çõkõşõ çoğu
kez Orta değerine ayarlanmõştõr. Zil
sesini Sessiz ile Artan arasõnda bir
değere ayarlamak için + veya
- tuşuna basõn.

Melodi
Bu fonksiyonla istediğiniz melodiyi
seçebilirsiniz. Melodi listesi,
kaydetmiş olduğunuz melodileri de

melodi çalõnana kada
Zil seviyesini ve 
getirdiyseniz melodi

Mesaj Uyarýsý
Her yen
uyarõ s
ayarlam
olarak 
listesin
seçmen

Ekolayzer
Bu fonk
seçebil
görüşm
(bu dur
duymak

Tuþ tonlarý
Bu fon
Kapalý 
Kapalý 
görüşm
aktarõla

Sesler

Sessiz

Zil seviyesi

Melodi

Mesaj Uyarõsõ

Ekolayzer

Tuş tonlarõ
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veya araba çakmak adaptörü
titreşim fonksiyonu otomatik

numuna getirilir.

 fonksiyon, turnike menüsünün
masyonunu Açýk veya Kapalý olarak
rlamanõzõ sağlar. Açýk ayarõnda bu
ksiyonla örneğin SMS oku
ilen bir mesaj gibi metinler de
rõya kaydõrõlabilir.
 kapatõlmasõ telefonunuzun
un süre dayanmasõnõ sağlar.

ucu
 menü, ekran koruyucuyu Açýk veya
palý olarak ayarlamanõzõ sağlar. Açýk
rõnda, telefonunuza kaydettiğiniz

seçtiğiniz bir veya birden çok JPEG
arak, hazõr modunda animasyonlu
lir.
 Kapalý olarak ayarlandõğõnda Eko
olarak etkinleşir ve örn. siyah
e saat gösterilir. Bu mod
Ayarlar

Alarm Sesleri
Bu fonksiyon, alarm seslerini aşağõda
belirtilen durumlarda Açýk veya Kapalý
olarak ayarlamanõzõ sağlar:

� Ajandanõzda programladõğõnõz bir Ajanda için
zaman geldiğinde,

� Cevapsýz arama halinde,
� Pilin şarj edilmesini gösteren Pil uyarýsý

verildiğinde,
� Dakika uyarýsý ile görüşme süresinin kontrolü için

(konuştuğunuz kişi bip sesini duymaz).
Bu menüyle asõl uyarõ sesleri DEĞİL, sadece
akustik alarm sesleri aktive/deaktive edilir. Örn.
ajanda alarmõnõ Kapalý konumuna ayarladõğõnõzda,
telefonunuz buna rağmen Alarm sembolünü
ekranda gösterir (şayet programladõysanõz), ancak
ilgili alarm sesi verilmez.

Titreþim
Bu fonksiyon, titreşimi Açýk veya
Kapalý olarak ayarlamanõzõ sağlar. Bu
fonksiyon gelen çağrõlarõ duyurmak,
vakti gelen randevularõ hatõrlatmak

için ve yeni mesaj alõndõğõnda alarm sesi yerine
kullanõlabilir.

Şarj kablosu 
bağlandõğõnda 
olarak Kapalý ko

Animasyon
Bu
ani
aya
fon

menüsünde seç
aşağõya ve yuka
Animasyonlarõn
şarjõnõn daha uz

Ekran Koruy
Bu
Ka
aya
ve 

dosyasõ kullanõl
bir resim gösteri
Ekran koruyucu
modu otomatik 
zemin üzerind

Alarm Sesleri

Titreşim

Ekran

Animasyon

Ekran Koruyucu



Ayarlar

telefonunuzun işletim süresini (pil ömrünü) Duvar Kâðýdý
ksiyon, duvar kâğõdõnõ Açýk
Kapalý olarak ayarlamanõzõ
Açýk ayarõnda seçilen resim/
r, şayet bir şov ayarlanmadõysa
odunda Normal veya Azalan
 gösterilir.
atõnda resimler duvar kâğõdõ

.

n kontrast kademesini
aya yarar.

uşu kullanarak özel bir
ona direkt erişimi sağlar. İlgili
basõlõ tutulmasõ fonksiyonu
tirir veya atanmõş olan
õ sağlar (Hýzlý Arama).

 sadece 2 ile 9 arasõ

 tuşlara zaten fonksiyonlar
li değiştir), 1 (Telesekreteri
lararasõ numaralarõ arama).
18

artõrõr.
İstediğiniz resimleri seçin, Baþlangýç gecikme
seçeneğine ulaşõn ve bir değer girin, ardõndan Ekran
süresi ile entervali belirleyin. Ekran koruyucuyu
etkinleştirmek için , tuşuna basõn.
Ekran koruyucu hazõr modunda, resimler arasõnda
ayarlanan zaman limitleri ve entervallere göre
animasyonlu şov için devreye girer.
Ekran animasyonunu sağlamak için birkaç (en
çok 10) resim seçmeniz gerekir. Ekran koruyucu
olarak kullanõlmak üzere tek bir resim
seçtiğinizde, yalnõzca bu resim görüntülenir.

Aydýnlatma
İstediğiniz değeri seçerek aydõnlatma
için Süre belirlemeye yarar.
Aydõnlatma, çağrõ veya mesaj
geldiğinde, menülerde gezinildiğinde
vs. devreye girer.

Bu fonksiyonun devre dõşõ bõrakõlmasõ,
telefonunuzun şarjõnõn daha uzun süre
dayanmasõnõ sağlar.

Bu fon
veya 
sağlar. 
resimle
hazõr m
mod 'da

Yalnõzca JPEG form
olarak kullanõlabilir

Kontrast
İstenile
ayarlam

Bir t
fonksiy
tuşun 
etkinleş

numaranõn aranmasõn
Programlamak için
tuşlar kullanõlabilir.
Aşağõda gösterilen
atanmõştõr: 0 (Di
ara) ve * (ulus

Aydõnlatma

Hýzlý tuþlar

Duvar Kâğõdõ

Kontrast

Hõzlõ tuşlar
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eğini seçin, istediğiniz fonksiyonu
 listede gezinin ve , tuşuna

ve konuþun ifadesi belirdiğinde,
rüntülenen talimatlara uyun. Ses
aydetmeniz istendiğinde, sessiz bir
aya ve kõsa ve net telaffuz edilen

ullanmaya dikkat edin.
menüde Sil, Ses komutu çal, Ýþlevi
Ses kaydý deðiþtir opsiyonlarõna
iz. Daha başka ses komutlarõ
çin c tuşuna basõn.
bir fonksiyonu etkinleştirmek için
ken , tuşunu basõlõ tutun ve
tunu söyleyin. 

 kelime kaydederek bir ses
utunu ayarlamanõza yarar. Kayõtlõ

imeyi söylediğinizde ilgili numara
nõr.
mde tarif edildiği gibi hareket edin,
niz kaydõ seçin ve ardõndan ,

egre edilmiş olan rehber
istediğiniz numarayõ gösterilen
rsiniz.
Ayarlar

Servis sağlayõcõnõza bağlõ olarak, başka hõzlõ tuşlar
da önceden tanõmlanmõş ve yeniden
programlanmaya kilitlenmiş olabilir.
1. 2 ile 9 arasõ bir tuşu seçin ve ,

tuşuna basõn.
2. Bu tuşa atamak istediğiniz fonksiyonu seçmek

için listede gezinin ve , tuşuna basõn. Çoğu
seçenekler menüyü açar (örn. Mesaj gönder
veya Eposta) veya fonksiyonu başlatõr (örn.
Hesap makinesi veya Kaydet).

Seçilen hõzlõ tuş zaten atanmõşsa, onu yeniden
programlayabilirsiniz: , tuşuna iki kez basõn
ve Deðiþtir'i seçin. Bu şekilde mevcut fonksiyonlar
listesine ulaşõrsõnõz.
Hõzlõ tuşlarõ kullanmak için, hazõr modundayken
istediğiniz fonksiyon veya numarayõ atamõş
olduğunuz tuşu basõlõ tutmanõz yeterlidir.

Özel bir fonksiyona direkt ulaşmak
için bir ses komutunun ayarlanmasõnõ
sağlar.

Ses komutunu Hýzlý tuþlar tarafõndan desteklenen
çoğu fonksiyonlar için kullanabilirsiniz.

1. <Yeni> seçen
seçmek için
basõn.

2. OK'e basýn 
ekranda gö
komutunu k
ortamda olm
bir sözcük k

3. Bir sonraki 
deðiþtir ve 
ulaşabilirsin
ayarlamak i

Ses komutuyla 
hazõr modunday
kayõtlõ ses komu

Bir
kom
kel
ara

Yukarõdaki bölü
listeden istediği
tuşuna basõn.
Telefona ent
ayarlanmõşsa, 
listeden seçebili

Ses komutu

Ses komutu

Sesli arama

Sesli arama



Ayarlar

Ses komutu'nda olduğu gibi Ses komutu ekle?

e
ü, gelen ve giden çağrõlarõ ayrõ
engellemenizi sağlayarak,

unuzun kullanõmõnõ belirli
lara sõnõrlamanõza olanak
ağlõ bulunduğunuz şebekeye
n şifreyi servis sunucunuzdan
rama engellemesi gerek Gelen

 tipleri veya Dolaþýmda) gerekse
 arama tipleri, Uluslararasý ve
belirlenebilir.
lükârda bu menülerdeki tüm
er. Durum menüsü, arama
õnõ sorgulamaya yarar.

 fonksiyon aboneliğe bağlõdõr
PİN2 kodunu gerektirir (bkz.
yfa 21). Ayrõca, GPRS
rinden WAP ve E-posta
lantõlarõnõ da etkileyebilirer.

2 kodunu girerek Sabit no
si'ne başvurmanõzõ ve bu

eyi değiştirmenizi sağlar.
20

belirdiğinde , tuşuna basõn ve ekranda verilen
talimatlara uyun. Sesli aramayõ kullanmak için:
Hazõr modundayken , tuşunu basõlõ tutun ve
aramak istediğiniz numaranõn kayõtlõ ses komutunu
söyleyin.
Sesli arama ve fonksiyonlara ulaşmak için sesli
komut arasõnda paylaştõrõlmak üzere en çok 15 ses
etiketi tanõmlayabilirsiniz. Silmek, değiştirmek
veya dinlemek üzere kaydedilen ses komutlarõna
ilgili menülerden ulaşabilirsiniz.

Sabit numaralar listesi
Bu fonksiyonla, Sabit no listesi adõ
altõnda özel bir isimler listesi
oluşturabilir ve Arama kýsýtlama
fonksiyonuyla tüm aramalarõ bu
listeye sõnõrlandõrabilirsiniz.

Arama engellem
Bu men
ayrõ 
telefon
numara

verir. Bu özellik b
bağlõdõr. Gerekli ola
temin edebilirsiniz. A
aramalar (Tüm arama
Giden aramalar (Tüm
Ana Hariç Ulusl.) için 
Ýptal opsiyonu her ha
aramalara etki ed
engellemesinin ayar

Güvenlik

Arama
kýsýtlama

Aramalarõ Sabit numaralar
listesine sõnõrlamanõzõ sağlar. Bu
durumda, ana menüdeki Rehber'e
değil, yalnõzca Sabit numaralar
listesindeki isimlere
erişebilirsiniz.

Sabit no listesi

Bu
ve 
Sa
üze
bağ

Sabit
numaralar
listesi

PİN
liste
list

Arama engelleme



21

servis sunucusunun GPRS
figüre edilmelidir. Söz konusu
 bölümde tarif olunan menüleri
dan, her bir uygulamanõn (örn.
posta vb.) menülerinde istediğiniz
veya GPRS) ayarlayõn.

 menüyle, telefonunuzun ne zaman
RS servisine bağlanacağõnõ
irleyebilirsiniz:

yýt
 fonksiyonla Manüel ayarõnda
unduğunuz bölgede mevcut olan
ekelerin listesine ulaşabilirsiniz.

Telefonunuz her zaman GPRS
servisine kaydolacaktõr. Bu
seçenek daha hõzlõ bir GPRS
bağlantõsõ sağlar. Ancak enerji
sarfiyatõnõ da arttõrõr.
Telefonunuz yalnõzca
gerektiğinde otomatik olarak
GPRS servisine kaydolacaktõr.
Bu seçenek enerjiden tasarruf
eder, ancak bağlantõnõn
kurulmasõ daha uzun sürer.
Ayarlar

Kodlarý deðiþtir
PÝN, PÝN2 kodunu ve arama engelleme
kodunu değiştirmeye yarar. SİM
kartõnõza bağlõ olarak, bazõ opsiyon
veya fonksiyonlar için servis

sunucunuzdan temin etmeniz gereken PİN2 gizli
kodunu girmeniz gerekebilir.
PİN2 kodunu 3 kez peşpeşe hatalõ girerseniz SİM
kart bloke edilir. Blokajõ kaldõrmak için servis
sunucunuzdan veya satõcõnõzdan temin edeceğiniz
PUK2 kodunu girmeniz gerekir. PUK kodunu 10
kez peşpeşe hatalõ girerseniz SİM kart bloke edilir
ve artõk çalõşmaz. Bu durumda servis sunucunuza
veya satõcõnõza başvurun.

PÝN koruma
PİN korumasõnõ Açýk veya Kapalý
konuma getirmeye yarar. Açýk olarak
ayarlandõğõnda, telefonunuzu açarken
PİN kodunuzu girmeniz istenir.

Deaktive edildiği hallerde PİN kodunu
değiştiremezsiniz.

Servis sunucunuzdan GPRS servisi ve abonelik
koşullarõ hakkõnda ayrõntõlõ bilgi isteyin. Telefon,

genelde ilgili 
ayarlarõyla kon
ayarlar için bu
kullanõn. Ardõn
WAP, MMS, E-
şebekeyi (GSM 

GPRS ekle
Bu
GP
bel

Þebekeye ka
Bu
bul
şeb

Þebeke

Kodlarõ değiştir

PİN koruma

Daima açýk

Veri arms için

GPRS ekle

Şebekeye kayõt



Ayarlar

Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve eçilen profilin ismini
ğiştirmeye yarar.

eçilen profilin tüm
rametrelerini gösterir.

SM ayarlarõnõ değiştirmeye
rar:
Kullanýcý adý,
Þifre,
Bağlantõ için gerekli Telefon
No.'yu servis sunucunuzdan
temin etmelisiniz (ÝSDN veya
Analog),
Çalýþmadýðý süre 30 saniyenin
üzerinde olmalõdõr ve telefon
bu süre sona erdiğinde
bağlantõyõ otomatik olarak
iptal eder (şayet bir bağlantõ
varsa).

PRS parametrelerini
ğiştirmeye yarar (GSM
arlarõnda olduğu gibi aynõ
anlar) APN menüsüyle,
ğlanmak istediğiniz haricî
ri şebekesinin adresini,
ğlantõnõn kurulmasõ için bir
etin dizisini girebilirsiniz.
22

onaylamak için , tuşuna basõn.
Tercihler

Tercih ettiğiniz şebekelerin listesini
hazõrlar. Bu listeyi oluşturduğunuzda
telefon, yaptõğõnõz tercihlere göre bir
şebekeye kaydolmayõ dener.

Eriþim Ayarlarý
Bu menü birkaç veri profili
oluşturmanõza olanak sağlar: WAP
kullanõmõ veya MMS gönderimi için.
Seçilen profil GSM veya GPRS
şebekelerine bağlantõlar için kullanõlõr.

Aşağõda açõklanan tüm fonksiyonlar servis
sunucusuna ve/veya aboneliğe bağlõdõr. Bağlantõ
sõrasõnda hata mesajlarõ genellikle yanlõş
parametrelerden kaynaklanmaktadõr: Doğru
parametreleri almak için ilk kullanõmdan önce
servis sunucunuza başvurun. Parametreler SMS
yoluyla da gönderilebilir. Bazõ önceden
yapõlandõrõlmõş profiller, yeniden programlanmayõ
veya yeniden adlandõrõlmayõ önleyecek biçimde
kilitli olabilir.
Listeden bir pozisyon seçin ve aşağõdaki
opsiyonlardan birine erişmek için , tuşuna
basõn:

Tercihler

Erişim Ayarlarõ

Ýsmi deðiþtir S
de

Göster S
pa

GSM Ayarlarý G
ya
�
�
�

�

GPRS Ayarlarý G
de
ay
al
ba
ve
ba
m
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zca saatin yaz/kõş saatine göre
lkelerde geçerlidir (örneğin,
idian Time / İngiliz yaz saati).
 saatini Açýk (yaz aylarõnda) veya
alý (kõş aylarõnda) olarak
rlamanõzõ sağlar. Yaz saati Açýk
umundayken saati 12:00'ye
palý konumuna getirdiğinizde saat
13:00'e ayarlanõr.

ili rakam tuşlarõna basarak veya
 veya - tuşlarõ yardõmõyla saat

rõnõ dakika dakika ileri veya geri
anõzõ sağlar.

menü metinleri için ekran dilini
ak verir. + veya - ile
seçin ve , tuşuna basarak

 0 tuşunu basõlõ tutarak da bu
lirsiniz.
Ayarlar

Saat ekraný
Hazõr modunda gösterilmek üzere saat
formatõnõ Analog, Dijital/ortada, Dijital/
köþede veya Saat yok olarak
ayarlamaya yarar.

Tarih ayarý
İlgili rakam tuşlarõna basõlarak tarihi
ayarlamaya yarar. Bu amaçla +
veya - tuşlarõnõ da
kullanabilirsiniz.

Tarih formatý
Bu fonksiyonla, Gregoryan veya Budist
olmak üzere mevcut iki tarih
formatõndan birini seçebilirsiniz.

Saat dilimi

Zaman dilimi ve yaz saati ilk önce ayarlanmalõdõr
(daha önce ayarlanmõş olduğu hallerde tarih ve
saati kontrol edin).

İlgili zaman diliminin GMT
(Greenwich Meridian Time) uyarõnca
ayarlanmasõna yarar.

Yaz saati

Bu ayar, yalnõ
ayarlandõğõ ü
Greenwich Mer

Yaz
Kap
aya
kon

ayarlarsanõz, Ka
otomatik olarak 
Saat ayarý

İlg
+
aya
alm

Bu menü, tüm 
seçmenize olan
istediğiniz dili 
onaylayõn.
Hazõr modunda
menüye ulaşabi

Saat ve tarih

Saat ekranõ

Tarih ayarõ

Tarih formatõ

Saat dilimi

Dil

Yaz saati

Saat ayarõ



Ayarlar

deaktive edilir ve Kiþisel ayarlarõnõz yeniden

Kiþisel sütununda belirtilen
õ yapõlmõş olan ön ayarlardõr.
lar bireysel olarak

 sizin ayarlarõnõz aşağõda
ardan farklõ olabilir.

 Kiþisel menüsünde kayõtlõ
õr (ayarlarõ değiştirmiş veya
õza bağlõ olmaksõzõn).
r takdõğõnõzda Kulaklýk ve Araç
a hizmetinizdedir. Aksesuar
nunuz tekrar Kiþisel ayarõna

Orta Orta

Kapalõ

Kulaklõk Araç konumu
24

Bu menü, önceden tanõmlanmõş olan bir dizi
ayarlara ulaşmanõzõ sağlayarak ve çeşitli ayarlarõ
birden değiştirerek telefonunuzu kolayca
kişiselleştirmenizi sağlar. Örneğin Toplantý'yõ
seçtiğinizde, zil sesi sessize getirilir, titreşim
fonksiyonu açõlõr ve tuş tonlarõ kapatõlõr (diğer
ayarlar sizin tanõmladõğõnõz gibi kalõr). Toplantõnõz
bittiğinde Kiþisel seçeneğini belirlerseniz, her
zamanki ayarlarõnõz yeniden etkinleşir.
Ön ayarõ bir hõzlõ tuşa da atayabilirsiniz (örn. bu
durumda 3 tuşunu basõlõ tutarsanõz Sessiz
ayarlarõ etkinleşir, bkz. �Hõzlõ tuşlar� Sayfa 18),
bu tuşu tekrar basõlõ tuttuğunuzda fonksiyon

etkinleştirilir.
Aşağõdaki tabloda 
ayarlar, fabrika çõkõş
Tüm fonksiyon
ayarlanabildiğinden,
sõralanmõş olan ayarl
Her tablo alanõ 
olan ayarlara dayan
değiştirmemiş olman
Telefona bir aksesua
konumu ayarlarõ d
çõkarõldõğõnda telefo
geçer.

Hýzlý ayar

Hýzlý ayar

Titreşim Açõk Kapalõ Açõk
Zil sesi Orta Orta Yüksek Sessiz
Tuş tonlarõ Açõk Kapalõ
Ajanda uyarõlarõ Açõk
Zayõf pil uyarõsõ Açõk
Mesaj Uyarõsõ Açõk
Aydõnlatma 10 sn. Kapalõ

Kişisel Otonomi Dõş mekan Toplantõ
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Açõk Açõk

Kulaklõk Araç konumu
Ayarlar

Hýzlý ayar

Zoom Kapalõ
Her tuşla cevap Kapalõ
Animasyon Açõk Kapalõ

Kişisel Otonomi Dõş mekan Toplantõ



Mesajlar

rõ içeren bir sonraki fonksiyon
n , tuşuna basõn.

resimler hariç olmak üzere,
 2 farklõ türden en fazla 2 ek
nce bir animasyon, sonra bir
alnõzca resim dikkate alõnõr.
lidir.

 gönderilen mesajõ düzeltip,
iştirip yeniden göndermenizi
lar.
. Beni ara gibi standart bir
aj seçmeye ve kendi
aranõz Numaram fonksiyonu
da ilk sõraya kaydedilmiş
asõ halinde numaranõzõ
meye yarar (bkz. Sayfa 13).

üel mesajõ ve olasõ eklenmiş
 grafik ve melodiyi SMS
vi menüsünde kaydetmeye
ar.
üel mesajõ gönderir.
 melodi ekler.
 bitmap grafiği veya

asyon ekler.
26

7 � Mesajlar

Bu menüyle kõsa mesajlar
gönderebilir, mesajlarõnõza ses,
animasyon veya resimler ekleyebilir
ve aldõğõnõz mesajlarõ yönetebilirsiniz.

Chat fonksiyonu etkinse (bkz. Sayfa 34) hazõr
konumunda SMS gönder fonksiyonuna ulaşõlamaz.
Bu durumda sadece Cevapla seçeneğine
erişebilirsiniz.

SMS gönder
Bu menüyle, rehberinizde kayõtlõ
olsun veya olmasõn, herhangi bir
kişiye SMS gönderebilirsiniz (bu
durumda rehber listesinden <Yeni>
seçeneğini seçin ve numarayõ girin).

Telefonunuza entegre edilmiş olan rehber
ayarlõysa, SMS mesajõnõ standart numaraya
göndermek için , tuşuna basõn veya başka bir
numara seçin (bkz. �İsimleri değiştirme ve
yönetme� Sayfa 14).
Üç farklõ mesaj türü arasõnda seçim yapabilirsiniz.

Aşağõdaki opsiyonla
grubuna ulaşmak içi

Animasyonlar ve 
SMS'iniz ile birlikte
gönderebilirsiniz: Ö
resim seçerseniz, y
Bunun tersi de geçer

SMS

<Yeni> Yeni bir mesaj göndermeye yarar.

SMS

SMS gönder

Son mesaj Son
değ
sağ

Standart Örn
mes
num
altõn
olm
ekle

Kaydet Akt
olan
Arþi
yar

Gönder Akt
Ses ekle Bir
Grafik ekle Bir

anim



27

ğiştirmek istediğiniz mesaja resim
a ses ekliyse, önce ekleri Resim
ümü veya Ses albümü'ne
detmeniz gerekir. Ardõndan
eri yeniden mesajõnõza ekleyin
z. Sayfa 44).

nderene cevap vermeye yarar.
sajla birlikte gönderilen grafik ve/
a animasyonlarõ kaydetmeye
ar.
ilen mesajõ iletmeye yarar (alõcõyõ
berden seçin veya telefon

arasõnõ tuşlayõn).
saja eklenmiş olmasõ halinde
derenin numarasõnõ kaydeder.

sajõ göndereni geri aramaya yarar
rvis sunucusuna bağlõdõr).
nak işaretleri arasõnda olmasõ
tõyla mesajõn içerdiği bir numarayõ
meye yarar (mesaja birden çok
ara eklenebilir ve çekilebilir).

S ile birlikte gönderilen melodiyi
deder.
Mesajlar

Bazõ hazõrlanmõş öğeler telefonun teslimat
kapsamõnda mevcuttur. İlgili menüler altõnda
kaydetmiş olduğunuz kişisel resim ve sesler, telif
hakkõyla korunuyor olmalarõ halinde
gönderilemezler.

SMS oku
Bu menüyle mevcut olan tüm
mesajlara bakabilirsiniz: Gönderilen,
alõnan, okunan ve/veya kaydedilen
mesajlar. İlk menü basamağõndaki

Tümünü sil fonksiyonuyla bütün mesajlarõ birden
silebilirsiniz. Bir mesaj görüntülendiğinde,
aşağõdaki opsiyonlara erişmek için , tuşuna
basõn:
Sil Seçilen mesajõ siler.
Arþive Git Mesajlarõ telefonun hafõzasõna

kaydeder. Bu mesajlara daha sonra
Mesajlar > SMS Arþivi menüsünden
ulaşabilirsiniz.
Arşiv listesine aktarõlan mesajlar
SMS listesinden silinir.

SMS 
düzelt

SMS yazmak, değiştirmek ve
herhangi bir alõcõya tekrar
göndermeye yarar (bir grafik veya ses
eklemek de mümkündür).

SMS oku

De
vey
alb
kay
ekl
(bk

Cevap ver Gö
Grafiði 
kaydet

Me
vey
yar

Mesajý ilet Seç
reh
num

No.yu 
kaydet

Me
gön

Geri ara Me
(se

Alýnan 
numara

Tõr
şar
çek
num

Melodiyi 
kaydet

SM
kay



Mesajlar

SMS ayarlarý

 ve kaydedilen mesajlarõ
eye ve arşivlenen tüm
rõ Sil'meye yarar. Mesajlarõ,
om. kaydet komutunu seçerek
a bkz.) veya alõnan mesajõ

 kez bastõktan sonra Arþive Git�i
siniz.

siyon Açýk veya Kapalý olarak
abilir. Açõk konumunda mesaj
inizin numarasõ mesajõnõzla
 gönderilir. Böylelikle alõcõ,
mesaj şebekeniz üzerinden
 cevap gönderebilir.

llik aboneliğe bağlõdõr.

siyon Açýk veya Kapalý olarak
abilir. Size, SMS'inizin teslim
edilemediğine dair bir mesaj
ilir.
llik aboneliğe bağlõdõr.

siyon Açýk veya Kapalý olarak
abilir. Gönderilen mesajlar
ik olarak Arþivi menüsünde
ilir.
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Bu menü, aşağõda açõklanan
fonksiyonlar yardõmõyla mesajlarõnõz
için çeşitli ayarlar yapmanõza olanak
verir:

SMS Arþivi
Okunan
gösterm
mesajla
SMS ot
(yukarõy

seçip , tuşuna iki
seçerek kaydedebilir

SMS 
merkezi

Yetkili SMS merkezinizi
ayarlamanõza olanak verir. SİM
kartta kayõtlõ değilse, SMS merkezi
numaranõzõ girmeniz gerekir.

Ýmza Standart olarak imzanõz, mesajõnõzõn
sonuna eklenen telefon numaranõzdõr
(imza eklendiğinde mesaj uzunluğu
kõsalõr). İmzayõ düzeltmek,
değiştirmek ve kaydetmek için Düzelt,
Deðiþtir ve Kaydet seçeneklerini
kullanabilirsiniz.

Geçerlilik 
süresi

Mesajlarõnõzõn mesaj merkezinde
saklanacaklarõ süreyi ayarlamanõza
yarar. Bu ayar, alõcõya geçici olarak
ulaşõlamadõğõ (dolayõsõyla mesajõnõzõ
hemen alamadõğõ) durumlarda yararlõ
olur.
Bu özellik aboneliğe bağlõdõr.

SMS ayarlarõ

Cevap 
þebekesi

Bu fonk
ayarlan
merkez
birlikte
sizin 
ücretsiz
Bu öze

Teslim 
Raporu

Bu fonk
ayarlan
edilip 
gönder
Bu öze

SMS 
otom. 
kaydet

Bu fonk
ayarlan
otomat
kayded

SMS Arşivi
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ristler önceden ayarlanmõş ve
ke olabilirler; bu durumda
leri değiştirilemez.

ernet servis sunucunuzun (ISP) E-
ta serverine erişim ayarlarõnõn
figürasyonuna yarar.
lanýcý adý, Þifre ve EPosta adresi
elde abone olduğunuzda size
ilir. Bu parametreleri belirtildiği
i girin. POP3 adresi E-posta Alõmõ ,
TP adresi ise E-posta Gönderimi
n gereklidir.

n ve E-posta servis sunucularõnõz
P serverinin doğru adresinin size
n GPRS yoluyla E-posta bağlantõsõ
da servis sunucunuza başvurun.

 menü, çoğu zaman
iştirilmelerine gerek olmayan
işmiş ayarlarõ içerir.
 menülerin alanlarõ boş ise veya
osta erişiminde sorun
õyorsanõz internet servis
ucunuza (ISP) başvurun.
Mesajlar

E-posta özelliği telefon aboneliğinize dahil
değilse, bu hizmete abone olmanõz ve gerekli E-
posta parametrelerini servis sağlayõcõnõzdan
almanõz gerekir. Servis sağlayõcõnõzdan alacağõnõz
tüm E-posta parametrelerini aşağõda tarif edildiği
şekilde girmeniz gerekir. Bazõ yerlerde servis
sunucusu aynõ zamanda E-posta servis
sağlayõcõsõdõr.

Bu menüyle, ekli veya eksiz E-posta
gönderebilir ve alabilirsiniz.
Telefonunuz önceden ayarlanmõş ise,
gerekli tüm parametreler mevcuttur ve

Kullanýcý adý, Þifre ve EPosta adresi hariç
değiştirilmelerine gerek yoktur. Bu kişisel bilgiler
size abonelik sözleşmesi yapõlõrken teslim edilir.
@ veya % gibi özel karakterleri girmek için bkz.
Sayfa 10.

Ayarlar
, tuşuna basõn, Mesajlar > E-posta > E-posta 1
seçimini yapõn ve , tuşuna basõn. Ardõndan
Ayarlar seçimini yapõn ve aşağõdaki opsiyonlara
erişmek için , tuşuna basõn:

E-posta

Kullanýcý 
adý

EPosta 1 ve E-posta 2 fihristlerinin
isimlerini değiştirir.

E-posta

Fih
blo
isim

E-posta 
sunucusu

İnt
pos
kon
Kul
gen
ver
gib
SM
içi

DİKKAT! Telefo
farklõ ise, SMT
gönderilmesi içi
kurmak konusun

Geliþmiþ Bu
değ
gel
Bu
E-p
yaş
sun



Mesajlar

çoğu hata mesajlarõ yanlõş
na dayanmaktadõr: Doğru
k için ilk kullanõmdan önce
aşvurun.

fon No. (ISDN veya Analog):
lantõnõn kurulmasõ için
kli olup, servis sunucu
fõndan verilir.
atik kes: Değer 30 saniyenin

inde olmalõdõr ve telefon bu
 sona erdiğinde bağlantõyõ
atik olarak iptal eder

vcut bağlantõ esnasõnda).
 ile veri alõşverişi
leşmedi hallerde ayarlanmõş
re etkin olur ve bağlantõnõn

tik olarak kesilmesine yol

yarlarý
ayarlarõnõ değiştirmeye yarar
ayarlarõnda olduğu gibi aynõ
). APN menüsünde istediğiniz

şebekenin adresini
irsiniz.
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Bağlantõ sõrasõnda 
parametre ayarlarõ
parametreleri alma
servis sunucunuza b

Çoğu Avrupa ülkelerinde, SMTP
Doðrulama menüsü için Kapalý
ayarõnõn seçilmesi gerekir: Açýk
ayarõnda E-posta
GÖNDEREMEZSİNİZ. Ayrõntõlõ
bilgi için servis sağlayõcõnõza
başvurun.

Þebeke 
eriþimi

Bağlantõnõn kurulmasõ için şebeke
seçimine ve ilgili parametrelerin
ayarlanmasõna yarar.
Taþýyýcý
� GSM veya GPRS: Cep telefonunuz,

E-posta bağlantõlarõ için yalnõzca
GSM veya GPRS şebekesini
kullanõr.

� Önce GPRS: Cep telefonunuz,
önce GPRS şebekesine
bağlanmayõ dener ve GPRS
şebekesi bulunamazsa GSM
şebekesine bağlanõr.

Önce GPRS opsiyonu için hem GSM
hem de GPRS ayarlarõnõ yapmõş
olmalõsõnõz.
GSM Ayarlarý
GSM ayarlarõnõ değiştirme:
� Kullanýcý adý ve Þifre,

� Tele
Bağ
gere
tara

� Otom
üzer
süre
otom
(me

Şebeke
gerçek
olan sü
otoma
açar.
GPRS A
GPRS 
(GSM 
alanlar
haricî 
girebil
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alnõzca tek bir JPEG dosyasõ
 Metin girme konusunda bkz.
sayõ girme� Sayfa 10. E-posta
bir çağrõyõ kabul ederseniz, menü
fonunuz görüşme sona erdiğinde
eçer.

nu aç
 menüyle mesaj kutunuza ulaşarak
osta başlõklarõnõ serverden
irebilir ve ardõndan ilgili E-posta
sajlarõnõ okuyabilirsiniz.
kutusu aynõ ayar ve seçeneklere

nlarõ birbirinden farklõ

saj hazõrlamak için: Konu ve
tin'i girin ve ardõndan aşağõdaki
iyonlara ulaşmak için , tuşuna
õn:

E-posta mesajõnõza bir ses veya
grafik eklemek istiyorsanõz Ses
ekle veya Grafik ekle seçeneklerini
seçin.
Gönder: Mesajõnõzõ alõcõya/
alõcõlara gönderir.
Deðiþtir: E-posta mesajõnõzõ not
defterinde değiştirmeye yarar.
Mesajlar

Mesaj gönder
Bu menüyle E-posta mesajlarõnõzõ bir
defada bir veya birkaç alõcõya
gönderebilir ve örn. JPEG resmi gibi
bir ek de ekleyebilirsiniz. Alõnan

mesajlarõ başkalarõna iletebilir ve eklerini ise uygun
bir yazõlõm yoluyla görülür hale getirebilirsiniz.
E-postayõ göndermeden önce E-posta gönder
menüsünden çõkar veya gönderme işlemini iptal
ederseniz, E-posta içeriği kaydedilmeden silinir.

Her defada y
ekleyebilirsiniz.
�Metin veya 
yazarken gelen 
kapatõlõr ve tele
hazõr moduna g

Mesaj kutusu
Bu
E-p
ind
me

Her iki posta 
sahiptir. Bu

Ýsim Ekle Alõcõlarõn E-posta adreslerini
telefonunuza entegre edilmiş olan
rehbere kaydettiyseniz (bkz.
�Rehbere isim ekleme� Sayfa 12), bu
menü üzerinden ilgili isimleri Rehber
listesinden seçebilirsiniz.
Rehber kayõtlarõnõzõ ekledikten sonra
bir kaydõ seçin ve , tuşuna
basarak E-posta adresini Deðiþtir'in,
listeden Çýkar'in veya başka kayõtlar
ekleyin.
SİM kart rehberini ayarladõysanõz,
E-posta adresini bir pencereden
girebilirsiniz.

Mesaj gönder

Listeyi 
onayla

Me
Me
ops
bas
�

�

�

Mesaj kutusunu aç



Mesajlar

yapõlandõrõrsanõz, cep telefonunuzu iki ayrõ E- e (50 KB üzeri) reddedilir ve
edilir.
ta ekler (resim, metin veya
a) içeriyorsa, bunlar belirli bir
erilir:
 başlõğõnõn detaylarõnõ (tarih ve
nderenin E-posta adresi vb.)

lemek için , tuşuna basõn.
 mesajõnõn asõl metni ek olarak
lenebilir; metni okumak için
tuşuna basõn (gelişmiş
nlar kullanõlamaz).

ya bir metin dosyasõ (yalnõzca
ormatõnda metin) eklenmiştir;
 için , tuşuna basõn
ş fonksiyonlar kullanõlamaz).
açmak için gerekli uygulama
nuzda yoktur veya E-posta
eyecek kadar büyüktür.

z E-postaya başka E-posta
rbiri ardõna en fazla beş E-

eklenebilir, gelişmiş
nlar kullanõlamaz).
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posta erişmine ayarlayabilirsiniz.
1. Mesaj kutusunu aç seçimini yapõn: Telefonunuz

otomatik olarak E-posta serverine bağlanõr ve
mevcut olmasõ halinde E-posta başlõklarõnõ
serverden alõr (her defasõnda 5 başlõk birden).

2. Listenin sonunda (veya başõnda) Sonraki (veya
Önceki) ifadesi görüntülenirse, başka E-posta
başlõklarõ daha var demektir: Mevcut
fonksiyonlardan birini seçin ve almak için
, tuşuna basõn. 

Herhangi bir ek içermeyen bir E-posta ayrõntõ
ekranõnda otomatik olarak görüntülenir.
3. Bir başlõğõ seçin ve Detaylar'õ görmek için ,

tuşuna basõn. Başlõklarda aşağõdaki durum
simgeleri görüntülenebilir:

4. E-posta mesajlarõnõzõ indirmek için ,
tuşuna basõn ve Mesaj al seçimini yapõn.
Seçilen her başlõkta yer alan E-postalarõ
indirmek için bu işlemi tekrarlayõn.

E-posta çok büyüks
indirme işlemi iptal 
5. Aldõğõnõz E-pos

başka bir E-post
göstergeyle göst

[Simge
yok]

E-posta mesajlarõnõzõ
indirilebilirsiniz.
E-posta boyutu çok büyük
olduğundan indirilemiyor.

E-posta silinmek üzere işaretlendi.

E-posta
saati, gö
görüntü
E-posta
görüntü
, 
fonksiyo
E-posta
«.txt» f
okumak
(gelişmi
Bu eki 
telefonu
indirilem
Aldõğõnõ
ekli (bi
posta 
fonksiyo
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a başlõğõ seçin ve aşağõdaki
 erişmek için , tuşuna basõn:

Asõl E-postayõ henüz indirmemiş
olsanõz dahi, gönderenin E-posta
adresini rehberinize ekler.
Yeni bir kayõt hazõrlamak için
<Yeni> seçimini yapõn veya E-
posta adresini eklemek veya
değiştirmek için listeden bir isim
seçin.
Bu durumda telefonunuza
entegre edilmiş olan rehberin
ayarlanmõş olmasõ gerekir; SİM
kart rehberini ayarladõysanõz bu
menü seçeneği
GÖSTERİLMEZ.

E-postayõ silinmek üzere işaretler
(işaretlemeyi iptal etmek için
opsiyonu tekrar seçin). E-posta
menüsünden çõkarken seçilen
pozisyonun/pozisyonlarõn E-
posta serverinde silinmesini
onaylamanõz istenir.
Mesajlar

Resmi Resim albümü menüsünde
görüntüleyebilmek için önce kaydetmeniz gerekir.
Daha ayrõntõlõ bilgi için bkz. �Resim albümü�
Sayfa 44. Yeni grafiği kaydetmek için yeterli
hafõza yeri yoksa, gerekli hafõza yerini elde etmek
amacõyla başka kayõtlarõ (isim, etkinlik veya
grafik) silmeniz gerekir.
Cep telefonunuz çok büyük veya yanlõş dosya
formatõna sahip resimleri kabul etmez. En iyi
neticeyi elde etmek için, E-posta yoluyla grafik
alõrken şu şekilde hareket edin:
� Alõnan grafiği JPEG, BMP veya GIF

formatõnda kaydedin.
� Grafik dosyasõnõn boyutu 50 KB'yi

geçmemelidir.
� Grafiğin kusursuz gösterilmesi için optimal

büyüklüğü 128 x 160 piksel olmalõdõr
(istenilen resim büyüklüğünü elde etmek için
standart bir grafik yazõlõmõ kullanõn).

� Dosya ismi olarak en fazla 10 karakter girin.
Dosya ismine «.jpg» gibi bir uzantõ da
ekleyebilirsiniz.

6. Bir E-post
opsiyonlara

E-posta ekinde bir grafik
içermektedir. Listeden ekli grafiği
seçin ve cep telefonunuza kaydetmek
için , tuşuna iki kez basõn
(isterseniz grafiğin ismini
değiştirebilirsiniz).

Rehbere 
ekle

Sil



Mesajlar

esaj fonksiyonunu Açýk veya
larak ayarlamanõzõ sağlar. Açýk
a alõnan tüm mesajlar (SMS)
ik olarak hazõr modunda
ir.
n metni aşağõya kaydõrõn ve
 için iki defa , tuşuna basõn:
düzeltme ekranõ açõlõr ve ikinci
esajõnõz gönderilir. Ardõndan

ak hazõr moduna dönecektir.

i>'yi seçip servis sunucunuz
õndan verilen kodu girin ve
orsanõz koda bir de isim
n, veya
den bir ayar seçin. Bu ayarõ
tirebilir veya silebilirsiniz.

 en fazla 15 farklõ mesaj türü
rsiniz. Farklõ mesaj türlerine
dlarõ servis sunucunuzdan
elisiniz.

odunda sürekli gösterilmesini
niz mesaj türünü seçmeye
unun için mesaj türünün gerek
kodu gerekse Konular

nde girilmiş olmasõ gerekir).
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Yayõn mesajõ özelliği şebekeye bağlõdõr.

Bu menüyle, şebekedeki tüm
abonelere düzenli olarak iletilen SMS
yayõn mesajõ alõmõnõ yönetebilirsiniz.
Aşağõda belirtilen opsiyonlar
mümkündür:

Hýzlý M
Kapalý o
ayarõnd
otomat
gösteril

Mesajõ okumak içi
hemen cevap vermek
İlk defa bastõğõnõzda 
defa bastõğõnõzda m
telefon otomatik olar

Cevap ver Gönderene cevap vermeye yarar
ve gönderenin adresi otomatik
olarak listeye eklenir. �Mesaj
gönder� Sayfa 31 bölümünde
tarif edildiği gibi hareket edin.

Ýlet İndirilen E-posta mesajõnõ
herhangi bir alõcõya iletmeye
yarar. �Mesaj gönder� Sayfa 31
bölümünde tarif edildiği gibi
hareket edin.

Yayýn mesajý

Alýþ Genel şebeke mesajlarõnõn alõmõnõ
Açýk veya Kapalý konuma getirmeye
yarar.

Konular Almak istediğiniz mesaj türünü
ayarlayabilirsiniz.

Yayõn mesajõ

� <Yen
taraf
istiy
atayõ

� Liste
değiş

Listeye
girebili
ait ko
öğrenm

Bölge 
kodu 

Hazõr m
istediği
yarar (b
Bölge 
menüsü

Hýzlý Mesaj

Hõzlõ Mesaj
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lurken resmin ön izlemesinin
ik) 105 x (yükseklik) 55 piksel olsa
ileceğiz en büyük boyutlu resim
(yükseklik) 640 piksel olabilir.
orunan resimler gönderilemez.
n bir ses seçebilir veya MMS
r ses kaydedebilirsiniz: Bu amaçla
rdõndan <Yeni>'yi seçip ekrandaki
n.

osta adreslerine ulaşabilmek için
efonunuza entegre edilmiş rehberi
miş olmalõsõnõz (bkz. �Rehber
rlarõ� Sayfa 12).

saj hazõrlamak için:
Resim, Metin ve/veya Ses ekleyin
(+ veya - tuşuyla bir
sonraki veya önceki grafiğe
gidilir; şayet henüz
seçmediyseniz, ilgili menüye
ulaşmak için , tuşuna basõn)
ve > tuşuna basarak yeni bir
slayt gösterisi hazõrlayõn.
Gönder: MMS mesajõnõzõ
seçtiğiniz alõcõya/alõcõlara
gönderir.
MMS seçenekleri'ne ulaşõm.
Mesajlar

Bir SMS'i okurken başka bir SMS alõrsanõz,
ilkinden çõkmak veya cevap vermek için c
tuşuna basõn. Cep telefonunuz ikinci mesajõ
görüntüler.

Bu menüyle, MMS olarak
adlandõrõlan multimedya mesajlarõnõ
gönderebilir ve alabilirsiniz. Bu tür
mesajlar metin, grafik ve ses içerebilir

ve birkaç sayfadan oluşabilir. Mesajõ bir E-posta
adresine mi yoksa başka bir cep telefonuna mõ
gönderdiğinize bakõlmaksõzõn mesaj bir
animasyonlu şov gösterisi olarak görüntülenir.
"Hafõza dolu" uyarõsõ verildiğinde bazõ mesajlarõ
silmeniz gerekir (örn. standart metin, taslak,
alõnan mesajlar vb.).

Yeni MMS MMS oluşturu
boyutlarõ (genişl
dahi, göndereb
(genişlik) 640 x
Telif hakkõyla k
Ses Albümü'nde
hazõrlanõrken bi
<Kayýtlar>'õ ve a
talimatlarõ izleyi

MMS

Ýsim Ekle Rehber listesinden bir isim seçmeye
veya <Yeni> bir numara veya E-posta
adresini girmeye yarar. Bu isime ait
birden fazla alan mevcutsa
numaralardan birini veya adresi
seçin. Bir kayõt seçin ve listede Düzelt,
Çýkar işlemleri veya başka kayõtlar
eklemek için , tuşuna basõn.

MMS

E-p
tel
seç
aya

Listeyi 
onayla

Me
1.

2.

3.



Mesajlar

tan sonra MMS gönder'i seçin
. MMS mesajõnõzõ taslak olarak
laklar menüsünden de bu
niz. MMS mesajõnõ göndermiş
mesajõ Giden kutusu'ndan seçin
utunu kullanõn.

erme işlemi başarõsõz olursa,
enüsüne taşõnõr.
uğu genel olarak gönderme
e bilgi verir (c tuşuyla iptal

ajõnõzõ örnek olarak
detmeye yarar; Örneğin ileride
a MMS'ler için
anabilirsiniz (örn. �Doğum
ün kutlu olsun�, bkz.
fa 37).
õrlanan animasyonlu şovu
erir.
lar > Uygulama ayarlarý
üsünde ayarlamõş olduğunuz
t süresini değiştirmeye (bkz.
fa 38) ve slaytlar arasõnda bir
rval ayarlamaya yarar.
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Önceden programlanmõş olan bir ses kaydõ mesaja
eklenemez.

MMS seçenekleri
Aşağõdaki seçenekler vardõr:

MMS gönder
Mesajõnõzõ hazõrladõk
ve , tuşuna basõn
kaydettiyseniz, Tas
opsiyona erişebilirsi
olduğunuz hallerde, 
ve Tekrar gönder kom
Taslak mesajõ gönd
mesaj Giden kutusu m
Beliren kontrol çub
işlemi konusunda siz
edebilirsiniz).

Slayt ekle Animasyonlu şovunuz için yeni
bir slayt hazõrlanmasõna ve
eklenmesine yarar. Birkaç slayt
oluşturduktan sonra, < veya
> tuşuyla gezinerek slaytlarõ
gözden geçirebilirsiniz.
Tasarlamakta olduğunuz mesajõn
son sayfasõ seçiliyken >
tuşuna da basabilirsiniz.

Sonraki slayt 
Önceki slayt

Sonraki veya önceki slayta gitmek
için.

Konu deðiþtir Mesajõnõzõn konusunu düzeltmek
ve değiştirmek veya girmek için.

Slayt sil Seçilen slaytõ siler (mesaj şayet
birden fazla slayt içeriyorsa).

MMS'yi taslak 
olarak kaydet

Mesajõnõzõ daha sonra düzeltmek,
tamamlamak ve göndermek üzere
taslak olarak kaydetmeye yarar
(bkz. Sayfa 37).

Örnek olarak 
kaydet

Mes
kay
başk
kull
gün
Say

MMS Göster Haz
göst

Slayt süresi Ayar
men
slay
Say
ente
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netme
r mevcuttur. Standart (etkin) klasör
iniz klasördür.

Geçerli slayt görüntüsünü alõp
Resim albümü'ne kaydetmeye
yarar.
Geçerli slayt sesini alõp Ses
Albümü'ne kaydetmeye yarar.
MMS'yi kapatmaya ve
opsiyonlar listesine geri
dönmeye yarar.

luşturulduktan sonra örnek olarak
ydedilen tüm mesajlarõ listeler.
rneklere Oynat, Düzelt ve Sil
mutlarnõ uygulayabilirsiniz.

luşturulduktan sonra taslak olarak
ydedilen veya mesajõ
ydetmeden ya da göndermeden
ce MMS menüsünden çõktõğõnõz
in otomatik olarak kaydedilen tüm
esajlarõ listeler.Taslaklara Oynat,
üzelt, Gönder ve Silebilirsiniz
mutlarõnõ uygulayabilirsiniz.
Mesajlar

MMS alma

Alõnacak MMS fazla büyük ve telefonunuzun boş
hafõzasõ yeterli değilse, bazõ verileri silmeniz
gerekir (resim, ses vs.). Bkz. �Hafõza durumu�
Sayfa 45.
MMS aldõğõnõzda, ekranda bunu bildiren bir uyarõ
mesajõ görüntülenir. Otomatik veya Manüel alõm
modlarõ hakkõnda daha ayrõntõlõ bilgi için bkz.
�Ayarlar� Sayfa 29.
Mesajõ gönderen bir Okuma Raporu istiyorsa, raporu
göndermek için , tuşuna veya iptal etmek için
c tuşuna basmanõz istenecektir.
MMS yüklendiğinde, oynatmak için gelen mesajõ
Gelen kutusu listesinden seçin ve > tuşuna basõn.
, tuşuyla aşağõdaki Oynatýcý Ayarlarý'na
ulaşabilşirsiniz:

Klasörleri yö
Dört farklõ klasö
son olarak seçtiğ

Oynat Otomatik moduna geçmek
için: MMS sürekli slayt
gösterisi olarak oynatõlõr.

Sonraki slayt 
Önceki slayt 

Sonraki veya önceki slayta
gitmeye yarar. MMS'yi manüel
modda izlerken < veya
> tuşlarõna da
basabilirsiniz.

Resimi kaydet

Sesi kaydet

Kapat

Örnekler O
ka
Ö
ko

Taslaklar O
ka
ka
ön
iç
m
D
ko



Mesajlar

Ayarlar

n servislere derhal erişecek
õş olabilir. Aksi takdirde, bu

erişim parametrelerini servis
anõz gerekir. Parametreleri
servis sunucularõnda erişim
an" ayarlanabilir.
llanõlabilir:
kler:
l: Gelen kutusu'nda bir
tma seçilerek server bağlantõsõ
l kurulduktan sonra mesajõ
ek için Oku komutunu ve
an Oynat komutunu seçin.
tik: Okunan MMS gelen
na aktarõlõr. MMS mesajõnõ
ve oynatmak için > tuşuna

mdayken (yurtdõşõnda) bu mod
tik olarak devre dõşõ bõrakõlõr.

mesajlarõnõzõn serverde
masõ süresini 1 Saat ile 1 Hafta
la) arasõ bir değere ayarlamaya
u fonksiyon, alõcõnõn şebekeye

lmadõğõ (dolayõsõyla mesajõnõzõ
 alamadõğõ) durumlarda yararlõ
38

MMS'nin tamamõnõ aldõğõnõzda hatõrlatmalar
otomatik olarak silinir. MMS alõnmadan önce
hatõrlatmalar KESİNLİKLE silinmemelidir. Aksi
takdirde mesaja artõk ulaşamazsõnõz.
Kaydettiğiniz mesajlar yalnõzca Taslak veya Giden
kutusu klasöründen gönderilebilir. Sildiğiniz
bilgilere (mesaj, hatõrlatma veya rapor) yeniden
ulaşmak mümkün DEĞİLDİR. Silme işlemini iptal
etmek için c tuşuna basõn.

Telefonunuz, sunula
şekilde yapõlandõrõlm
bölümde belirtilen 
sunucunuzdan alm
hatasõz girin. Bazõ 
parametreleri "uzakt
Aşağõdaki ayarlar ku

Giden 
kutusu

Gönderilen veya hazõrlanan, ancak
henüz Gönderilmeyen MMS listesine
ulaştõrõr. Bu mesajlara Oynat, Sil
komutlarõnõ uygulayabilir veya
mesajlarõn Detaylar'õna bakabilir,
Tekrar gönder veya herhangi bir
alõcõya Ýlet seçeneklerini
kullanabilirsiniz.

Gelen 
kutusu

Hatýrlatmalar, Teslim Raporu ve
Okuma Raporlarý ile Okunan ve
Okunmayan MMS gibi tüm öğeleri
listeler.
Hatõrlatma ve raporlara Oku veya Sil
komutlarõnõ uygulayabilirsiniz.
MMS'ye Oynat, Ýlet veya Cevapla
komutlarõnõ uygulayabilir, Detaylar
'õnõ görüntüleyebilir veya Sil ile
silebilirsiniz.

Alým modu Seçene
Manüe
hatõrla
manüe
indirm
ardõnd
Otoma
kutusu
seçin 
basõn.
Dolaşõ
otoma

Geçerlilik 
süresi

MMS 
saklan
(en faz
yarar. B
bağlõ o
hemen
olur.
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MS mesajõnõzõn slaytlarõ
asõndaki entervali ayarlamaya
rar.
beke seçimi: Bağlantõnõn
rulmasõ için önceden ayarlamõş
duğunuz profillerden birinin
çimine yarar (bkz. �Erişim
arlarõ� Sayfa 22).
þýyýcý: Bağlantõnõn kurulmasõ için
beke seçimi: GSM, GPRS veya
ce GPRS.
lefonunuzun bağlanacağõ
nucunun MMS adresini girmek
in MMS merkezi seçimini yapõn.
 geçidi adresi ve Að geçidi portu:
rver ağ geçidinin İP ve port
maralarõnõ girmeye yarar.
Mesajlar

Okuma 
raporu

Bu seçenek Açýk veya Kapalý olarak
ayarlanabilir ve gönderdiğiniz
MMS'nin durumunun değiştiğini
(örneğin okunduğunu veya
silindiğini) size (bir SMS
aracõlõğõyla) bildirir.

Teslim 
raporu

Bu opsiyon Açýk veya Kapalý olarak
ayarlanabilir ve gönderdiğiniz
MMS'nin teslim durumunu
(alõndõğõnõ veya reddedildiğini) size
(bir SMS aracõlõğõyla) bildirir.

Otomatik 
kayýt

Bu opsiyon Açýk veya Kapalý olarak
ayarlanabilir ve Giden kutusu menüsü
üzerinden gönderilen mesajlarõn
otomatik olarak kaydedilmelerini
sağlar.

Slayt 
süresi

M
ar
ya

Þebeke 
ayarlarý

Þe
ku
ol
se
Ay
Ta
şe
Ön
Te
su
iç
Að
Se
nu



Müzik ve Mix

da aktüel geçerli bilgi veya
runcu renkte gösterilir.

irme
J seçimini yaparak veya b

arak BeDJ'yi çalõştõrõn.
a ayarlanmõş olan standart
neğin, Groovy, Techno vb.)

bölümünde, küçük bir tabloda
eğeri, kayõt durumu (standart
 parçanõn ismi görüntülenir.
õsmõnda mix için 9 parça
 ile 9 arasõ tuşlar bu
ştõr: Etkinleştirmek istediğiniz
basõn.
rça mevcuttur: Parça seçim

 ile 9 arasõ bir tuşu
asõlõ tutun.

 tuşuna basõn.

 tuşuna basõn.
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8 � Müzik ve Mix
BeDJ ile kendi seslerinizi oluşturabilirsiniz. Bu
amaçla stil öğelerini veya telefonunuzda mevcut
olan tüm SP-MIDI veya MIDI melodilerini
kullanabilirsiniz. Oluşturduğunuz mix'i dostunuz
veya yakõnlarõnõza gönderebilir, zil veya uyarõ sesi
vb. olarak kullanabilirsiniz.

BeDJ uygulamasõn
seçilen fonksiyon tu

Þarkýyý etkinleþt
1. Multimedya > BeD

tuşunu basõlõ tut
2. BeDJ ekranõnd

müzik stili (ör
belirir.

3. Ekranõn sol üst 
aktüel tempo d
olarak Kapalý) ve

4. Ekranõn alt k
gösterilir. 1
parçalara atanmõ
parçanõn tuşuna 
Toplam 16 pa

Nasýl yapýlýr...

BeDJ 'yi Açma/
Kapama

Multimedya > BeDJ seçimini
yapõn.
Kapatmak için c tuşunu
basõlõ tutun.

Şarkõ aktive/
deaktive etmek

1 ile 9 arasõ tuşlardan
birine basõn.
Bütün şarkõlarõ birden
deaktive etmek için c
tuşuna basõn.

Mix kaydetme 
(başlatma ve 
durdurma)
0 tuşuna basõn.

Tempo alanõnõ 
etkinleştirme # tuşuna basõn.

Şarkõ seçim 
listesini açma
1
b

Yardým ekranõnõ 
açma *

BeDJ 
Seçenekler 
listesini açma
,

Çalýþtýrma
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eya bir sonraki enstrümanõ seçmek
ya + tuşunu kullanõn ve seçimi

k için , tuşuna basõn.
ðiþtirme
nõ etkinleştirmek için # tuşuna

p veya «dakikadaki vuruş sayõsõ»
gösterilir) tüm parçalar için
empoyu artõrmak veya azaltmak

nan < veya > tuşuna basõn.
 otomatik olarak geçerlilik
po'yu kaydetmeniz gerekmez.
eri gitmek için c, , veya
 basõn.
rken veya mix kaydõ yaparken
tiremezsiniz.

a
 yapmaya hazõr olduğunuzda 0
n. Zamanlayõcõ başlar ve kõrmõzõ
gesi seçili duruma gelir.
õrasõnda şunlarõ yapabilirsiniz:

e

 
 

İlgili parçayõ
etkinleştirebilirsiniz.
Müzik ve Mix

listesini açmak için 1 ile 9 arasõ
tuşlardan birini basõlõ tutun. 5 tuşu her
zaman dile ayrõlmõştõr.

5. Etkinleştirilen parça kavuniçi renkte gösterilir
ve üstteki tabloda uygun melodi ve
enstrümanõn ismi görüntülenir.

Parçalarýn melodilerini ve 
enstrümanlarýný deðiþtirme
Değiştirmek istediğiniz parçaya bağlõ olarak 1
ile 9 arasõndaki tuşlardan birini basõlõ tutun.
Görüntülenen listede, önce seçilen parça tarafõndan
kullanõlmakta olan melodiyi, sonra da melodide
kullanõlan enstrümanlarõ değiştirebilirsiniz.
Melodi
1. Seçilen parçada kullanõlmakta olan melodi,

listede vurgulanan ilk öğedir. Başka birini
seçmek için + veya - seçenekleriyle
hareket edin (seçilen otomatik olarak çalõnõr)
ve seçiminizi onaylamak için , tuşuna
basõn.

2. Seçilen melodinin ismi ekranõn üst bölümünde
gösterilir. Melodide kullanõlan enstrümanlarõn
listesine erişmek için > tuşuna basõn.

Enstrümanlar
1. Seçilen melodide kullanõlmakta olan aktüel

enstrüman listede baş sõrada gösterilir ve
işaretlenmiştir.

2. Bir önceki v
için - ve
tamamlama

Tempoyu de
1. Tempo alanõ

basõn.
2. Tempo (bm

cinsinden 
geçerlidir. T
için vurgula
Seçildiğinde
kazanan Tem

3. Bir ekran g
# tuşuna

Parçalarõ çala
Tempo 'yu değiş

Kaydý baþlatm
1. Mix kaydõnõ

tuşuna basõ
Yayýnda sim

2. Mix kaydõ s

Mix kaydetm

1 ile 9
arasõ tuşlara
basarak



Müzik ve Mix

iğiniz isimle Ayarlar > Sesler >
duğu gibi, Multimedya > Ses
 de gösterilir. Bunu, gelen

etkinlikler için zil olarak

la müzik parçalarõnõ kendi ses
lir ve mix edebilirsiniz. Bu
eDJ stillerini (örn. Groove,
) veya melodi listesini (örn.
vb.) kulanabilirsiniz.
posta, WAP, vb. yoluyla
osyalarõnõ içerir.

dan
etkinken, seçenek listesine
 tuşuna basõn.

'i multimedya mesajõnõn bir
asõ olarak göndermenizi
ar.
'i e-posta aracõlõğõyla
erebilmeniz için E-posta

üsünü açar.

s stilinizi oluþturma
42

3. Kaydõ durdurmak için 0 tuşuna basõn.
Mix 50 KB'ye (yakl. 2 dakika) ulaştõğõnda kayõt
otomatik olarak durur. Kapasite, telefonunuzdaki
hafõza durumuna bağlõdõr: Hafõza durumunu
öğrenmek için Multimedya > Hafýza durumu seçimini
yapõn.

Kaydý yönetme
Mix kaydõnõzõ durdurduğunuz anda, otomatik
olarak bir pencere açõlõr ve aralarõndan seçim
yapabileceğiniz aşağõdaki seçenekleri görüntüler:

Yaptõğõnõz kayõt seçt
Melodi listesinde ol
Albümü menüsünde
aramalar ve yeni 
seçebilirsiniz.

Gelişmiş opsiyonlar
stilinizle oluşturabi
amaçla, mevcut B
Techno, Disco, vb.
Bach, Cool, Dream, 
Melodi listesi e-
indirdiğiniz MIDI d

Mevcut dosyalar
1. BeDJ ekranõ 

erişmek için ,

+ veya -
tuşuna basarak

Geçerli parçanõn ses
seviyesini arttõrabilir/
azaltabilirsiniz.
< veya >
tuşuna basarak

Bir önceki veya sonraki
parçayõ
işaretleyebilirsiniz.

Remix Aynõ parçalarõ kullanarak yeni bir
mix kaydetmenizi sağlar.

Tekrar Çal Az önce kaydetmiş olduğunuz
mix'i çalar.

Kaydet Mix'i adlandõrmanõz ve
kaydetmeniz için Kaydet
penceresini açar.

MMS ile gönder Mix
parç
sağl

E-posta ile 
gönder

Mix
gönd
men

Kendi mix ve se
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unuzda, mix kaydõnõzõ yapõn (bkz.

da dönmek için , tuşuna iki

lenin: Herhangi bir melodinin 16
r birini telefonunuzun 1 ile
ngi bir tuşuna atayabilirsiniz! Bu
melodi mixlerinizi kullanarak

istediğiniz gibi kişiselleştirme
nõrsõzdõr.

nüsünde kendi oluşturduğunuz Stil'i
e daha sonra başka bir mix
bunu kullanabilirsiniz. Bu yeni stil
üm parçalarõ içerir, ancak mix'e
ektleri kapsamaz.

u etkinken çağrõ alõndõğõnda, cep
atik olarak sesi kapatõr.

vap vermek BeDJ'den çõkõlmasõna
 ve kapattõğõnõzda telefonunuz
n hazõr moduna döner.
reddedilmesi veya cevapsõz

BeDJ ekranõnda kalmanõzõ sağlar.

 stilinizi kaydetme
Müzik ve Mix

2. Karýþýk ziller veya BeDJ stillerini seçerken, listede
görüntülenen melodilerden birini seçin.
Seçiminizi onaylamak için , tuşuna
basmanõz yeterlidir.

3. Telefon otomatik olarak BeDJ ekranõna döner
ve seçilen zile atanmõş olan melodi parçalara
bölünür.

4. Bunun ardõndan, yukarõda açõklandõğõ gibi
parçalarõ aktive/deaktive etme, mix kaydõ
yapma vb. gibi işlemlere geçebilirsiniz.

Aktif parçalarõn sayõsõ seçilen melodiye bağlõdõr.

Yeni stil
1. Geliþmiþ seçildiğinde, BeDJ boş parçalardan

oluşan bütünüyle yeni bir grup açar.
2. 1 tuşuna basõp basõlõ tutun: Ekranda,

telefonunuzda mevcut olan tüm MİDİ
dosyalarõnõn listesi belirir. Bunlardan birini
seçip , tuşuna basõn.

3. Seçilen MIDI dosyasõnõn tüm parçalarõnõ (max.
16) gösteren yeni bir liste belirir. + veya
- ile bir parçayõ seçin ve ardõndan ,
tuşuna basarak bu parçayõ 1 tuşuna atayõn.

4. Seçtiğiniz diğer parçalarõ telefonunuzun 2
ile 9 arasõ tuşlarõna uygulamak için bu iki
adõmõ tekrarlayõn.

5. Hazõr olduğ
Sayfa 41).

6. Normal mo
defa basõn.

Mix yapõn ve eğ
parçasõndan he
9 arasõ herha
şekilde, kendi 
telefonunuzu 
olanaklarõnõz sõ

BeDJ stilleri me
kaydedebilir v
hazõrlamak için 
mix ettiğiniz t
uyguladõğõnõz ef

BeDJ fonksiyon
telefonunuz otom
1. Aramaya ce

neden olur
kendiliğinde

2. Çağrõnõn 
bõrakõlmasõ 

Kendi müzik

Çaðrý alma



Multimedya

 telefonunuza düzgün şekilde
e görüntülenebilmesi için
rmatta olmalarõ gerekir (bkz.

nüyle telefonunuzda kayõtlõ
ri yönetebilir ve bakabilirsiniz.
bilir alt menülerden birini
 telefonunuzda kayõtlõ olan
esi olarak gösterilir. Grafik
in listeden bir resim seçip >
aki opsiyonlara ulaşmak için

en sesi Mesaj Uyarýsý olarak
amaya yarar (bu opsiyonun
r > Sesler menüsünde Açýk

sõ gerekir, bkz. Sayfa 16).
en sesin Ýsim'ini Deðiþtir'meye
.

i resmi Sil'meye yarar.
i resmin Ýsmini deðiþtir'meye
.
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9 � Multimedya

Bu menüyle, cep telefonunuza kayõtlõ
olan sesleri yönetebilir ve
dinleyebilirsiniz: Melodileriniz, Standart
Melodiler veya Kayýtlarý. Ulaşõlabilir bir

alt menüyü açdõktan sonra bir sesi seçin ve
aşağõdaki opsiyonlara erişmek için , tuşuna
basõn:

JPEG resimlerin cep
kaydedilebilmesi v
uygun boyutta ve fo
Sayfa 33).

Bu me
resimle
Ulaşõla
açarken

resimler metin list
görüntüye erişmek iç
tuşuna basõn. Aşağõd
, tuşuna basõn:

Ses Albümü

Sil Seçilen sesi Sil'meye yarar.
Standart melodiler klasöründeki
sesler silinemez

... ile gönder Seçilen sesi E-posta (bkz.
Sayfa 29) veya MMS (bkz.
Sayfa 35) yoluyla göndermeye
yarar.
Telif hakkõyla korunan sesler
gönderilemez.

Zil olarak 
ayarla

Seçilen sesi Melodi olarak
ayarlamaya yarar.

Ses Albümü

SMS/MMS 
zil olarak

Seçil
ayarl
Ayarla
olma

Ýsmi deðiþtir Seçil
yarar

Resim albümü

Sil Seçil
Ýsim deðiþtir Seçil

yarar

Resim albümü
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sõnda paylaştõrõlõr: Resimler ve ses
emolar ve ses komutlarõ, telefona

esajlar, rehber ve ajanda kayõtlarõ,

z çok sayõda melodi ve resimlerle
dilir. Örn. kendi melodileriniz ve
nõz için boş hafõza yeri sağlamak
e Resim albümü veya Ses Albümü
yõtlõ olan melodi veya resimleri

nu denetlemek için , tuşuna
boş hafõza yeri yüzde değeriyle ve
 kapasitesi ise KB olarak gösterilir.
a tarafõndan kullanõlan hafõzanõn

 ulaşmak için , tuşuna yeniden

aydederken "Liste dolu" ifadesi
de veya boş hafõza yeri açmak için
lerek hafõzada yeterli kapasiteyi
kir.

 menüyle en fazla 1 dakika boyunca
 kaydedeblirsiniz; Hafýza durumuna
e en fazla 20 farklõ ses
dedilebilir.
Multimedya

Standart Resimler klasöründeki resimler silinemez.
Yeni resimler Resimlerim'e kaydedilir. Yeni bir
resmi kaydetmek için yeterli alan yoksa, hafõzada
yer açmak için birkaç resmi silmeniz gerekir.

, tuşuna basarak Demo filmini
başlatabilirsiniz.

SİM kartõ takmadan telefonu açarsanõz, bu menü,
ilk menü seviyesinde görüntülenir.

Bu menü, telefonunuzdaki boş hafõza
oranõnõ görüntülemenizi sağlar. Cep
telefonunuzun kapasitesi çeşitli

fonksiyonlar ara
albümü, kayõtlõ m
kaydettiğiniz m
oyunlar, vb.
Cep telefonunu
birlikte teslim e
resim dosyalarõ
amacõyla sadec
menülerinde ka
silebilirsiniz.
Hafõza durumu
basõn. Ekranda 
telefonun toplam
Her bir uygulam
ayrõntõlõ listesine
basõn.
Yeni verileri k
görüntülendiğin
bazõ verileri si
sağlamanõz gere

Bu
ses
gör
kay

... ile gönder Seçilen resmi E-posta (bkz.
Sayfa 29) veya MMS (bkz.
Sayfa 35) yoluyla göndermeye
yarar.

Duvar kaðýdý 
yap

Seçilen resmi Duvar Kâðýdý olarak
ayarlamaya yarar (bu opsiyonun
Ayarlar > Görüntüle menüsünde Açýk
olmasõ gerekir, bkz. Sayfa 18).

Demo

Hafýza durumu

Demo

Hafõza durumu

Memo

Memo



Multimedya

Yeni bir ses kaydetmek için <Yeni>'yi seçin. larõ MMS ile gönderilemez.

nüyle BeDJ'i başlatabilirsiniz:
şuna basõn (ayrõntõlar için bkz.
0).
46

Ekrandaki talimatlarõ izleyin ve ses kaydõnõz
bittikten sonra , tuşuna basõn. Sesi dinlemek
için listeden seçin veya , tuşuna basarak Sil veya
Ýsim deðiþtir komutlarõnõ seçin.

Yapõlan memo kayõt

Bu me
, tu
Sayfa 4

BeDJ

BeDJ
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onunuz kapalõyken ve hattâ zil sesi
yarlanmõş olsa bile çalar (bkz.

r saati kapatmak için herhangi bir

 özellikler (rehber, resim albümü,
.) telefonda aynõ hafõza yerini
onunuzdaki boş hafõza yerini
ultimedya > Hafýza durumu seçimini

kaydetme
 menüyle ajandanõza randevu ve
inlikleri kaydedebilirsiniz. Ajanda
rõsõ Açýk olduğunda, (bkz.
fa 17), bir etkinliğin zamanõ

diğinde uyarõ sesi verilir.
ğin türünü (Tatil, Toplantý, Yapýlacak
ve etkinliğin tarihi ile başlama ve
ni girin.
r isim verin (örn. "İş toplantõsõ") ve
ekansõ ayarlayõn: Alarm ayarlanan

 Toplantý ve Yapýlacak iþler
 etkinliklerine uygulanõr. Zaman
Eðlence

10 � Eðlence

Bu menü, aşağõdaki fonksiyonlara
sahiptir:

Tuş takõmõnõ kullanarak rakamlarõ girin. Hesap
makinesi sonuçlarõnda virgülden sonra en fazla 2
basamak kullanõlõr ve son rakama yuvarlatma
yapõlõr. Ondalõk basamak ayõrõcõ için 0 tuşunu
basõlõ tutun.

Bu menü, çalar saati ayarlamanõzõ
sağlar. Saati girin, , tuşuna basõn
ve ihtiyacõnõza göre tercihte bulunun:
Bir kere, Her gün veya Ýþ günleri. Sonra,

aşağõdaki alarm uyarõlarõndan birini seçin.

Çalar saat, telef
Kapalý olarak a
Sayfa 16). Çala
tuşa basõn.

Ajanda ve diğer
ses albümü vb
paylaşõr. Telef
öğrenmek için M
yapõn.

Yeni etkinlik 
Bu
etk
uya
Say
gel

1. Yeni etkinli
iþler) seçin 
bitiş saatleri

2. Etkinliğe bi
alarm ile fr
vakit çalar.

Alarm sadece
kategorisindeki

Hesap makinesi

Toplama * tuşuna basõn.
Çýkarma * tuşuna 2 kez basõn.
Çarpma * tuşuna 3 kez basõn.
Bölme * tuşuna 4 kez basõn.
Sonuç # tuşuna basõn.

Çalar saat

Hesap makinesi

Çalar saat

Ajanda

Ajanda



Eðlence

dilimi değiştiğinde saat otomatik olarak Randevu/Etkinliklerin gösterilmesi
ve Aylýk fonksiyonlarõyla
tüm etkinlikleri istediğiniz

ilirsiniz. Randevu/Etkinlikleri
görüntülemek için görüntü

 tuşuna basõn. < veya >
ya sonraki güne, haftaya veya

değişmesinin ajanda alarm
etkileyeceğini lütfen dikkate
larõ, ekranda görüntülenen

eştirilecektir (bkz. �Saat ve

nüyle, herhangi bir meblağõ
 çevirebilir veya Euro
de bir meblağõ başka bir para
e çevirebilirsiniz. Meblağõ
 , tuşuna basõn.
u için esas alõnan para birimi

izin yapõldõğõ ülkeye bağlõdõr.
 abone olunarak ve yalnõzca
n ülkelerde kullanõlabilir.

cüsü
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güncellenir (bkz. �Saat ve tarih� Sayfa 23).

Geçmiþ etkinlikleri silme
Bu menüyle geçmişte kalan etkinlikleri
silebilirsiniz. Bu durumda, etkinliklerin hangi
tarihten itibaren silinmesini istiyorsanõz, o
başlangõç tarihini (geçmiş veya gelecek) girin ve
söz konusu tarihten önceki tüm etkinliklerin
silinmesi için , tuşuna 2 kez basõn.
Ajandanõzda kayõtlõ olan tüm etkinlikleri silmek
için başlangõç tarihini birkaç yõl ilerisi olarak girin
(örn. 3 Aralõk 2003). Böylece, bu tarihten önceki
tüm etkinliklerin bir defada silinmesini
sağlarsõnõz.

Randevularýn yönetimi
Bir randevu veya etkinlik seçin ve aşağõdaki
opsiyonlara erişmek için , tuşuna basõn:

Günlük, Haftalýk 
ajandanõzda kayõtlõ 
şekilde görüntüleyeb
istediğiniz şekilde 
türünü seçin ve ,
tuşlarõyla önceki ve
aya bakabilirsiniz.
Zaman diliminin 
fonksiyonlarõnõ da 
alõn: Etkinlik alarm
saate göre güncell
tarih� Sayfa 23).

Bu me
Euro'ya
birimin
birimin
girin ve

Konverter fonksiyon
abonelik sözleşmen
Euro dönüştürücüsü
para birimi Euro ola

Sil Seçilen randevuyu siler.

Deðiþtir

Seçilen randevuyu değiştirir.
Tekrarlanan bir etkinliği
değiştirdiğinizde bu etkinliğin
tüm örnekleri de değiştirilir.

Euro dönüþtürü

-> Euro
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Raketi sola veya sağa
hareket ettirir.
Topu sola veya sağa atarak
oyunu başlatõr.
Max. 2 dakikalõk mola (bu
süre sonunda ekran hazõr
moduna döner ve oyun
kaybolur).
Eðlence

Bu menü aboneliğe bağlõ olabilir. Bu nedenle,
sembol ve menü içeriklerinde farklõlõklar olabilir.

Bu menüyle, tuğladan örülmüş bir
duvarõ top ve raketle parçalama
oyununa erişebilirsiniz. Oyun
basamağõnõn tüm tuğlalarõnõ

yõktõğõnõzda bir sonraki kademeye geçersiniz.
Oyunda kullanõlan tuşlar şunlardõr:

Duvar oyunu

Duvar oyunu

4 ve 6

* ve #

0



Arama Bilgisi

tlõ olmadõklarõ hallerde mesaj
õ girmenize yarar.

, iki numara girmeniz
li mesajõnõzõ dinlemek, diğeri
lendirmek için. Bu konu
 bilgi için servis sunucunuza

Açýk veya Kapalý olarak
 Açýk olarak ayarlandõğõnda ve
gulse, telefonunuz bağlantõ

eniden arama işlemi için

at ! "Koşulsuz" seçeneğini
iğinizde, fonksiyonu yeniden
e dõşõ bõrakana kadar hiçbir
õ almazsõnõz.

n çağrõlarõ yönlendirme
lunu/koşullarõnõ belirler:
p yoksa, Ulaþýlmazsa veya

gulse. Her opsiyon kendi
na ayarlanabilir.
lendirme fonksiyonunun
munu gösterir.
50

11 � Arama Bilgisi

Bu menüyle tüm telefon opsiyonlarõnõ
ayarlayabilir (Yönlendirme, Arama
bekletme vb.) ve aşağõda tarif edilen
menülere ulaşabilirsiniz.

Etkin Kapak
Bu opsiyon, telefonu açarak gelen çağrõlarõ kabul
etmeye yarar. Görüşmenin sona erdiği telefon
kapatõldõktan sonra bip sesiyle onaylanõr.
Yönlendirme
Gelen çağrõlarõ telesekretere veya (Rehberinizde
bulunan veya bulunmayan) bir numaraya
yönlendirmenize olanak verir ve şunlara uygulanõr:
Veri aramalarý, Sesli aramalar ve Faks aramalarý.
Bu seçeneği etkinleitirmeden önce, sesli posta
kutularõnõzõn numaralarõnõ girmeniz gerekir (bkz.
�Mesaj kutusu� Sayfa 50). Bu fonksiyon
aboneliğe bağlõdõr ve bir/birkaç görüşme devam
ederken yapõlan arama aktarma fonksiyonundan
farklõdõr.

Mesaj kutusu
SİM kartõnõzda kayõ
kutusu numaralarõnõz
Bazõ durumlarda
gerekebilir: Biri ses
ise aramalarõ yön
hakkõnda daha fazla
başvurun.

Otomatik arama
Otomatik aramayõ 
ayarlamanõzõ sağlar.
aradõğõnõz hat meş
kurulana veya y

Arama ayarlarý

Koþulsuz Gelen çağrõlarõn hepsi
yönlendirilir.

Arama ayarlarõ

Dikk
seçt
devr
çağr

Koþullu Gele
koşu
Ceva
Meþ
başõ

Durum Yön
duru
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ði
veya Kimliði gizle ayarõnõ

urum seçeneği size bu işlevin etkin
bildirir.

 menü, hem giden ve gelen çağrõlar
esini hem de otomatik arama
işimlerini ve her görüşme için
ma ayrõntõlarõnõ sunar. Cevapsõz
õş tüm yapõlan aramalar, en yenisi
nda olacak şekilde tarih sõrasõyla

Bir GPRS bağlantõsõ sürerken
gelen çağrõlarõ bekletme
fonksiyonunu Etkinleþtir veya
Devre dýþý býrak duruma getirmenizi
sağlar.

i

Bir kaydõ seçin ve seçilen çağrõnõn
tarihine, saatine, numarasõna,
çağrõ durumuna bakmak ve giden
çağrõ mõ yoksa gelen çağrõ mõ
olduğunu öğrenmek için ,
tuşuna basõn.
Arama Bilgisi

belirlenmiş deneme sayõsõna (en fazla 10 defa)
ulaşõlana kadar otomatik olarak bu numarayõ
yeniden arar. Her yeniden arama esnasõnda bir bip
sesi, bağlantõ kurulduğunda ise özel bir bip sesi
duyulur.
Yeniden arama denemelerinin arasõndaki süre her
deneme ile birlikte otomatik olarak artar.

Her tuþla cevap
Gelen çağrõlarõ reddetmeye mahsus ) tuşu hariç
olmak üzere gelen çağrõlarõ herhangi bir tuşla kabul
etmeye yarar.
Arama bekletme

Arayan Kimli
Kimliði göster 
yapabilirsiniz. D
olup olmadõğõnõ 

Bu
list
gir
ara

veya cevaplanm
listenin en başõ
görüntülenir.

GSM aramasý 
ile

Tüm aramalar, Sesli aramalar, Faks
aramalarý ve Veri aramalarý
opsiyonlarõnõ belirlemeye yarar.
Fonksiyon etkinleştirildiğinde,
görüşme esnasõnda birisi size
ulaşmaya çalõştõğõnda bir bip sesi
duyulur. GSM bağlantõlarõ için
bekletmenin etkin olup olmadõğõnõ
öğrenmek için Durum seçeneğini
kullanabilirsiniz.
Bu özellik aboneliğe bağlõdõr.
Servis sunucunuza başvurun.

GPRS 
aramasý ile

Arama listes

Arama listesi

Arama listesi



Arama Bilgisi

er veya Sil komutlarõnõ Giden
elen çağrõlara ilişkin arama

sine uygular.
 yapõlan görüşmenin süresini
eya ücretini gösterir.
üşme bittikten sonra her bir
şmenin süresini ve/veya
tini sistematik şekilde
ntüleme fonksiyonunu Açýk
 Kapalý konumuna getirmenize
r.

a ücretini göstermeye ve
cõ sõfõrlamaya yarar (PİN veya
2 kodunu girmeniz
kebilir).
öster: Fiyat tarifesine göre
luşan ücreti gösterir.
ýfýrla: Aktüel Arama ücreti'ni
fõrlar.
alan bakiye: Daha önce
yarlanmõş olan limite göre
alan kredinizi görmenize
lanak verir.
cret limiti iptal: Ücret limitini
tal etmenize olanak verir.
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Listelenen bir numara aynõ zamanda
Rehber'inizde kayõtlõysa, ilgili isim görüntülenir.
+ veya - tuşlarõyla tekrar aranacak
numarayõ seçin ve ( tuşuna basõn. Görüşmeyi
bitirmek için ) tuşuna basõn.

Bu menü, yaptõğõnõz aramalarõn
ücretlerini ve süresini kontrol
etmenize olanak verir.

GSM sayaçlarý
Bu menüyle aşağõda tarif olunan opsiyonlara
ulaşõrsõnõz.
GSM arama Sayacõ WAP bağlantõlarõnõ dikkate
almaz. Aşağõda sözü edilen çoğu özellikler
aboneliğe bağlõdõr.

Aşağõdaki opsiyonlara ulaşmak
için , tuşuna tekrar basõn:
Arayan kişiyi Ara, SMS gönder,
MMS ile gönder, seçilen kaydõ Sil
veya numarayõ Kaydet.

Sil Komple arama listesini siler.

Arama sayacý

Arama sayacõ

Arama süresi Göst
ve G
süre

Son arama 
bilgisi

Son
ve/v

Arama sonu 
bilgisi

Gör
görü
ücre
görü
veya
yara

Arama ücreti Aram
saya
PİN
gere
� G

o
� S

sõ
� K

a
k
o

� Ü
ip
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um
eya veri transfer hacmini gösterir
yla bir WAP bağlantõsõndan sonra).
u
ağlantõyõ) veya PC transferinin veri
.
den dolayõ, servis sunucunuzun
lirtilen bağlantõ verileri sizin

gösterdiği ücretten farklõ olabilir.
ekranda görüntülenen arama
ek ücretlendirme olarak DEĞİL,
açlõ olarak kabul etmelisiniz.
Arama Bilgisi

GPRS sayaçlarý

Bu fonksiyon aboneliğe ve şebekeye bağlõdõr.

Son mobil otur
Son oturumu v
(örn. GPRS yolu
Son PC oturum
Son oturumu (b
hacmini gösterir
Teknik sebepler
faturasõnda be
telefonunuzun 
Bu nedenle, 
sayaçlarõnõ gerç
bilgilendirme am

� Ücret limiti: Kalan bakiye
menüsünde kullanõlan ücret
limitini girmenize olanak verir.

� Ücretlendirme: Kontör ücretini
ayarlamanõza veya
değiştirmenize olanak verir.
Önce kullanõlan para birimini
(en fazla 3 karakter), sonra da
kontör başõna ücreti girin.



Operatör servisleri

yarlar > Þebeke menüsünde
 Eriþim Ayarlarý'na göre
z. Sayfa 22).

başlattõğõnõzda gösterilen ilk
, servis sunucunuzun WAP ana
anmak üzere çoğu kez önceden
rt ana sayfayõ değiştirmek için
55.

WAP sitelerinin adreslerini
erini değiştirmenize ve listeye
ak sağlar.

 Online sayfalarda
gezinmeye yarar.

İşaretlenmiş bir başlõğõ
seçer.
Önceki sayfaya döner.
WAP oturumunu sona
erdirir.
Seçenekler > Bitir'i seçip
, tuşuna da
basabilirsiniz.
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12 � Operatör servisleri
Bu menüde tanõtõlan çoğu özellikler aboneliğe ve
servis sunucusuna bağlõdõr. Bu nedenle, aşağõda
gösterilen menülerin genel anlamda mevcut
olduklarõ söylenemez. Servis sunucunuza danõşõn.
Bazõ hizmetler telefonla veya SMS yoluyla talep
edilmelidir. Oluşan masraflar size aittir.

Bu menüyle şebeke üzerinden çeşitli
bilgi servislerine erişebilirsiniz, örn.
haberler, Spor, Hava durumu, Uçuş
bilgileri vb.

Şayet telefonunuz önceden ayarlanmõş ise, bu
bölümde belirtilen ayarlarõ değiştirmenize gerek
yoktur. Bazõ servis sunucularõ WAP erişim
parametrelerini uzaktan ayarlama hizmetini
sunmaktadõr.
Operatör servisleri > WAP > Ana Sayfa seçimini
yapõn.:

Cep telefonunuz, A
yapmõş olduğunuz
bağlantõyõ kurar (bk

Ana Sayfa
WAP oturumunu 
sayfadõr. Bu opsiyon
sayfasõna direkt bağl
ayarlanmõştõr. Standa
bkz. �Ayarlar� Sayfa
Yer Ýþaretleri
Bu menü, favori 
kaydetmenize, isiml
hõzla erişmenize olan

WAP

@ tuşunu basõlõ 
tutun

WAP oturumunu başlatma.
Operatör servisleri > WAP >
Ana Sayfa'yõ seçip ,
tuşuna da basabilirsiniz.

WAP

Gezinmek için +
veya - tuşunu 
kullanõn
, tuşuna basõn

c tuşuna basõn
c tuşunu basõlõ 
tutun
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Mevcut profillerden birini
seçmeye yarar, ardõndan her profil
için erişim ayarlarõnõ belirleyin
(Açõk/Kapalõ seçimi için </
> tuşuna basõn).
Aşağõda tarif olunan erişim
ayarlarõnõn hepsi seçilmiş profil
için geçerlidir.

Yüklenmiş olan güvenlik
Sertifikalar'õ (detaylarõna bakabilir
veya silebilirsiniz), Oturum Bilgisi
veya Geçerli Sertifika listelerini
gösterir.
Aktüel seçilmiş olan profilin
ismini değiştirmeye yarar (giriş
ekranõ belirmesi için yeni ismi
girmeye başlayõn).
WAP sayfalarõna ilintili olan
resimlerin indirilmesinin aktive/
deaktive edilmesini sağlar.
Hiçbir zaman ayarõ ziyaret edilen
sayfalarõn daha hõzlõ indirilmesini
sağlar.
Operatör servisleri

Gezinme esnasõnda @ tuşuna basõn ve Yer
Ýþaretleri'ni seçin: Bu durumda, isim ve URL
alanlarõ ziyaret ettiğiniz sayfanõn bilgileriyle
otomatik olarak doldurulur.
Yer Ýþareti Ekle komutunu seçin ve giriş ekranõnõn
belirmesi için yeni ismi girmeye başlayõn. ,
tuşuna basõn ve URL adresini girmek için de aynõ
yolu izleyin.
Yer Ýþrtlrn Ynt menüsüyle seçilen yer işaretlerine Sil
veya Düzenle komutlarõnõ uygulayabilirsiniz.
Adresi girin
Bu menü, seçdikten sonra doğrudan
bağlanabileceğiniz bir WAP sitesi adresi girmenize
olanak sağlar (yer işareti olarak kaydetmeden WAP
adreslerine hõzlõ erişim).
Bu menüye girdiğiniz ve en az bir kez
bağlandõğõnõz tüm adresler listeye kaydedilir.
Adreslerden birini seçin ve adresin tamamõnõ
tekrar girmeye gerek kalmaksõzõn ilgili sayfaya
yeniden bağlanmak için , tuşuna basõn.

Ayarlar
Ana Sayfa 
Düzenle

Ana Sayfa'nõn ismini ve adresini
değiştirmenize olanak sağlar.
Giriş ekranõ belirmesi için yeni
ismi girmeye başlayõn.

Profil seç

Güvenlik

Profile yeni 
isim ver

Tarayýcý 
Seçenekleri



Operatör servisleri

Seçenekler
nlara ulaşmak için gezinme
a basõn:

aşağõda belirtilen özellikleri
standart GSM komutlarõnõn

r:

ret etmekte olduğunuz WAP
inin ana sayfasõna doğrudan
m sağlar.
ret edilen bir önceki sayfaya
ürür.
ret edilen bir sonraki sayfaya
rür.
ret edilen aktüel sayfayõ
al serverden yeniden yükler.

ret edilen aktüel sayfayõ
art ana sayfa yapar.

alardaki resimleri Resim
ü'nde gösterilmek üzere

eder.
 oturumunu sona erdirir.
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Gelen kutusu otom. daðýtýmý/WAP giriþi
Bu menü, şebeke ve/veya servis sunucunuz
tarafõndan otomatik olarak gönderilen mesajlarõ
okumanõza ve yönetmenize olanak sağlar. Mesaj bir
WAP adresi içeriyorsa, ilgili WAP sitesine
bağlanmak için , tuşuna basõn.

Aşağõdaki fonksiyo
esnasõnda , tuşun

Telefonunuz, örn. 
etkinleştirmek için 
kullanõmõnõ destekle

Önbellek Bu menü, WAP oturumu sõrasõnda
taranan sayfalarõn telefonunuzun
hafõzasõnda saklandõğõ alanõ
boşaltmanõza olanak sağlar.

Baðlantý Baðlantý seç: Ayarlar > Eriþim
Ayarlarý altõnda tanõmlamõş
olduğunuz veri profillerinden
birini seçmenize olanak sağlar
(bkz. Sayfa 22).
Taþýyýcý: Seçilen profille bağlantõ
kurarken kullanõlacak şebekeyi
seçmenize olanak verir (bkz.
Sayfa 22).
Proxy Adresi ve Proxy Portu: Seçilen
profil kullanõlarak başlatõlan WAP
bağlantõsõnda kullanõlacak ağ
geçidi adresi ve port numarasõnõ
belirlemenize olanak sağlar.
Nokta "." girmek için 0
tuşunu basõlõ tutun.

Ana Sayfa Ziya
sites
erişi

Geri Ziya
dönd

Ýlet Ziya
götü

Yenile Ziya
orijin

Ana Sayfa 
yap

Ziya
stand

Farklý 
kaydet...

Sayf
albüm
kayd

Bitir WAP

GSM komutlarý
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sõnda veya görüştüğünüz kişi
başka bir numara çevirebilirsiniz.
õnda bir numarayõ tuşlayõn veya
sim seçin, ardõndan ( tuşuna
şme beklemeye alõnõr ve numara
fõnda görüntülenir. Sonra, ikinci
rdõndan:

õnda ikinci bir çağrõ geldiğinde,
rõ sesi verir ve ekranda Bekleyen
ülür. Ardõndan:

ma yapma

ramayý deðiþtir komutuyla iki
rüşme arasõnda tercih
pabilirsiniz (aktif görüşme
klemeye alõnõr ve bekleyen
rüşme aktive edilir).

ktif görüşmeyi bitirebilirsiniz
ekleyen görüşme hâlen bekletilir).

ý cevaplama

ağrõyõ kabul edebilirsiniz (birinci
rüşme beklemeye alõnõr).

rdõndan , tuşuna basarak
ağõdaki seçeneklerden birini
çebilirsiniz:
Operatör servisleri

Telefon bağlantõsõ esnasõnda her zaman için DTMF
tonlarõ gönderebilirsiniz. Bunun için 0 ile 9
arasõ tuşlardan birine ve * ile # tuşuna
basmanõz gerekir.
Ayrõca, bir telefon numarasõnõ aramadan (veya
numarayõ Rehber�e kaydetmeden) önce de o
numaraya bir DTMF dizisi ekleyebilirsiniz. Telefon
numarasõ ile DTMF kõsmõ bir bekleme karakteri ile
ayrõlmalõdõr.
Bir duraklama veya bekleme karakteri elde etmek
için # tuşunu basõlõ tutun. Ekranda bekleme için
w, duraklama için p görünür. Telesekreterdeki (örn.
şifre 8421) mesajlarõn tümünü (örn. kod 3) örn.
12345678 numaralõ telefondan dinlemek için şu
numarayõ arayõn: 12345678w8421p3.

Görüşme esna
beklemedeyken 
Görüşme esnas
rehberden bir i
basõn. İlk görü
ekranõn alt tara
numara aranõr. A

Görüşme esnas
telefon bir uya
arama yazõsõ gör

* 4 3 # ( Arama bekletmeyi
etkinleştirir.

* 4 3 # ( Cevap yoksa
yönlendirmeyi
etkinleştirir.

* 6 2 # 
(

Ulaşõlamazsa
yönlendirmeyi
etkinleştirir.

DTMF tonlarý

Ýkinci bir ara

, 
tuşuna 
basarak

A
gö
ya
be
gö
) 
tuşuna 
basarak

A
(b

Ýkinci çaðrýy

( 
tuşuna 
basarak

Ç
gö
A
aş
se



Operatör servisleri

arayanlar arasõnda bir konferans görüşmesi
ya bkz.). Aramayõ değiştirme
kin diğeri beklemede olmak
rama ile sõnõrlõdõr.

ns görüşmesi yapmak için
 numaralar çevirebilir veya
fazla mevcut görüşmeleri

nsa dahil edebilirsiniz. Aynõ
şi konferensa katõlabilir; )
ransõ sona erdirebilirsiniz.
sa katõlacak birinci kişiyi,
i arayõn (yukarõya bkz. �İkinci

 tuşuna basõn ve Konferans'õ
katõlan beş kişiye bağlanana
olunan işlemleri tekrarlayõn.

cõyla bir konferans görüşmesi
çağrõ alõrsanõz, çağrõyõ kabul
erans'a dahil edebilirsiniz
arõn sayõsõ zaten beş ise, yeni
ilir, ancak konferansa dahil

rý opsiyonlarõyla konferansa
n bağlantõsõnõ kesmek için
ebilir veya sadece bu kişiyle
mak istiyorsanõz Özel arama'yi
58

İkinci bir çağrõnõn gelebilmesi için telefon
görüşmelerini Yönlendirme fonksiyonu (bkz.
Sayfa 50) devre dõşõ bõrakõlmõş ve Bekleyen arama
fonksiyonu etkinleştirilmiş olmalõdõr (bkz.
Sayfa 51).

Bir görüşme sürerken ve bir aramanõz da beklemede
tutuluyorken, üçüncü bir aramaya cevap
verebilirsiniz. Üçüncü çağrõya cevap vermeden
önce görüşmelerden birini sona erdirebilir veya tüm

kurabilirsiniz (aşağõ
fonksiyonu, biri et
üzere aynõ anda iki a

Konfera
peşpeşe
birden 
konfera

anda en çok beş ki
tuşuna basarak konfe
İlk önce konferan
ardõndan ikinci kişiy
bir arama yapma�). ,
seçin. Konferansa 
kadar yukarõda tarif 
Beş kişiden az katõlõm
yaptõğõnõz anda bir 
edebilir ve Konf
(konferansa katõlanl
çağrõyõ kabul edeb
edemezsiniz).
Konferans katýlýmcýla
katõlanlardan birini
Katýlýmcýyý çýkar'i seç
özel bir görüşme yap

� Aramayý deðiþtir: Görüşmeler
arasõnda tercih yapmanõzõ sağlar
(bir görüşme bekletilirken diğeri
aktive edilir),

� Konferans: Yeni arayan kişiyi
konferans görüşmesine dahil
eder.
) 
tuşuna 
basarak

Görüşmeyi reddedebilirsiniz.

, 
tuşuna 
basõn

Aktüel görüşmeyi bitirmek için
Kapat komutunu seçebilirsiniz.
Böylelikle gelen çağrõyõ kabul
edebilirsiniz.

Üçüncü çaðrýyý cevaplama

Konferans

Konferans
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 aktarõldõktan sonra bağlantõnõz
kesilir.
 çağrõyõ kabul etmeden önce
rak etkinleşen. Yönlendirme
õdõr (bkz. Sayfa 50).
Operatör servisleri

seçebilirsiniz (öteki konferans katõlõmcõlarõ
beklemeye alõnõr).

Gerek etkin gerekse beklemede olan bir görüşmeyi
aktarabilirsiniz. Bu amaçla Aktarýlýyor opsiyonunu

seçin. Görüşme
otomatik olarak 
Bu fonksiyon,
otomatik ola
işlevinden farkl

Görüþmeyi aktarma



Resim çekme

+ veya - gezinme
tuşuna basõn.

* tuşuyla Gece
modundan Normal moda
geçiş yapabilirsiniz.

# tuşuyla VGA, QVGA,
SQ VGA ve 128 x128
arasõnda seçim
yapabilirsiniz.
Kamera modu etkinken
m tuşuna basõn.
Resmi çekdikten hemen
sonra m tuşuna basõn.
Resmi çektikten hemen
sonra c tuşuna basõn.
Resmi çektikten hemen
sonra , tuşuna basõn.

Kamera modu etkinken
, tuşuna basõn.

0 tuşuna basõn.
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13 � Resim çekme

Kamera bir aksesuar olup, telefonu aldõğõnõz
standart paketin içinde BULUNMAZ. Kamerayõ
satõn almak için yerel satõş noktanõza başvurun.
Telefonunuzla birlikte kamerayõ
kullanmõyorsanõz, bu bölümde anlatõlan
ayarlardan, özelliklerden ve seçeneklerden hiçbiri
kullanõlamaz.
Cep telefonunuz resim çekmenizi, çektiğiniz
resimleri telefonunuza kaydetmenizi, resimleri
duvar kâğõdõ olarak kullanmanõzõ ve arkadaş ve
akrabalarõnõza göndermenizi sağlayan dijital
kamera bağlantõsõnõ desteklemektedir.

Nasýl yapýlýr...

Kamerayõ 
etkinleştirme/
devre dõşõ 
bõrakma

Kamerayõ aşağõda
gösterildiği gibi
telefonunuzun bağlantõ
yuvasõna takõn veya aynõ
şekilde çõkarõn.

Kamera takõlõysa, etkinleştirmek için m tuşunu
basõlõ tutun.

Yakõnlaştõrma/
Uzaklaştõrma
Kamera 
modunun 
değiştirilmesi

Ekran 
çözünürlüğünü 
değiştirme

Resim çekme

Resmi kaydetme

Resmi silme

Poz seçeneklerine 
erişme
Kamera 
ayarlarõna erişme
Zamanlayõcõyõ 
aktif/pasif hale 
getirme



61

yonlar

nlatõlan tüm seçenekler ve tuş
zca kamera modu etkinken, yani
 görüntülendiğinde geçerlidir.
nksiyona erişmek için , tuşuna
z.

İki kamera modu vardõr:
Normal ve Gece modu.
Ortamdaki õşõk düzeyine
bağlõ olarak, ekranõn alt
kõsmõnda kamera modu
simgeleri (güneş ve ay) ile
gösterilen modlar arasõnda
geçiş yapmak için *
tuşuna basõn.

ðü Normal formatta standart
resim boyutu 128x 128
pikseldir. # tuşuyla VGA
(640 x 480 piksel), Q VGA
(320 x 240 piksel) veya
SQ VGA (160 x 120 piksel)
değerine geçebilirsiniz.
Seçtiğiniz Resim
çözünürlüðü ekranõn sağ alt
köşesinde görüntülenir.
Resim çekme

Her menüde c tuşunu basõlõ tutarak aktüel
fonksiyonu iptal edebilir ve hazõr moduna geri
dönebilirsiniz.

Görüntü modu ayarlarý
Görüntü modunu görmek için kamerayõ telefona
takõn ve istediğiniz resim ayarõ için kamerayõ
yukarõya veya aşağõya doğru çevirin. Objektifin
netlik ayarõ otomatik olarak yapõlõr ve ekranõn alt
kõsmõnda (Zoom, Kamera Modu) sembolleri, üst
kõsmõnda ise (Zamanlayýcý, Görüntü) sembolleri
belirir.

Kamerayõ kendi portrenizi çekmek için taktõysanõz,
dõş ekranda gösterilen motifi vizörle
merkezleyebilirsiniz.

Genel fonksi

Bu bölümde a
basmalarõ yalnõ
ekranda resim
Herhangi bir fo
da basabilirsini

Resim çekme

Kamera Modu

Resim çözünürlü



Resim çekme

Resim kayõt kapasitesi ayarlara bağlõ olup,
im sayõsõ değişmektedir:
 büyük olursa dosya boyutu da

. Bellek kapasitesi yeterli
arõ verilir. Bu durumda, yeni
 için verileri silmeniz gerekir.

 kayõtlõ resimlere otomatik
 ile başlayarak 999'a kadar

rakam, max. 999 resim
amõna gelmez (bkz. Bölüm
tma�). Daha ziyade, tüm
999'a kadar numaralandõğõnõ
ra numaralandõrma tekrar

ullanýmý
psiyonunu Açýk konumuna
a bkz.) ve etkinleştirmek için
n.
saniyede başlar (bu değer

Resim çekilmeden iki saniye
i duyulur ve resim çekildikten
sesi çõkar.
urmak ve görüntü moduna

tuşuna, sadece zamanlayõcõ
nõz 0 tuşuna basõn.
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Resim çekme
1. Zamanlayõcõ opsiyonunu Kapalý konuma

getirdiyseniz ve kamera aktif ise m tuşuyla
resim çekebilirsiniz.

2. Ekranda görülen numara resim sõrasõnõ
gösterir. Ardõndan şu tuşlara basõn:

kaydedilebilir res
Çözünürlük ne kadar
o denli büyüktür
olmadõğõnda bir uy
resmi kaydedebilmek
Resim albümü 'nde
olarak �img_1.jpg�
isim verilir. Bu 
çekebileceğiniz anl
�Resimlere göz a
resimlerin sõrasõyla 
gösterir. Daha son
1'den başlar.

Zamanlayýcýnýn k
1. Zamanlayõcõ o

getirin (yukarõy
m tuşuna basõ

2. Geri sayõm 5 
değiştirilemez). 
önce bir bip ses
sonra da bir bip 

Zamanlayõcõyõ durd
geri dönmek için c
durdurmak istiyorsa

Zamanlayýcý Bu opsiyon, Zamanlayýcý
opsiyonunu Açýk veya Kapalý
olarak ayarlamanõzõ sağlar.

Yakýnlaþtýrma modu Bu tek düzeyli
yakõnlaştõrma seçeneği
yalnõzca VGA modunda
(640 x 480 piksel)
kullanõlabilir. Bu
çözünürlüğü ayarladõysanõz
+ veya - gezinti
tuşlarõyla zoom
yapabilirsiniz.

c Çekilmiş olan son resim ignore edilir
ve görüntü moduna dönülür.

m Resimi, Resim albümü 'ne kaydeder.

, Mevcut opsiyonlara erişmek için:
Gönder (MMS, E-posta ile), resimi
Kaydet, Deðiþtir veya Yeni resim çek.
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da mevcut olanlara ilâveten diğer
erişmek için, kamera modu etkin

 tuşuna basõn.
rlenen ayarlar değiştirilene kadar
ve kamera bir sonraki sefer
tekrar etkinleşir.

Bu fonksiyonla sunulan
seçim olanaklarõ dahilinde
istediğiniz ayarõ
seçebilirsiniz: Renkli, Siyah -
beyaz, Sepya ve Mavi.
Seçtiğiniz ayara göre resme
bir efekt uygulanõr (örn.
Sepya resme eski
zamanlarda çekilmiş
izlenimi vermek için resmin
kahverengi ve bej
tonlarõnda çekilmesini
sağlar). Standart ayar
Renkli�dir.
İstenilen modu seçmenize
olanak verir: Normal ve
Gece. Standart ayar
Normal�dir.
Resim çekme

3. Resim çekildikten sonra önceki bölümünün 2.
maddesinden itibaren verilen talimatlarõ
izleyin.

Ön izleme ekranõ kendi portrenizi çekerken
kullanõlamaz. Kendi portrenizi çekmek için açõk
telefonu kendinizden kol uzunluğu kadar
mesafede, kamera ve dõş ekran size bakacak
şekilde tutun, vizörle motifi merkezleyin ve m
tuşuna basarak resmi çekin.

Resimlere göz atma
Çekilen resimler otomatik olarak Multimedya >
Resim albümü menüsüne kaydedilir. Daha ayrõntõlõ
bilgi için bkz. Sayfa 44.
Gelen çaðrý ve numara çevirme
Kamerayõ kullanõrken bir çağrõ aldõğõnõzda:
� Çağrõyõ kabul etmek kamera kontekstini sona

erdirir ve telefonunuz görüşme bittikden sonra
hazõr moduna döner.

� Çağrõnõn reddedilmesi de kamera kontekstinden
çõkmanõzõ neden olur ve telefon görüntü
ekranõna geçer.

Bir numarayõ çevirebilmek için önce hazõr moduna
dönmeniz gerekir.

Görüntü ekranõn
opsiyonlara da 
konumdayken ,
Son olarak beli
kayõtlõ kalõr 
kullanõldõğõnda 

Ayarlar

Renk Modu

Kamera Modu



Resim çekme

İstenilen çözünürlüğü
seçmenize olanak verir:
VGA (640 x 480 piksel),
QVGA (320 x 240 piksel),
SQ VGA (160 x 120 piksel)
ve 128 x128. Standart ayar:
128x 128.
İstenilen resim kalitesini
seçmenize olanak verir.
Düþük, Orta, Yüksek.
Standart ayar: Orta.
Bkz. Sayfa 61.
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Sesler Hem Alarm hem de Klik
sesleri bu menüden
ayarlanabilir. Alarm sesi
resim çekilmeden 2 saniye
önce, klik sesi ise resim
çekildikten hemen sonra
duyulur.
Her iki ayar için: Açýk
opsiyonunu seçin ve ,
ile mevcut sesler listesine
ulaşõn. Seslerden birini
seçin veya yeni bir ses
oluşturmak için <Yeni>
seçimini yapõn ve sesi
aktive etmek için ,
tuşuna basõn.

Resim çözünürlüðü

Resim kalitesi

Zamanlayýcý
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Ýkon ve Simgeler
Hazõr modunda gerek dõş ekranda gerekse iç
ekranda olmak üzere çeşitli semboller aynõ anda
görüntülenebilir.
Şebeke simgesinin gösterilmemesi şebekeye
ulaşõlamadõğõ anlamõna gelir. Kapsama alanõ
dõşõnda bulunuyor olabilirsiniz; başka bir yere
geçin.

Sessiz - Çağrõ geldiğinde telefonunuz
çalmaz.
Titreþim - Gelen çağrõlar titreşim
fonksiyonuyla duyurulur.
GPRS ekle - Cep telefonunuz GPRS
şebekesine bağlõdõr.
SMS mesajý - Yeni mesajõnõz var.

 Telesekreter - Yeni sesli mesajõnõz var.
Pil - Çizgiler şarj durumunu gösterir (4
çizgi = dolu, 1 çizgi = zayõf).
Çalar saat aktive edildi.

Dolaþýmda - Telefonunuz kendi
şebekenizden başka bir şebekeye kayõtlõ
olduğunda (örn. yurt dõşõnda) görüntülenir.
SMS dolu - Mesaj hafõzasõ dolu. Yeni
mesajlarõ almak için eskilerini silin.
Tüm çaðrýlarý numaraya yönlendir - Gelen tüm
çağrõlar telesekretere değil, belirlenen
numaraya yönlendirilir.
Tüm çaðrýlarý telesekretere yönlendir - Tüm
çağrõlar telesekretere yönlendirilir.
Ana bölge - Kendi şebekeniz dahilinde özel
bir bölge. Aboneliğe bağlõdõr; ayrõntõlar
için servis sağlayõcõnõza başvurun.
GSM þebekesi: Telefonunuz bir GSM
şebekesine bağlõ.
Sinyal gücü: Çizgi sayõsõ ne kadar çok
olursa şebekeyle bağlantõ o denli iyidir.
Hýzlý Mesaj - Opsiyon AÇIK konumundadõr.
Hafýza dolu - Telefonunuzun hafõza
kapasitesi dolu. Boş hafõza yeri açmak için
gereksiz verileri silin.
MMS mesajý - Yeni bir multimedya
mesajõnõz var.



Uyarýlar

Telefonunuzu güvenli bir yerde tutun ve
uklarõn ulaşabileceği yerlere

uzu yazmayõn. Bunun yerine,
lõşõn.
acaksanõz, telefonu kapatõn ve

dõktan sonra PIN kodunu
ama kõsõtlama seçeneklerini
üvenlik menüsünü kullanõn.
un tasarõmõ ilgili tüm kanun

emelere uygundur. Ancak,
 diğer elektronik cihazlarla
etkileşime girebilir. Sonuç
uzu evde ve yolda kullanõrken
 ve düzenlemelere uymanõz

efonlarõnõn araçlarda ve
õna ilişkin düzenlemelere

fonu kullanan kişilerde sağlõk
ikelerin bulunduğuna dikkat
 teknolojisi dahil, radyo

 üzerinde yapõlan araştõrmalar
lik standartlarõ, radyo dalgasõ

maya karşõ koruma sağlayacak
tir. Cep telefonunuz ilgili tüm
arõna ve Radyo Cihazõ ve
Terminal Cihazõ Yönergesi

dur.
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Uyarýlar

Cep telefonunuz düşük güçte radyo
dalgalarõ yayan ve alan bir araçtõr.
Çalõşõr durumdayken, radyo dalgalarõ alõr
ve gönderir. Radyo dalgalarõ ses veya veri
sinyallerini telefon şebekesine bağlõ bir

ana istasyona taşõr. Telefonunuzun aktarõm gücünü
şebeke kontrol eder.
• Bu kõlavuzda açõklanan GSM telsiz telefon GSM

900 / GSM 1800 bandõnda çalõşõr.
• The GSM network controls transmission power

(0.01 to 2 watts).
• Aktarõm gücünü GSM şebekesi denetler (0,01 -

2 vat).
• 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, başkalarõna veya telefona bir zarar
gelmemesi için tüm güvenlik yönergelerini okuyun,
uygulayõn ve telefonunuzu ödünç verdiğiniz kişilere
de anlatõn. Ayrõca, telefonunuzun sizden izinsiz
kullanõlmamasõ için:

küçük çoc
koymayõn.
PIN kodun

aklõnõzda tutmaya ça
Uzun süre kullanmay
pilini çõkartõn.
Telefonu satõn al
değiştirmek ve ar
etkinleştirmek için G

Telefonunuz
ve düzenl
telefonunuz
manyetik 

olarak, cep telefonun
yerel uygulamalara
gerekir. Cep tel
uçaklarda kullanõm
uyulmasõ şarttõr.
Bir süredir, cep tele
açõsõndan bazõ tehl
çekilmektedir. GSM
dalgalarõ teknolojisi
incelenmiş ve güven
enerjisine maruz kal
şekilde düzenlenmiş
güvenlik standartl
Telekomünikasyon 
1999/5/EC'ye uygun

Radyo dalgalarý
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zda kullanõlan elektronik
rõn radyo dalgasõ enerjisinden
p etkilenmediğini öğrenmek için
reticisine danõşõn.

ullanõyorsanõz:
nu açõkken, kalp cihazõnõzõ
 için telefonu cihazdan az 15 cm.

ünüzdeki cepte taşõmayõn.
llanõrken, olasõ bir etkileşimi
kalp cihazõnõn bulunduğu taraftaki
ftaki kulağõnõza götürün.

zõn etkilendiğinden şüphelenirseniz
kapatõn.

õ kullanõyorsanõz, doktorunuza ve
õn üreticisine başvurarak cihazõn
an etkilenip etkilenmeyeceğini

performansõnõ arttõrmak, radyo
ayõlõmõnõ azaltmak, pil tüketimini

venli bir kullanõm sağlamak için
gelere uyun:

ullananlar

ý kullananlar

mans için
Uyarýlar

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

Uçağa binerken ve / veya telefonu
bagajõnõza koyarken: Telefonunuzu
kapatõn. Çünkü cep telefonlarõnõn
uçaklarda kullanõlmasõ uçak sistemleri için

tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekelerinde
sorunlara yol açabilir ve yasalara aykõrõ olabilir.

Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlõk
kuruluşlarõnda ve tõbbi cihazlarõn
bulunduğu yerlerde cep telefonunuzu
kapatõn.
Tehlikeli patlayõcõ madde bulunan
ortamlarda (örneğin, benzin
istasyonlarõnda, havasõnda metal tozu gibi
maddelerin bulunduğu ortamlarda) cep
telefonunuzu kapatõn.

Yanõcõ madde taşõyan araçlarda (araç park halinde
olsa dahi) veya likit gaz (LPG) ile çalõşan araçlarda,
önce aracõn ilgili güvenlik kurallarõna uygun olup
olmadõğõnõ kontrol edin.
Radyo dalgalarõ yayan cihazlarõn kapatõlmasõ
gereken ortamlarda (örneğin, taş ocaklarõnda veya
patlayõcõ konusu ile ilgili işlemlerin yapõldõğõ
ortamlarda) cep telefonunuzu kapatõn.

Aracõnõ
cihazla
etkileni
aracõn ü

Bir kalp cihazõ k
• Cep telefo

etkilememesi
uzakta tutun.

• Telefonu göğs
• Telefonu ku

önlemek için 
değil aksi tara

• Kalp cihazõnõ
telefonunuzu 

Bir işitme cihaz
işitme cihazõnõz
cep telefonund
öğrenin.

Telefonunuzun 
dalgasõ enerjisi y
azaltmak ve gü
aşağõdaki yöner

Telefonunuzu

Kalp cihazý k

Ýþitme cihaz

Ýyi bir perfor



Uyarýlar

Telefonun iyi düzeyde ve memnun edici • Pili yakmayõn.
ayõn veya açmayõn.
in (örneğin, cebinizdeki
emas noktalarõna değerek kõsa
ngelleyin.
60° C) ve neme maruz
a yakõcõ madde bulunan
õn.
hilips Orijinal Aksesuarlarõ
şka aksesuarlar kullanõldõğõnda
a zarar gelebilir ve Philips
 ile ilgili tüm garantiler

ar yerine hemen yetkili bir
n Orijinal Philips parçalarõ

ağõtõr ve bu da tehlikeli
neden olabilir. Aşağõdaki

 uyun:
tinizi aracõnõzõ sürmeye verin.
kullanmadan önce aracõnõzõ
in.
GSM telefonu kullandõğõnõz
enlemelere saygõlõ olun.

araç içinde kullanmak
niz kullanmadan görüşme

n telefonunuzu 
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bir şekilde çalõşmasõ için telefonu normal
kullanõm koşullarõnda kullanmanõz
(ahizesiz kullanõmda veya bu modun

aksesuarlarõyla birlikte kullanõlmadõğõ durum)
önerilir.
• Telefonunuzu aşõrõ sõcağa maruz bõrakmayõn.
• Telefonu iyi koruyun. Yanlõş bir kullanõmda

Uluslararasõ Garantisi sona erer.
• Telefonun herhangi bir sõvõnõn içine

girmemesine dikkat edin; telefon õslanõrsa,
kapatõn, pilini çõkarõn ve tekrar kullanmadan
önce 24 saat boyunca kurumasõnõ bekleyin.

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

aynõ miktarda pil tüketir. Ancak, cep telefonu
sabit biçimde hazõr modunda tutulduğunda daha
az enerji harcar. Telefon hazõr modundayken, siz
de yoldaysanõz, telefon sürekli olarak değişen
yer bilgisini şebekeye iletmek için belirli
miktarda bir enerji tüketir. Aydõnlatmayõ daha
kõsa süre yanõk kalacak şekilde ayarlamak ve
menülerde gereksiz yere dolaşmamak da pilin
görüşme veya bekleme sürelerinin artmasõna
yardõmcõ olacaktõr.

• Telefonunuz şarj edilebilir bir pil ile çalõşõr.
• Yalnõzca belirtilen şarj cihazõnõ kullanõn.

• Pilin şeklini bozm
• Metal nesneler

anahtarlar) pilin t
devre yapmasõnõ e

• Aşõrõ sõcağa (>
bõrakmayõn vey
ortamlarda tutmay

Yalnõzca P
kullanõn, ba
telefonunuz
telefonunuz

geçersiz olur.
Zarar gören parçal
teknisyen tarafõnda
takõlmalõdõr.

Dikkati d
durumlara 
yönergelere
Tüm dikka
Telefonu 

yolun dõşõna park ed
Araba kullanõrken 
ülkelerdeki yerel düz
Telefonunuzu bir 
istiyorsanõz, elleri

Pil hakkýnda görüntülenen bilgiler

Araba kullanýrke
kullanmayýn
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ğlayõn.
 ambalajõ, atõk maddelerin geri
lerine verilmesini, uygun yerlere
teşvik etmek üzere tasarlanmõş
rle işaretlemiştir.
 çizili çöp kutusu simgesi pilin
inizdeki çöp kutularõna atõlmamasõ
tiğini belirtmektedir.
ü simgesi, üzerinde bulunduğu
laj malzemesinin geri
ştürülebilir olduğunu belirtir.
 nokta simgesi, ilgili ulusal
laj geri kazanõm ve dönüşüm
ine mali bir katkõ yapõlmõş

unu belirtir (örneğin, Fransa'da
mballage).
ik tabladaki ve çantadaki birbirini
en oklar simgesi, bu malzemelerin
dönüştürülebilir olduğunu, ayrõca
ik malzemeyi belirtir.
Uyarýlar

yapabilmeniz için tasarlanmõş olan ahizesiz araç
kitini takõn, ancak yine de tüm dikkatinizi aracõ
kullanmaya verin.
Telefonunuzun ve araç kitinin araç içindeki hava
yastõklarõnõ veya bunun gibi diğer güvenlik
donanõmõnõ engellemeyeceğinden emin olun.
Bazõ ülkelerde, telefona gelen aramalarõ aracõn
farlarõnõ yakarak veya kornasõnõ kullanarak bildiren
bir uyarõ sistemi kullanmak yasaktõr. Yerel
düzenlemeleri kontrol edin.

Sõcak havalarda veya uzun süre güneşe maruz
kalõrsa (örneğin, bir pencere arkasõnda veya ön cam
gerisinde), telefonunuzun kutusu, özellikle de metal
kõsõmlar oldukça õsõnabilir Böyle durumlarda,
telefonunuzu alõrken çok dikkatli olun, ayrõca 40°
C'nin üzerinde bir çevre sõcaklõğõnda da
kullanmaktan kaçõnõn.

Paket malzemelerinin, ambalajlarõn, işe
yaramayan pillerin ve eski telefonlarõn
atõlmasõ konusunda yerel düzenlemelere
uyun ve lütfen geri dönüşüm sistemlerinde

kullanõlmasõnõ sa
Philips, pili ve
dönüşüm sistem
gönderilmesini 
standart simgele

EN 60950 Norm

Çevreye karþý duyarlýlýk

Üstü
evler
gerek
Döng
amba
dönü
Yeşil
amba
sistem
olduğ
EcoE
Plast
izley
geri 
plast



Sorun giderme

eke ile bağlantõ kurulamõyor.
yo dalgalarõnõn erişemediği
ortamdasõnõz (bir tünelde veya
sek binalar arasõnda) ya da
ekenin kapsama alanõ
ndasõnõz. Bulunduğunuz yeri
iştirerek tekrar şebekeye
mayõ deneyin (özellikle
dõşõnda iseniz), telefonunuz
cî bir antenle donatõlmõş ise
nin doğru pozisyonunu
trol edin. Sorun hâlen
cutsa şebeke operatörünüze
õşõn.
 düşük õsõlarda ekrandaki
işiklikler daha yavaş olur. Bu

al bir durumdur ve telefonun
şmasõnõ etkilemez. Telefonu
a sõcak bir ortama götürün ve
iden deneyin.
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Sorun giderme

Telefon 
açýlmýyor

Pili çõkarõn ve yeniden takõn (bkz.
Sayfa 1). Şarj bloku fişinin doğru
yuvaya takõldõğõndan emin olun
(bkz. �Bataryayõ şarj etme�
Sayfa 3). Pil göstergesi hareket
etmeyene kadar pili şarj edin. Son
olarak, şarj cihaz õnõn fişini çekin
ve cep telefonunu açmayõ deneyin.

Açýldýðýnda 
ekranda 
BLOKE 
ifadesi 
görüntüleniy
or

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

Ekranda 
IMSI hatasý 
ifadesi 
görüntüleniy
or

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir.
Operatörünüze başvurun.

Telefonunuz 
hazýr 
moduna geri 
gitmiyor

c tuşunu basõlõ tutun veya
telefonu kapatõn, SIM kartõn ve
pilin doğru takõlõp takõlmadõğõnõ
kontrol edin ve telefonu yeniden
açõn.

 
sembolü 
gösterilmiyor

Şeb
Rad
bir 
yük
şeb
dõşõ
değ
ulaş
yurt
hari
ante
kon
mev
dan

Tuþlara 
basýldýðýnda 
ekranda 
herhangi bir 
deðiþiklik 
olmuyor 
(veya 
deðiþiklik 
çok yavaþ 
oluyor)

Çok
değ
norm
çalõ
dah
yen
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Pili şarj ettiğiniz ortamdaki õsõ 0°
C altõna düşmemeli, 50° C'nin
üzerine de çõkmamalõdõr.
Başka durumlarda, lütfen telefonu
satõn aldõğõnõz yere başvurun.

SIM kartõn doğru şekilde
yerleştirildiğinden emin olun
(bkz. Sayfa 1). Sorun devam
ederse, SIM kart zarar görmüş
olabilir. Operatörünüze başvurun.
Tüm aramalarõ alabilmeniz için
«Koşullu yönlendirme» ve
«koşulsuz yönlendirme»
işlevlerinin hiçbiri etkin
olmamalõdõr (bkz. Sayfa 50). 
Sorun giderme

Pil aþýrý 
ýsýnýyor

Belki de bu telefon modeline
mahsus olmayan Philips şarj
kablosunu kullanõyorsunuz.
Sadece telefonunuzla birlikte
teslim edilen orijinal aksesuarõ
kullanõn.

Telefonunuz 
gelen 
aramalarýn 
telefon 
numaralarýný 
göstermiyor

Bu işlev şebekeye ve aboneye
bağlõdõr. Şebeke arayan kişinin
numarasõnõ göndermediğinde,
telefon Arama 1 veya Gizli no
ifadesini görüntüler. Bu konu
hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için lütfen
operatörünüze başvurun.

Metin 
mesajlarý 
gönderemiy
orsunuz

Bazõ şebekeler başka şebekelerle
mesaj alõşverişini desteklemez. İlk
önce SMS merkezinizin (SMSC)
numarasõnõ/numaralarõnõ girmiş
olduğunuzdan emin olun veya bu
konu hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için
lütfen operatörünüze başvurun.

JPEG 
resimlerini 
alamýyor ve/
veya 
depolayamýy
orsunuz

Resim çok büyükse veya doğru
dosya biçimine sahip değilse, cep
telefonunuz bunu kabul
etmeyebilir. Bu konu hakkõnda
ayrõntõlõ bilgi için bkz. Sayfa 33.

Pil þarjý 
esnasýnda: 
Pil 
sembolünde 
çubuklar 
görünmüyor 
ve þebeke 
sembolü 
yanýp 
sönüyor

Ekranda SIM 
hatasý ifadesi 
görüntüleniy
or

Tüm 
aramalarý 
aldýðýnýzdan 
emin 
deðilsiniz



Sorun giderme

balarda pek çok metal kõsõm
õr ve bunlar telefonun
şmasõnõ etkileyebilecek
tromanyetik dalgalarõ
rler. Araç kiti ile birlikte size
de harici anten verilir, bu kiti
andõğõnõzda ellerinizi
anmadan telefonla arama
õp alabilirsiniz.
ba kullanõrken telefonla
şmenin yasak olup

adõğõnõ öğrenmek için yerel
ililere danõşmanõz gerekir.

j bloku fişinin doğru yuvaya
ldõğõndan emin olun (bkz.
taryayõ şarj etme� Sayfa 3).
tamamen boşaldõğõnda pil

bolünün ekranda belirmesi
aç dakika (bazen 5 dakikaya
ar) sürebilir.
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Menüdeki bir 
iþlevi 
kullanmaya 
çalýþýrken, 
cep 
telefonunda 
ÝZÝN YOK 
görüntüleniy
or

Bazõ işlevler şebekeye bağlõdõr.
Bunlar yalnõzca şebeke veya
aboneliğiniz tarafõndan
destekleniyorsa kullanõlabilir. Bu
konu hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için
lütfen operatörünüze başvurun.

Ekranda SIM 
KARTI 
TAKIN 
ifadesi 
görüntüleniy
or

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

Telefonunuz
un iþletim 
süresi 
rehberde 
belirtilenden 
kýsa

İşletim süresi yapõlan ayarlara
(örn. zil seviyesi, aydõnlatma
süresi) ve kullanõlan
fonksiyonlara bağlõdõr. Bu
nedenle, işletim süresini uzatmak
için kullanmadõğõnõz
fonksiyonlarõ devredõşõ
bõrakmanõzda fayda vardõr.

Telefonunuz 
arabanýzýn 
içinde 
düzgün 
çalýþmýyor

Ara
vard
çalõ
elek
eme
bir 
kull
kull
yap
Ara
görü
olm
yetk

Telefonunuz 
þarj olmuyor

Şar
takõ
�Ba
Pil 
sem
birk
kad
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Philips Orijinal 
Aksesuarlarý

Şarj cihazõyla telefonun bataryasõ prize bağlanarak
şarj edilir. Çantada/el çantasõnda taşõnabilecek kadar
küçüktür.

Philips cep telefonunuzun taşõt içinde elinize
almadan kolay bir şekilde kullanõlmasõ için
tasarlanmõştõr. Bu kompakt araç kiti mükemmel bir
ses kalitesi sağlar.
Araç kitini çakmak yuvasõna bağlamanõz yeterlidir.
Bazõ ülkelerde, araç kullanõrken telefonla
görüşmek yasaktõr. Güvenli ve arõzasõz bir şekilde
takõlmasõ ve işletilmesini sağlamak için araç kitini
bir uzmana taktõrmanõzõ öneririz.

Üzerindeki yanõtlama düğmesi, telefonunuzun tuşla
kullanõmõna bir alternatif niteliğindedir: Gelen
çağrõlarõn hepsini yalnõzca bu düğmeye basarak
cevaplayabilirsiniz. Hazõr modundayken sesli
aramayõ etkinleştirmek için düğmeye basõn.

360° dönen kamerayla resim çekip bunlarõ
telefonunuza kaydedebilirsiniz. Özel taşõma
çantasõyla birlikte teslim edilir.

Philips cep telefonunuza kolay veri bağlantõsõ: USB
kablosu, telefonunuzla bilgisayarõnõz arasõnda
yüksek hõzlõ bağlantõ sağlar. Birkaç saniyede
otomatik ajanda ve rehber senkronizasyonu için
telefonunuzu kabloya bağlamanõz yeterlidir.
Teslimat kapsamõndaki yazõlõmla faks ve SMS
gönderebilir, resimler ve melodiler indirebilirsiniz.

Telefonunuzu darbe ve çiziklere karşõ korur. Kemer
klipsi sayesinde telefonunuzu rahatlõkla yanõnõzda
taşõyabilirsiniz.
Philips telefonunuzun performansõnõ en üst
seviyede tutmak ve garanti kapsamõnda olmak için
her zaman, telefonunuzla birlikte çalõşacak şekilde
özel olarak tasarlanmõş olan Philips Orijinal
Aksesuarlarõnõ satõn alõn. Philips Tüketici
Elektronik Ürünleri, onay verilmemiş
aksesuarlarõn kullanõmõndan doğacak zararlardan
sorumlu tutulamaz. Philips Telefonunuzu satõn
aldõğõnõz yerden Philips Orijinal Aksesuarlarõnõ
isteyin.

Þarj Cihazý

Araç Kiti

Deluxe Kulaklýk Seti

Dijital kamera

USB Veri Baðlantý Kiti

Koruyucu Kýlýf



SAR deðeri Uluslararasý- ICNIRP

BU CEP TELEFONU, MARUZ KALINAN TELSİZ DALGALARI KONUSUNDA GEREKLİ
ŞARTLARI YERİNE GETİRMEKTEDİR

Cep telefonunuz telsiz dalgalarõ yayan ve alan bir araçtõr. Cep telefonunuz uluslararasõ esaslarõnda (ICNIRP)
tavsiye edilen telsiz frekansõna maruz bõrakma sõnõrlarõnõ aşmayacak biçimde tasarlanmõş ve üretilmiştir. Bu
sõnõrlar daha kapsamlõ kurallarõn bir parçasõdõr ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekansõ enerjisi
miktarlarõnõ belirler. Bu esaslar bağõmsõz bilimsel kuruluşlar tarafõndan uzun süreli ve kapsamlõ bilimsel
çalõşmalarõn sonucunda geliştirilmiştir. Yaşlarõ ve sağlõk durumlarõ ne olursa olsun tüm insanlarõn güvenliğinin
sağlanmasõ için bu esaslarda önemli miktarda güvenlik payõ bulunmaktadõr.

Cep telefonlarõnõn maruz bõrakma sõnõrõnõn ölçüm birimi Specific Absorption Rate (Özgül Emilim Oranõ) veya
kõsaca SAR�dõr. Uluslar arasõ esaslarda belirlenmiş SAR limiti 2,0 W/kg�dõr. SAR için testler, telefonun test
edilmiş tüm frekans bandlarõnda, standart çalõşma pozisyonlarõnda izin verilen en yüksek güç seviyesinde
gönderimi sõrasõnda yapõlmaktadõr. SAR izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlense de telefonun normal
çalõşõrken sahip olduğu SAR değeri maksimum değerden çok daha aşağõda olabilir. Bunun nedeni telefonun
yalnõzca şebekeye erişebilmek için yalnõzca gereken gücü kullanmasõ amacõyla birden çok güç seviyesinde
çalõşacak şekilde tasarlanmõş oluşudur. Genel kural olarak baz istasyonuna yaklaştõkça telefonun güç çõktõsõ
azalõr.

Philips 636 / CT 6368 modeli telefonun kulakta kullanõmõ için test edildiğinde sahip olduğu en yüksek SAR
değeri 0,693 W/kg�dõr. Değişik telefonlarõn değişik pozisyonlarda sahip olduklarõ SAR değerleri arasõnda fark
olabilse de hepsi uluslararasõ telsiz frekansõna maruz bõrakma esaslarõnõ yerine getiriler.



Uygunluk Beyaný
Biz,
Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANSA

şirketi olarak,
Philips 636
CT 6368
Cep telefonu GSM 900/GSM 1800
TAC: 352769 00

ürünümüzün aşağõdaki yönetmeliklere uygun
olduğunu beyan ederiz:

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

Ayrõca, gerekli tüm telsiz teknik testlerinin
yapõldõğõnõ ve yukarõda tanõmlanan ürünün 1999/5/
EG sayõlõ yönetmeliğin başlõca şartlarõnõ yerine

getirdiğini taahhüt ederiz.
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BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
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Le Mans, 02.06.2004
Jean-Omer Kifouani

Kalite Müdürü
Philips ürününüzün kusursuz çalõşmamasõ veya
hasarlõ olmasõ halinde telefonunuzu aldõğõnõz yere
veya bulunduğunuz ülkedeki Philips Servis
Merkezi�ne teslim edin. Servis merkezleri ve
telefonunuzun teknik dokümantasyonu
konusunda daha ayrõntõlõ bilgi için telefonla
birlikte teslim edilen uluslararasõ garanti
belgelerine bkz.
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