


farklõlõklar için 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.
Görüşme esnasõnda +
veya - gezinti tuşlarõna
basõn.

) tuşuna basõn.

) tuşuna basõn.
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
rehberinde olasõ hatalar, noksanlõklar veya
kullanõm rehberi ile tanõtõlan ürün arasõnda

üstlenmemektedir. 
şebekesinde kullanõl

Tuş takõmõ

Mikrofon

Gezinti ve
, tuşu65.000 renkli do- 

kunmatik ekran

Kamera tuşu,
yanal

c tuşu

( Çağrõ 
kabulü

Bitirme ve
) Açma/

Kapama

Telefonun arka 
tarafõ: Kamera-
Objektif

T tuşu

Kalem
Nasýl yapýlýr...

Telefonu AÇMA/
KAPAMA

PİN kodunu girin

Arama yapma

Çağrõ kabulü

Görüşme ses 
seviyesini 
ayarlama 
Görüşmeyi 
bitirme
Çağrõyõ reddetme



, 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.

e 
bir 

e

Hazõr modunda Tag It !
tuşuna basõn. Ardõndan bir
resim seçin ve , ile
işaretleyin.

ş 
u , tuşunu basõlõ tutun.

e Hazõr modunda > tuşuna
basõn (alõcõyõ seçmek için
isim listesi açõlõr).

si/ Telefonun arka tarafõndaki
kamera kapağõnõ açõn.

Hazõr modunda 0
tuşunu basõlõ tutun.
Ana menüye 
erişme 

Hazõr modunda , tuşuna
basõn.

Rehber'e erişme Hazõr modunda - tuşuna
basõn.

Rehber'i kullanma
Listede + veya -
tuşlarõyla ileri geri gezinin
ve numarayõ aramak için
( tuşuna basõn.

Arama listesi'ne 
erişme

Hazõr modunda + tuşuna
basõn.

Önceki menüye 
gitme c tuşuna basõn.

Menüleri gözden 
geçirirken hazõr 
moduna dönme 
c tuşunu basõlõ tutun
veya ) tuşuna basõn.

Son aranan 
telefon 
numarasõnõn 
gösterilmesi

Hazõr modunda ( tuşuna
basõn.

Tuş takõmõ 
kilidini açma veya 
kapama

Hazõr modunda c
tuşunu basõlõ tutun.

Bir menü 
fonksiyonuna 
erişme

Resim albümü'n
hõzlõ erişim ve 
resmi değiştirm

Programlanmõ
bir Ses komutun
etkinleştirme 

Hõzlõ bir şekild
SMS gönderme

Kamera'nõn 
etkinleştirilme
kapatõlmasõ

WAP'õ başlatma



õ her zaman kullanmak
Ekran, bazõ durumlarda tuş
ine kullanõlamaz.
arafta gösterildiği gibi, liste ve
lerde tõklanabilir alanlarõ pek
da öğreneceksiniz. Daha sonra
le bir pozisyonu seçebilir,
õya/aşağõya hareket ettirebilir,
seçebilirsiniz.
 ekranõn üst sağ köşesinde
veya kýrmýzý çarpý iþareti  bir

birlikte son aksiyonun
eya bir basamak geri
erir. OK  veya yeþil çengel
seçiminizi veya aksiyonu

Bu dokunmatik ekran
nõlmasõ, tuş takõmõnda c
kullanõlmasõna benzer.

in PİN kodunuzu girerken,
j yazarken (SMS, E-Posta,
 vb.), telefon rehberine isim
derken vs. olmak üzere tüm
 kontekstlerinde ekranda bir
rumlarda metni, PC ortamõnda
emle girebilirsiniz. Kalemin
Dikkat! Dokunmatik ekranõn kumandasõ için
sadece ürünle birlikte teslim edilen kalem
kullanõlmalõdõr. Dokunmatik ekranõ kumanda
etmek için lütfen başka aletler KULLANMAYIN.
Cep telefonunuz, listelerde ve menülerde daha hõzlõ
ve rahat gezinmek için dokunmatik ekranla
donatõlmõştõr. Herhangi bir menüye erişir erişmez
dokunmatik ekran hizmetinizdedir (hazõr modunda
dokunmatik ekran kullanõlamaz). Ekranõn
kumandasõ, telefonun yan tarafõnda bulunan
kalemle gerçekleşir. Bir menüyü/simgeyi
etkinleºtirmek için üzerine kalemle bir kez, ilgili
menüye girmek için de ikinci kez tõklayõn, ardõndan
kalemi sanki kâğõt üzerine yazõyormuş gibi biraz
daha sert bastõrõn.

Dokunmatik ekran
mümkün değildir. 
fonksiyonlarõnõn yer

Yan t
menü
yakõn
kalem
yukar

başka elemanlarõ vs. 
Bazõ kontekstlerde,
bulunan Ok iþareti  
uyarõ metniyle 
silinebileceğini v
gidilebileceğini göst

 sembolüyle 
onaylayabilirsiniz. 
sembollerinin kulla
veya , tuşlarõnõn 

Örneğ
mesa
MMS
kayde
metin

klavye belirir. Bu du
yaptõğõnõz gibi kal

Hýzlý tuþlar listesine 
erişme

Hazõr modunda #
tuşunu basõlõ tutun.

Dokunmatik ekran

Ekran klavyesi



siyon veya opsiyona ulaşana kadar
listelerde gezinin. Bir listede

anõn sağ tarafõndaki kaydõrma
ulunduğunuz yeri gösterir. Kalem

arõyla, kullanõm rehberinin ilgili
õklandõğõ gibi, telefonunuzun tüm
eçebilir veya ayarlayabilirsiniz.

er hazõr modundaki ekranõ
rn. cevapsõz arama, yeni mesajlar
ye erişmek için , tuşuna basõn

r moduna dönmek için c tuşuna
kullanõlmasõ, telefonda ilgili tuşlara basma işlevini
görür.

Matriks, simgelerin (sembollerin) gösterilmesiyle
birlikte menülerin grafik olarak görütülenmesidir.
Her sembol, telefonunuzun kumandasõ için bir
fonksiyon veya opsiyonu temsil eder. Matrikse
erişmek için hazõr modunda , tuşuna basõn.
Ardõndan kalem veya gezinti tuşlarõyla bir menü
veya opsiyonu seçebilir veya etkinleştirebilirsiniz.
Sil-mek için c tuşuna basõn.
< veya > tuşlarõyla iki opsiyon arasõnda
geçiş yapabilirsiniz, örn. Aktif/Pasif, Açõk/Kapalõ,
bir değeri Yükseltme/Düşürme vb.

İstediğiniz fonk
menülerde ve 
gezinirken, ekr
çubuğu listede b
ve gezinti tuşl
bölümlerinde aç
fonksiyonlarõnõ s

Bazõ etkinlikl
değiştirebilir (ö
vb.). İlgili menü
veya tekrar hazõ
basõn.

Matriks

Etkinlikler
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Çalýþtýrma

törler aşağõya bakacak şekilde
a yerleştirin. Ardõndan yerine
ağõya bastõrõn.

kapağõnõ tekrar yerine takõn:
menteşeleri telefonun ön

kõsmõna asõn ve kapağõ yerine
ağõya bastõrõn.

madan önce ekran ve objektif
ucu folyoyu çõkarõn.
1

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 24). 

1. Aşağõda gösterildiği gibi kilit açma butonuna
basõn ve batarya kapağõnõ çõkarõn.

2. SİM kartõ takõn: SİM kartõ sol plâstik parçanõn
altõna sürün ve ardõndan kart sabitlenene kadar
metal tutucuya basõn.
Kartõn kesik köşesinin doğru pozisyonlanmõş
olmasõna dikkat edin.

3. Bataryayõ, konek
batarya yuvasõn
oturana kadar aş

4. Telefonun arka 
Bu amaçla, 
gövdesinin üst 
oturana kadar aş

5. Telefonu kullan
üzerindeki koruy

SÝM kartý takýn
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unuza entegre edilmiş olan rehbere
isteyip istemediğinizi sorar.
l etmek için c tuşuna basõn veya
õn.

telefonunuzun ekranõnõ kalibre
öylelikle, kalemi kullandõğõnõzda
örüntü elde edersiniz. , tuşuna
 talimatlarõ yerine getirin. İşlemi

çin her üç karaktere sõrasõyla
r.

rj edilebilir bir bataryayla çalõşõr.
a tamamen şarjlõ değildir. Batarya
erilen alarm sesi bataryanõn şarj
tiğine işaret eder. Bataryanõn
õğõ hallerde batarya sembolü ancak
dildikten sonra belirir.
n bataryayõ çõkarmanõz kişisel
ybõna yol açabilir.
 batarya yuvasõ kapağõnõ telefona
onra, şarj kablosunun (teslimat
dõr) fişini telefonunuzun alt
SOL yuvaya takõn ve kablonun

rj etme
Çalýþtýrma

Telefonu açmak için ) tuşuna basõn. Gerekirse
PİN kodunuzu girin (örn. SİM kartõnõzõn 4 - 8
hanelik gizli kodu). PİN kodu önceden konfigüre
edilmiş olup, şebeke operatörünüz veya satõcõnõz
tarafõndan size teslim edilir. PİN kodunu
değiştirebilirsiniz, bkz. Sayfa 33.
PİN kodunu peşpeşe üç kez hatalõ girerseniz SİM
kartõnõz bloke edilir. Blokajõ kaldõrmak için
operatörünüzden PUK kodunu istemeniz gerekir.

Telefonu ilk defa açtõğõnõzda tarihi girmeniz
istenecektir. Tarihi ayarlamak için uygun rakam
tuşlarõna basõn (girdiğiniz bir rakamõ silmek için
c tuşuna basõn) ve ardõndan saati ayarlayõn.
Diğer tarih ve saat ayarlarõ için bkz. Sayfa 35.

Telefonu ilk defa çalõştõrõrken SİM kart rehberini
kopyalamak istemiyorsanõz bkz. "Rehber"
Sayfa 24.
Cep telefonunuz, SİM kartta kayõt olup olmadõğõnõ
algõlar ve görüntülenen bir mesajla SİM kart

rehberini telefon
kopyalamak 
Fonksiyonu ipta
, ile onaylay

Bu menüyle 
edebilirsiniz. B
daha hassas bir g
basõn ve verilen
tamamlamak i
basõlmasõ gereki

Telefonunuz şa
Yeni bir batary
zayõfladõğõnda v
edilmesi gerek
tamamen boşald
2-3 dakika şarj e
Telefon açõkke
ayarlarõnõzõn ka
1. Batarya ve

takdõktan s
kapsamõnda
kõsmõndaki 

Telefonu açma

Tarih ve saati ayarlayýn

SÝM kart rehberini kopyalama

Kalibrasyon

Bataryayý þa



Çalýþtýrma

diğer ucunu kolay ulaşõlabilir bir prize cihazõnõ bir IT güç kaynağõna da bağlayabilirsiniz
3

bağlayõn.
2. Batarya sembolü şarj durumunu gösterir:  

- Şarj esnasõnda şarj göstergesinin 4 çubuğu
hareket eder; bataryanõn tamamen dolmasõ
yaklaşõk 1 saat 45 dakika sürer.

- 4 çubuğun hepsi sabit kaldõğõnda batarya
tamamen şarj edilmiştir: Şarj kablosunu
çõkarõn. Şebekeye ve kullanõm koşullarõna
bağlõ olarak görüşme süresi yakl. 2 ile 4
saat, bekleme süresi ise yakl. 200 ile 400
saat arasõnda değişebilir.

Şarj kablosunun batarya tam olarak şarj
edildikten sonra da cep telefonuna bağlõ
bõrakõlmasõ bataryaya bir zarar vermez. Şarj
cihazõnõn kapatma şalteri yoktur. Kapatmak için
elektrik fişinin prizden çõkarõlmasõ gerekir. Bu
nedenle kolay ulaşõlabilir bir priz kullanõn. Şarj

(sadece Belçika'da).



4

a arayanõn numarasõ gösterilebilir.
numarasõnõ kaydettiyseniz, numara
ismi gösterilir.
aplamak için hazõr modunda (
.
reddetmek için ) tuşuna basõn.
nlendirme" 'yi etkinleştirdiyseniz
64) , görüşme başka bir numaraya
retere yönlendirilir.
bitirmek için ) tuşuna basõn.
sa telefon çalmaz (bkz. Sayfa 7).
ap ayarõnda (bkz. Sayfa 65)
rhangi bir tuşa basarak (hariç
bilirsiniz.

an ve kalemle çektiğiniz resimleri
e işaretleyebilir ve arkadaş ve
gönderebilirsiniz. Dokunmatik

n kullanõlmasõ konusunda ayrõntõlar
matik ekran" Sayfa 3, resim çekme

 Bölüm "Resim çekme" Sayfa 15,
retleme/değiştirme konusunda
bkz. Bölümler "Resim albümü",
. 

plama ve sona erdirme

retleme ve gönderme
Temel fonksiyonlar

2 � Temel fonksiyonlar

Hazõr modunda - tuşuna basõn.
Seçilen rehbere bağlõ olarak (SİM
kart veya telefon, bkz. "Rehber"
Sayfa 24), 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.
Belirli bir isime direkt ulaşmak için # tuşunu
basõlõ tutun, ismin ilk harflerini girin ve ,
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 çağrõd
Arayan kişinin 
yerine arayanõn 
1. Çağrõyõ cev

tuşuna basõn
2. Görüşmeyi 

Şayet "Yö
(bkz. Sayfa
veya telesek

3. Görüşmeyi 
Zil sesi kapalõy
Her tuþla cev
görüşmeleri he
)) kabul ede

Dokunmatik ekr
hõzlõ bir şekild
tanõdõklarõnõza 
ekran ve kalemi
için bkz. "Dokun
konusunda bkz.
resimleri işa
ayrõntõlar için 
"TagIt" Sayfa 55

Rehbere ulaþma ve gösterme

Arama yapma

Rehber

Çaðrýyý ceva

Resimleri iþa



Temel fonksiyonlar

rcih ettiğiniz veya sõk sõk
arayõ ayarlayabilirsiniz. Bu
manõza ve listede gezinmenize
ekrandaki ilgili sembole veya
tõklayarak ayarladõğõnõz dört
lõ bir şekilde çevirebilirsiniz.
õnõ çağõrmak için < tuşuna

k için bir tanõtõm resmi seçin.
en bir isim seçmek için ,
 Resim albümü'ne ulaşmak için
 tanõtõm resmi ismine bir resim
õtõm resmi için aynõ şekilde

i çağõrmak için hazõr modunda
asõn ve ardõndan kalemle

 resmine iki kez tõklayõn.
i yeniden konfigüre etmek
i seçin ve ismi ve/veya resim
e yapmak için , tuşuna

sim çekmenize ve çektiğiniz
 tanõdõklarõnõza göndermenize
ayla donatõlmõştõr. Bu konu
5

Bu fonksiyonla, Resim albümü'nde
toplanan resimlerinizi (otomatik slayt
gösterisi veya manüel teker teker
olmak üzere) opsiyon olarak sunulan
TV bağlantõ kablosu üzerinden

televizyondan veya telefonunuuzn ana ekranõndan
(iç taraf) izleyebilirsiniz.
1. TV bağlantõ kablosunun bir ucunu televizyon

cihazõnõn sarõ video yuvasõna (RCA) ve diğer
ucunu da cep telefonunuzun audio yuvasõna
takõn.

2. Televizyon ekranõnda otomatik olarak bir
standart resim belirir ve telefonunuzun
ekranõnda ise TV slayt gösterisi menüsü
görülür.

3. Otomatik slayt gösterisini ayarlamak için
telefonunuzun menüsünü kullanõn veya +
ve - tuşlarõna basarak resimleri manüel
gösterin.

TV bağlantõsõ, VGA çözünürlüğüne kadar (640 x
480 piksel) olan JPEG resimlerini destekler. Bu
fonksiyonla ilgili ayrõntõlõ bilgi için bkz. "TV Slayt
gösterisi" Sayfa 58.

Bu fonksiyonla te
aradõğõnõz 4 num
durumda, Rehber'i aç
gerek kalmaksõzõn, 
resime iki sefer 
numaradan birini hõz
1. Hýzlý arama ekran

basõn.
2. Konfigüre etme

Rehber listesind
tuşuna bir defa,
iki defa basõn ve
atayõn. Her tan
hareket edin.

3. Atanmõş bir ism
< tuşuna b
istenilen tanõtõm

4. Tanõtõm resmin
istiyorsanõz resm
üzerinde Düzeltm
basõn.

Cep telefonunuz re
resimleri arkadaş ve
yarayan bir kamer

TV Slayt gösterisi

TV Slayt gösterisi

Hýzlý arama

Resim çekme
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ancak cep telefonunuza entegre
ber ayarlandõğõnda kullanõlabilir
riyle çalõşmaz).
bir veya birden fazla isme bir grup
u gruptan bir kişi aradõğõnda, grup
ş resimle birlikte kişinin ismi de
lenir ve grup için ayarlanmõş olan

tkinleştirmek için hazõr modunda
mera tuşuna basõn. Arkadaşõnõzõn
mek için tuşa tekrar basõn.
arlar > Grup ayarlarý seçimini yapõn.

birinin ismini değiştirin ve
elodi'yi, ardõndan arkadaşõnõzõn

n.
k bir kişi için oluşturulacaksa,
Ses kaydý > Yeni tercihini de
rkadaşõnõzõn sesini kaydedin ve bu
rak belirleyin.
bir isim seçin ve Grup seç
u çağõrarak kaydõ ismini
iz gruba atayõn.

rayaný görme ve duyma 
Temel fonksiyonlar

hakkõnda tam ayrõntõlõ bilgi için bkz. "Resim
çekme" Sayfa 15.

Hazõr modunda, telefonunuzun gezinme tuşlarõyla
ulaşõlmasõ mümkün olan menüleri
gösterebileceğiniz gezinme ekranõ belirir. Bu
fonksiyonun aktive/deaktive edilmesi konusunda
daha ayrõntõlõ bilgi için bkz. "Gezinme ekranõ"
Sayfa 32.

Bu fonksiyonla hõzlõ bir şekilde resim ve sesten
oluşan bir mesaj hazõrlayabilir ve gönderebilirsiniz.
1. Kamerayõ etkinleştirmek için hazõr modunda

kamera tuşuna basõn. Gerektiği takdirde Klip
moduna geçmek için # tuşuna
basabilirsiniz.

2. Resim çekmek için kamera tuşuna basõn; Ses
kaydet ekranõ otomatik olarak açõlõr.

3. İstenilen sesi veya sözlü mesajõ kaydedin;
c tuşuna basarak kaydõ iptal edebilir veya
, ile kaydõ bitirebilirsiniz (Maksimum
kayõt süresi olan 30 saniyenin geçmesini de
bekleyebilirsiniz).

4. Mesajõnõzõ artõk MMS ile gönderebilirsiniz
(daha ayrõntõlõ bilgi için bkz. "MMS"
Sayfa 47).

Bu fonksiyon, 
edilmiş olan reh
(SİM kart rehbe
Bu fonksiyonla 
atayabilirsiniz. B
için tanõmlanmõ
ekranda görüntü
melodi duyulur.
1. Kamerayõ e

bir defa ka
resmini çek

2. Rehber > Ay
Gruplardan 
istenilen M
resmini seçi

Grup sadece te
Multimedya > 
yapabilirsiniz. A
kaydõ Melodi ola
3. Rehberden 

fonksiyonun
değiştirdiğin

Gezinme ekraný

FotoTalk: Klip ve resim gönderme

FotoÇaðrý: A



Temel fonksiyonlar

eldiğinde cep telefonunuzun
nõ istemiyorsanõz, zil sesini şu
 kapatabilirsiniz: Ayarlar >

 Sessiz. - tuşuna basarak
ssiz konumuna getirin.

geldiğinde telefonunuzun
sini istiyorsanõz, titreşim
onunu şu şekilde
tirebilirsiniz: Ayarlar > Sesler >
 tercihini ve ardõndan Açýk veya
eçimini yapõn.
rilmesi zili sessiz moda almaz.
 ve titreşim fonksiyonunu açõk
 yukarõda anlatõldõğõ şekilde
leştirin.
õzda titreşim otomatik olarak

numaranõzõn gösterilmesi için
 tuşuna basõn ve Numaralarým >
õn. SİM kartta kayõtlõ olmasõ

aranõz görüntülenir. Kayõtlõ
 verilen talimatlarõ izleyin.

 moduna alma

 moduna alma

maranýzý okuma
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Kendi sağlõğõnõz ve güvenliğiniz için ahizesiz
görüşme fonksiyonunu etkinleştirdikten sonra,
özellikle ses seviyesini yükselttikten sonra,
telefonu kulağõnõza dayamamanõz tavsiye olunur.
1. SİM kart rehberini etkin kõldõysanõz bir isim

seçin, iki kez , tuşuna basõn, Ahizesiz ara
tercihini yapõn ve numarayõ çevirmek için
, tuşuna basõn.

2. Telefonunuza entegre edilmiş olan rehberi
etkin kõldõysanõz, standart numarayõ aramak
için aynõ yöntemi izleyebilir veya < tuşuna
veya > tuşuna basabilir, listeden bir isim
seçebilir, ardõndan , tuşuna basarak
Ahizesiz ara tercihini yapabilirsiniz.

Görüşme esnasõnda ahizesiz görüşmeyi aktive
veya deaktive etmek için iki defa , tuşuna
basõn.

Ayarlar > Sesler > Melodi seçimini yapõn, , tuşuna
basõn ve + veya - ile melodi seçimi listesinde
gezinin. Seçiminizi onaylamak için , tuşuna
basõn.

Çağrõ g
çalmasõ
şekilde
Sesler >

zil sesi seviyesini Se

Çağrõ 
titreme
fonksiy
etkinleş
Titreþim
Kapalý s

Titreşimin etkinleşti
Sessiz moda geçmek
tutmak istiyorsanõz,
Sessiz modunu etkin
Şarj cihazõnõ taktõğõn
devre dõşõ kalõr. 

Kendi cep telefon 
hazõr modunda -
Göster seçimini yap
halinde telefon num
değilse, Yeni'yi seçip

Ahizesiz görüþme

Zil sesini deðiþtirme

Telefonu sessiz

Telefonu titreþim

Cep telefonu nu

Sessiz

Titreşim
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riz. Kaydedilen görüşmeler gizli
aksimum kayõt süresi 1 dakikadõr
" Sayfa 59).
õnda konuşmayõ kaydetmek için
n, Konuþmayý kaydet seçimini yapõn
 basõn. Kaydõ sona erdirmek için
rõna basõn veya görüşmeyi bitirin:
e kaydõnõza bir isim verebilirsiniz.
sonra Multimedya > Ses albümü

alõr.
rdõndan Konuþmayý kaydet seçimini
e arayan kişinin sesi kaydedilir.

ma listesini silmek için ,
una basõn ve Arama Bilgileri > Arama
si > Sil'i seçin. Arama listesini
ek için , tuşuna iki kez basõn.

tesini silmek için , tuşuna basõn
S > SMS oku > Tümünü sil'i seçin.
mek için , tuşuna iki kez basõn.
õ silmek için SMS arþivi menüsünü
iniz. Yeni mesajlarõn alõnabilmesi

ini silme

i silme
Temel fonksiyonlar

Kendi numaranõz rehberde kayõtlõysa, görüşme
sõrasõnda okuyabilirsiniz, bkz. "Rehbere ulaşma
ve gösterme" Sayfa 4.

Görüşme esnasõnda ses seviyesini yükseltmek/
azaltmak için + veya - gezinme tuşlarõna
basõn.

Mikrofonun sesini kapatabilirsiniz,
böylece karşõnõzdaki sizi duyamaz.
Görüşme esnasõnda , tuşuna
basõn, Sessiz tercihini yapõn ve tekrar
, tuşuna basõn.

Görüşme sõrasõnda mikrofonun sesini
tekrar açmak için , tuşuna basõn,
Sesli 'yi seçip , tuşuna basarak
onaylayõn.

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

almanõzõ öneri
tutulmalõdõr. M
(bkz. "Ses kaydõ
Görüşme esnas
, tuşuna basõ
ve , tuşuna
c, , tuşla
Açõlan pencered
Bu isim daha 
menüsünde yer 
Önce Sessiz ve a
yaparsanõz sadec

Ara
tuş
liste
silm

Komple SMS lis
ve Mesajlar > SM
SMS listesini sil
SMS mesajlarõn
de kullanabilirs

Kulaklýk seviyesini ayarlama

Mikrofonun sesini kapatma

Mikrofonun sesini tekrar açma

Görüþmeyi kaydetme

Sessiz

Sessiz KAPALI

Görüşmeyi kaydetme

Arama listes

SMS listesin

Sil



Temel fonksiyonlar

için hafõzada yer açmak üzere SMS listenizi  kart rehberinize DEĞİL,
daki rehbere uygulanõr. 

rn. melodiler, etkinlikler vb.)
zisyonlandõrmak yerine +
ullanõn.

inme
9

düzenli aralõklarla silmeniz gerekir. 

Rehber içeriğini komple silmek için , tuşuna
basõn ve Rehber > Rehber ayarlarý > Rehberi sil
seçimini yapõn. Rehberin içeriğini silmek için ,
tuşuna basõn.

Bu fonksiyon SİM
yalnõzca telefonunuz

Listede gezinmek (ö
için teker teker po
veya - tuşlarõnõ k

Rehberi silme Listede hýzlý gez
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yon S.33

 S.33
bağlantõsõ / Şebekeye kayõt /
r / Erişim ayarlarõ

arih S.35
ranõ / Tarih ayarõ / Zaman dilimi /
ti / Saat ayarõ

 dillerin listesi

lar S.36

r S.38

38
nder / SMS oku / SMS ayarlarõ /
ivi

 S.41
mõş her posta kutusu için:
 / Mesaj kutusunu aç / E-Posta
Menü aðacý

3 � Menü aðacý
Aşağõdaki tablo, cep telefonunuzun komple menü
ağacõnõ ve söz konusu fonksiyon veya ayar
hakkõnda ayrõntõlõ bilgiyi rehberin hangi sayfasõnda
bulabileceğinizi gösterir.

Ayarlar S.28

Sesler S.28
Kapalõ / Zil seviyesi / Melodi / Mesaj
uyarõsõ / Ekolayzer / Tuş tonlarõ / Alarm
sesleri / Titreşim

Ekran S.29
Ekran koruyucu / Animasyon / Aydõnlatma
/ Arka õşõk miktarõ / Duvar kâğõdõ

Hýzlý eriþim S.30
Hõzlõ tuşlar / Ses komutu / Sesli arama /
Gezinme ekranõ

Güvenlik S.32
Sabit numaralar listesi / Arama engelleme /
Kodlarõ değiştir / PİN koruma

Kalibras

Þebeke
GPRS 
Tercihle

Saat / T
Saat ek
Yaz saa

Dil S.36
Mevcut

Ön ayar

Mesajla

SMS S.
SMS gö
SMS arş

E-Posta
Ayarlan
Ayarlar
gönder



Menü aðacý

inesi S.60

.60

isi S.64

larý S.64
e / Mesaj kutularõ / Otomatik
tuşla cevap / Bekleyen arama /
liği 

i S.65
i / Hepsini sil

cý S.66
 / GPRS sayacõ

.53
11

Yayýn mesajý S.46
Alõş / Konular / Bölge kodu

Hýzlý mesaj S.46

Ekspres mesaj S.47

MMS S.47
Yeni MMS / MMS alma / Klasörleri
yönetme / Ayarlar

Rehber S.24

Ýsim listesi S.

Rehber ayarlarý
Rehberi sil / Rehber seçme / Grup ayarlarõ
/ Telefona kopyala

Eðlence S.60

Euro dönüþtürücüsü S.60

Hesap mak

Çalar Saat S

Ajanda S.60

JAVA S.62

Arama bilg

Arama ayar
Yönlendirm
arama / Her 
Arayan kim

Arama listes
Arama listes

Arama saya
GSM sayacõ

Kýzýlötesi S
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t gösterisi S.58

.59

ör servisleri S.68

umaralarý
deki numaralar servis sunucusuna
eliğe bağlõdõr; Daha ayrõntõlõ bilgi
is sunucunuza danõşõn.

68

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

Kamera S.15

Multimedya S.55

Resim albümü S.55
Mevcut resimlerin listesi

Ses albümü S.55
Mevcut seslerin listesi

Demo modu S.58

Hafýza durumu S.59

Ses kaydý S.59

TV Slay

BeDJ S

Operat

Servis n
Bu menü
ve abon
için serv

WAP S.

Servisle
Bu men
bağlõdõr



Metin veya sayý girme

özcüðünü girme:
 3 tuşlarõna basõn. Ekranda
ğü görüntülenir: Good.
sözcükleri tarayõn ve Home

in seçimini onaylamak için
n.

e erişmek istiyorsanõz, *
yöntemde, istenen karaktere

rme.

 önerileri listesinde gezinme.

naylama.
işi silmek için kõsa bir şekilde
tüm metni silmek için uzun bir
 basõn.
rttan küçük/BÜYÜK harfe geç.
rt giriş modundan sayõsal giriş
a geçme.
l ve noktalama işaretleri
a geçme.

giriþi
13

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 < veya > tuşuna basõn ve T9®

yerleşik sözlüğü tarafõndan önerilen sözcüklerden
istediğinizi seçin (aşağõdaki örneğe bakõn).
Nasýl kullanýlýr?
Her bir tuşun temsil ettiği harfler ve simgeler aşağõda
verilmiştir:

Örnek: "home" s
1. 4 6 6

listenin ilk sözcü
2. 0'a basarak 

sözcüğünü seçin
3. Home kelimesin
, tuşuna basõ

Temel metin girişin
tuşuna basõn. Bu 

T9® metin Giriþi

2 - 9 Harf gi
< veya 
>

Kelime

, Girişi o
c Bir gir

basõn, 
şekilde
0 Standa

*
Standa
modun

#
Sembo
modun

Standart metin 
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ýn Uzun basýn

. , @ / : ; “ ’ ! ¡ ? ¿ # + -
 > ( ) & £ $ ¥ 1

à ä å æ ç 2
 è ∆ Φ 3
 ì 4

5
 ñ ò ö 6
 β Π Θ Σ 7
 ù 8

 9 ø Ω Ξ Ψ 9
kter tuşu (Shift) 0
Metin veya sayý girme

ulaşmak için birden fazla tuşa basõlõr: "h" harfi 4
tuşunun ikinci harfidir, bu nedenle "h" girmek için
tuşa iki kez basmanõz gerekir.
Örnek: "home" sözcüðünü girme:
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:

Kýsa bas

1
boşluk 
* = % <

2 a b c 2 
3 d e f 3 é
4 g h i 4 Γ
5 j k l 5 Λ
6 m n o 6
7 p q r s 7
8 t u v 8 ü
9 w x y z
0 Üstkara



Resim çekme

tuşunu basõlõ tutarak aktüel
ebilir ve hazõr moduna geri

< (sol) veya > (sağ)
gezinti tuşuyla bir efektden
diğerine geçebilirsiniz
(sepya, kabartma, vb.).
Kamera etkin
konumdayken , tuşuna
basõn.
Kamera etkin
konumdayken kamera
tuşuna basõn.
Resmi çekdikten hemen
sonra kamera tuşuna basõn.
Resmi çekdikten hemen
sonra c tuşuna basõn.
Resmi çekdikten hemen
sonra , tuşuna basõn.

 0 tuşuna basõn.
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5 � Resim çekme
Cep telefonunuz resim çekmenizi, çektiğiniz
resimleri telefonunuza kaydetmenizi, resimleri
duvar kâğõdõ olarak kullanmanõzõ ve arkadaş ve
akrabalarõnõza göndermenizi sağlayan dijital
kamerayla donatõlmõştõr.

Her menüde c 
fonksiyonu iptal ed
dönebilirsiniz.

Nasýl yapýlýr...

Kamera'nõn 
etkinleştirilmesi/
kapatõlmasõ

Kameranõn kapağõnõ açõn/
kapatõn veya kamera tuşuna
basõn.

Yakõnlaştõrma/
Uzaklaştõrma

VGA modu hariç olmak
üzere (bkz. "Görüntü modu
ayarlarõ") tüm modlarda
+ gezinme tuşuna veya
- tuşuna basõn.

Görüntü 
modunun 
değiştirilmesi

* tuşuyla Gece
modundan Normal moda
geçiş yapabilirsiniz.

Kamera 
modunun 
değiştirilmesi

# tuşuyla VGA (640 x
480 piksel) modundan
Duvar kâðýdý (128 x 160
piksel), Klip (128 x 160
piksel) ve FotoÇaðrý
(96 x 64 piksel) modlarõna
geçebilirsiniz.

Özel efektlerin 
değiştirilmesi

Kamera 
ayarlarõna erişme

Resim çekme

Resmi kaydetme

Resmi silme

Poz seçeneklerine 
erişme
Zamanlayõcõyõ 
aktif/pasif hale 
getirme 
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odlarõnda cep telefonunuzu dikey
n ve Duvar kâðýdý (128 x 160 piksel)
28 x 160 piksel) ve FotoÇaðrý (96 x
na geçmek için # tuşuna basõn.
 modu'nun sembolü ekranõn alt
lir.
sim çekdikten sonra sözlü mesaj
z. Bu modla ilgili ayrõntõlõ bilgi için
 Klip modunu kullanõn" Sayfa 18.

ut efektlerin seçimi için bkz.
t modu" Sayfa 19.
nlayýcý opsiyonunu Açýk veya Kapalý
muna ayarlamak için (bkz.
anlayõcõnõn kullanõmõ" Sayfa 17).
görüntü modu arasõnda seçim
abilir: Normal ve Gece modu
nõn üst tarafõnda yer alan ay
olünden anlaşõlõr). Işõk şartlarõna

 * tuşunu kullanarak istenilen
a geçebilirsiniz.

GEZÝNTÝ TUÞLARI 
OTOMATÝK OLARAK 
YATAY POZÝSYONA 

UYUM SAÐLAR 
(görüntü, tuþ 

fonksiyonlarý vs.)
Resim çekme

Görüntü modu ayarlarý
Kamera görüntü ekranõna ulaşmak için
kameranõn kapağõnõ açõn ve/veya
kamera tuşuna basõn. Objektifin netlik
ayarõ otomatik olarak yapõlõr ve ekranõn
alt kõsmõnda (Zoom, Efektler, Kamera
modu, Resim çek) sembolleri, üst
kõsmõnda ise (Zamanlayýcý, Görüntü)
sembolleri belirir.

Bu bölümde anlatõlan tüm opsiyonlar ve tuş
fonksiyonlarõ ancak kamera modu etkinken, yani
ekranda resim görüntülendiğinde geçerlidir.
Herhangi bir fonksiyona erişmek için , tuşuna
da basabilirsiniz (bkz. "Ayarlar" Sayfa 19).

Diğer fotoğraf m
pozisyonda tutu
modundan Klip (1
64 piksel) modu
Seçilen Kamera
tarafõnda gösteri
Klip moduyla re
kaydedebilirsini
bkz. "FotoTalk:

Resim çekme

Kamera 
modu

Normal formatta standart resim boyutu
VGA (640 x 480 pikseldir). Tam ekran
görüntü elde etmek için cep
telefonunuzu 90° sola çevirin ve yatay
pozisyonda tutun.
Bu modda, ekranõn sağ alt köşesinde
VGA sembolü görüntülenir.

Efektler Mevc
"Efek

Zaman- 
layýcý

Zama
konu
"Zam

Görüntü 
modu

İki 
yapõl
(ekra
semb
göre
mod



Resim çekme

3. Kamerayõ deaktive etmek için kamera kapağõnõ
mda resim kaydedilmez.
pasitesi ayarlara bağlõ olup,
resim sayõsõ değişmektedir:
 kadar büyük olursa dosya
li büyüktür. Hafõza kapasitesi
õnda bir uyarõ verilir. Bu

 resmi kaydedebilmek için
iz gerekir (bkz. "Hafõza
9).

yõtlõ resimlere otomatik olarak
şlayarak 9999'a kadar isim
ax. 9999 resim çekebileceğiniz

aha ziyade, tüm resimlerin
ar numaralandõğõnõ gösterir.
landõrma tekrar 1'den başlar. 

ullanýmý
psiyonunu Açýk konumuna
 bkz.), ardõndan aktive etmek
na basõn (veya opsiyon Kapalý

basõn).
iniz yere koyarak resmi tam

syonlandõrõn.
 saniyede başlar (bu değer
Resim çekilmeden üç saniye

i duyulur ve resim çekildikten
sesi çõkar.
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Resim çekme
1. Zamanlayõcõ opsiyonunu Kapalý konuma

getirdiyseniz ve kamera aktif ise, kamera
tuşuyla resim çekebilirsiniz.

2. Ekranda görülen numara resim sõrasõnõ
gösterir. Bu tuşa basõn:

kapatõn; bu duru
4. Resim kayõt ka

kaydedilebilir 
Çözünürlük ne
boyutu da o den
yeterli olmadõğ
durumda, yeni
verileri silmen
durumu" Sayfa 5

Resim albümü'nde ka
"img_1.jpg" ile ba
verilir. Bu rakam, m
anlamõna gelmez. D
sõrasõyla 9999'a kad
Daha sonra numara

Zamanlayýcýnýn k
1. Zamanlayõcõ o

getirin (yukarõya
için kamera tuşu
ise 0 tuşuna 

2. Telefonu istediğ
almasõ için pozi

3. Geri sayõm -10
değiştirilemez). 
önce bir bip ses
sonra da bir bip 

Zoom 
modu

Bu opsiyon her modda kullanõlabilir:
Klip ve Duvar kâðýdý modlarõnda tek
kademeli zoom (x2) (+ veya -
gezinti tuşlarõyla zoom yapabilirsiniz),
VGA modunda iki kademeli zoom (x2 ve
x4) (telefonu yatay pozisyonda
tuttuğunuz için + veya -
tuşlarõna basõn; bu tuşlar, telefonu dikey
pozisyonda tuttuğunuzda gezinti
tuşlarõnõn < ve > ok işaretleri
görevini görür).

c Böylelikle çekilmiş olan son resim
ignore edilir ve görüntü moduna
dönülür.

Kamera 
tuþu Resimi, Resim albümü'ne kaydeder.

, Mevcut opsiyonlara erişmek için:
Gönder (MMS, E-Posta veya
Kõzõlötesi ile), resimi Resim albümü
'ne Kaydet, Deðiþtir veya Yeni resim
çek.
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rayaný görmek
la bir resim çekebilir ve resmi bir
iniz. Bu gruptan bir kişi aradõğõnda
ntülenir. Daha ayrõntõlõ bilgi için
õ: Arayanõ görme ve duyma"

z atma
r otomatik olarak Multimedya >
enüsüne kaydedilir. Daha ayrõntõlõ
esim albümü" Sayfa 55.
e numara çevirme
õrken bir çağrõ aldõğõnõzda:
l etmek kamera kontekstini sona
efonunuz görüşme bittikden sonra
 döner.
edilmesi de kamera kontekstinden

eden olur ve telefon görüntü
r.
virebilmek için önce hazõr moduna
ir.

Hazõrlanan klibi Kaydet'meye
yarar: Çekilen resim Resim
albümü'nde, kaydedilen ses ise
Ses albümü'nde saklanõr.
Hazõrlanan klibi Deðiþtir'meye
yarar.
Resim çekme

Zamanlayõcõyõ durdurmak ve görüntü moduna
geri dönmek için c tuşuna, sadece zamanlayõcõ
durdurmak istiyorsanõz 0 tuşuna basõn.
4. Resim çekildikten sonra "Resim çekme"

bölümünün 2. maddesinden itibaren verilen
talimatlarõ izleyin.

Ýþaretleme/Resmi deðiþtirme
Bu konu hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için bkz. "TagIt"
Sayfa 55. 
FotoTalk: Klip modunu kullanýn
Klip moduyla bir resim ve bir sesten oluşan bir klip
hazõrlayabilirsiniz.
1. Klip modunu çağõrõn ve resim çekmek için

kamera tuşuna basõn.
2. Ses kaydý penceresi otomatik olarak açõlõr:

İstenilen sesi veya sözlü mesajõ kaydedin
(c tuşuna basarak kaydõ iptal edebilir, ,
ile kaydõ bitirebilir veya maksimum kayõt
süresi olan 30 saniyenin geçmesini de
bekleyebilirsiniz).

3. Aşağõdaki opsiyonlara ulaşmak için ,
tuşuna basõn:

FotoÇaðrý: A
FotoÇaðrý moduy
gruba atayabilirs
ilgili resim görü
bkz. "FotoÇağr
Sayfa 6.
Resimlere gö
Çekilen resimle
Resim albümü m
bilgi için bkz. "R
Gelen çaðrý v
Kamerayõ kullan
• Çağrõyõ kabu

erdirir ve tel
hazõr moduna

• Çağrõnõn redd
çõkmanõzõ n
ekranõna geçe

Bir numarayõ çe
dönmeniz gerek

MMS ile 
gönder

Hazõrlanan klibi MMS ile
Gönder'meye yarar.

Klibi göster Klibi Göster'meye yarar.

Klibi kaydet

Klibi deðiþtir



Resim çekme

acak çerçevenin seçilmesine
128 x 160 piksel modunu
esimden direkt olarak kendi
amanõza yarar.

istenilen efektin seçilmesine
Beyaz, Sepya, Dijital, Kabartma,
r 2.

irini seçmeye yarar: Normal ve
ormal�dir.

eştirmek için Açýk konumuna
rüntü moduna ve resim çekme
k için c tuşuna basõn (bkz.

değerleri standart ayarlara
.
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Görüntü ekranõnda mevcut olanlara ilâveten diğer
opsiyonlara da erişmek için, kamera modu etkin
konumdayken , tuşuna basõn.
Son olarak belirlenen ayarlar değiştirilene kadar
kayõtlõ kalõr ve kamera bir sonraki sefer
kullanõldõğõnda tekrar etkinleşir. 

Genel ayarlar

Çerçeve
Çekilen resime atan
(otomatik olarak 
etkinleştirir) veya r
çerçevelerinizi ayarl
Efekt modu
Çekilen resim için 
yarar: Normal, Siyah/
Negatif, Kontur, Kontu

Görüntü modu
Mevcut iki moddan b
Gece. Standart ayar N
Zamanlayýcý
Bu opsiyonu etkinl
getirin ve kamera gö
moduna geri dönme
Sayfa 17).

Ayarlar

Tarih ve 
Saat

Çekilen resimle birlikte gösterilen
verilerin ayarlanmasõ: Tarih & Saat,
Sadece tarih veya hiçbiri.

Kamera 
modu

Bir kamera modundan diğerine
geçmek için: Bkz. "Görüntü modu
ayarlarõ" Sayfa 16.

Resim 
kalitesi

İstenilen resim kalitesini seçmenize
olanak verir : Düþük, Orta, Yüksek. 

Sesler Alarm sesi ve Klik sesini ayarlamaya
yarar. Alarm sesi resim çekilmeden
3 saniye önce, klik sesi ise resim
çekildikten hemen sonra duyulur.
Standart veya mevcut diğer seslerden
birini seçin ve etkinleştirmek için
, tuşuna basõn.

Ayarlarý 
sýfýrla

Tüm 
ayarlar
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asõnda aktüel geçerli bilgi veya
n turuncu renkte gösterilir.

leþtirme
> BeDJ seçimini yaparak BeDJ'yi

 

0 tuşuna basõn veya
dokunmatik ekranõn üst sol
köşesindeki kõrmõzõ noktaya
tõklamak için kalemi kullanõn.
Kaydõ durdurduğunuzda ilgili
kayõt opsiyonlarõ belirir (bkz.
Sayfa 22).

# tuşuna basõn.

1 ile 9 arasõ bir tuşa
basõn.

 
* tuşuna basõn.

Kayõttan önce , tuşuna
basõn.
BeDJ

6 � BeDJ
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.
Uyarõ: Çoğu kontekstlerde dokunmatik ekran ve
kalem yardõmõyla da opsiyonlara erişebilirsiniz.
Böylesi bir kullanõm tuş kullanõmõnõn yerine
geçer.

BeDJ uygulam
seçilen fonksiyo

Þarkýyý etkin
1. Multimedya 

çalõştõrõn.

Nasýl yapýlýr...

BeDJ'yi Açma/
Kapama

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

Şarkõ aktive/
deaktive etmek

1 ile 9 arasõ bir tuşa
basõn veya kalemle
dokunmatik ekranõn alt
kõsmõnda yer alan şarkõ
numarasõnõn üzerindeki
kõrmõzõ noktaya tõklayõn.
Bütün şarkõlarõ birden
deaktive etmek için c
tuşuna basõn.

Mix kaydetme
(başlatma ve 
durdurma)

Tempo alanõnõ 
etkinleştirme
Şarkõ seçim 
listesini açma
Yardým ekranõnõ
açma
BeDJ 
Seçenekler 
listesini açma

Çalýþtýrma



BeDJ

2. BeDJ ekranõnõn sol üst köşesinde ayarlanmõş

irme
Tempo alanõ etkinleştirilir,
("beats per minute") olarak
yarlanan tempo tüm parçalar

ak veya düşürmek için öne
 > tuşlarõna basõn, ardõndan
a dönmek için c veya ,

 veya mix kaydõ yaparken
mezsiniz. Tempo ayarlarõ

orunduğundan kaydetmenize

e hazõrsanõz 0 tuşuna basõn
dokunmatik ekranõn üst sol
õrmõzõ noktaya tõklayõn.
lar ve kõrmõzõ Yayýnda simgesi

n melodide kullanõlmakta olan
 enstrüman listede baş sõrada
ilir ve işaretlenmiştir. -

 ile başka bir enstrüman
lir, ardõndan ana ekrana
k için , tuşuna
lirsiniz.
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olan standart müzik türü (örn. Groovy,
Techno, vb.), aktüel tempo değeri, kayõt
durumu ve şarkõ ismi belirir.

3. Ekranõn alt kõsmõnda mix için 9 parça
gösterilir. 1 ile 9 arasõ tuşlar bu
parçalara atanmõştõr: Etkinleştirmek istediğiniz
parçanõn tuşuna basõn.
Toplam 9 parça mevcuttur: Parça seçim
listesini açmak için 1 ile 9 arasõ
tuşlardan birini basõlõ tutun. 5 tuşu her
zaman dile ayrõlmõştõr.

Parçalarýn melodilerini ve 
enstrümanlarýný deðiþtirme
Standart melodiyi ve enstrümanlarõ değiştirmek
için, bir parçayõ etkinleştirmeden önce 1 ile
9 arasõ bir tuşu basõlõ tutun:

Tempoyu deðiþt
1. # tuşuyla 

gösterge bmp 
gerçekleşir ve a
için geçerlidir.

2. Tempoyu arttõrm
çõkan < veya
ise önceki ekran
tuşuna basõn.

Parçalarõ çalarken
Tempo'yu değiştire
otomatik olarak k
gerek yoktur.

Kaydý baþlatma
1. Mix kaydetmey

veya kalemle 
köşesindeki k
Zamanlayõcõ baş
etkinleşir.

Tune
(Melodi)

Seçilen parçada kullanõlan melodi
listede işaretlenir. + veya - ile
bir başka melodi seçebilir, ardõndan
bu melodide kullanõlmõş olan
enstrümanlar listesine erişmek için
, veya > tuşuna
basabilirsiniz.

Enstrümanlar Seçile
aktüel
göster
veya +
seçebi
dönme
basabi

Mix kaydetme
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ix seçtiğiniz isimle Ayarlar > Sesler
de olduğu gibi, Multimedya > Ses
nde de gösterilir. Melodiyi gelen
zil sesi veya yeni randevular/
larm sesi olarak kullanabilirsiniz. 

nlarla müzik parçalarõnõ kendi ses
rabilir ve mix edebilirsiniz. Bu
t BeDJ stillerini (örn. Groove,
 vb.) veya melodi listesini (örn.
am, vb.) kulanabilirsiniz.
uhtemelen E-Posta, WAP, IrDA,

diğiniz MIDI dosyalarõnõ içerir.

Az önce kaydetmiş olduğunuz
mix'i çalar.
Mix'e isim verir ve kaydeder.
Mix'i bir multimedya mesajõnõn
parçasõ olarak gönderir.
Mix'i IrDA özelliğine sahip bir
başka cihaza aktarõr.
Mix'i E-Posta ile gönderir.

 ses stilinizi oluþturma
BeDJ

2. Mix kaydõ sõrasõnda şunlarõ yapabilirsiniz:

Kaydedilen mix 50 KB'ye (yaklaşõk 2 dakika)
ulaştõğõnda kayõt otomatik olarak durdurulur.
Kapasite, telefonunuzdaki hafõza durumuna
bağlõdõr: Hafõza durumunu öğrenmek için
Multimedya > Hafýza durumu seçimini yapõn.

Kayýt opsiyonlarý
Mix kaydõ tamamlandõktan sonra aşağõda gösterilen
opsiyonlarõ içeren pencere açõlõr:

Kaydettiğiniz m
> Melodi listesin
albümü menüsü
çağrõlar için 
etkinlikler için a

Gelişmiş opsiyo
stilinizle oluştu
amaçla, mevcu
Techno, Disco,
Bach, Cool, Dre
Melodi listesi, m
vb. yoluyla indir

Bir parçayõ 
etkinleştirme
1 ile 9 arasõ bir
tuşa basõn.

Aktüel ses 
seviyesini 
yükseltme/
düşürme

+ veya - tuşuna
basõn veya kalemle aktif
parçanõn altõnda ve
üstünde yer alan +/-
sembollerine tõklayõn.

Önceki veya 
sonraki parçayõ 
işaretleme

< veya > ile: Parça
etkinleştirildiğinde aktüel
ses seviyesini
değiştirebilirsiniz
(yukarõya bkz.).

Kaydõ bitirme 0 tuşuna basõn.

Remix Yeni bir mix kaydedebilir ve aynõ
parçayõ kullanabilirsiniz.

Tekrar çal

Kaydet

MMS ile 
gönder

IRDA ile 
gönder

E-Posta ile 
gönder

Kendi mix ve



BeDJ

Mevcut dosyalardan 5. Bu işlemleri tamamladõktan sonra mix'inizi
z (bkz. Sayfa 21).
dönmek için iki defa ,

n: Herhangi bir melodinin 16
rini telefonunuzun 1 ile
 bir tuşuna atayabilirsiniz! Bu
lodi mixlerinizi kullanarak
iğiniz gibi kişiselleştirme
zdõr.

üsünde kendi Ses stili'nizi
aha sonra başka bir mix
anabilirsiniz. Bu yeni stil mix
çalarõ içerir, ancak mix'e
ri kapsamaz.

kinken çağrõ alõndõğõnda, cep
 olarak sesi kapatõr.

 vermek BeDJ'den çõkõlmasõna
 kapattõğõnõzda telefonunuz
zõr moduna döner.

dedilmesi veya cevapsõz
J ekranõnda kalmanõzõ sağlar.

linizi kaydetme
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1. BeDJ ekranõ etkinken , tuşuna basarak
Seçenekler listesine ulaşõn.

2. Mix melodileri veya BeDJ stilleri seçiminde,
listede görüntülenen melodilerden birini seçin
ve seçiminizi onaylamak için , tuşuna
basõn.

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 komple yeni bir grup açar.
2. 1 tuşunu basõlõ tutun: Telefonunuzda

bulunan tüm MIDI dosyalarõnõn listesi ekranda
gösterilir. 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. Seçeceğiniz diğer parçalarõ da telefonunuzun
2 ile 9 arasõ tuşlarõna atamak için bu iki
adõmõ tekrarlayõn.

kaydedebilirsini
6. Normal moda 

tuşuna basõn.
Mix yapõn ve eğleni
parçasõndan her bi
9 arasõ herhangi
şekilde, kendi me
telefonunuzu isted
olanaklarõnõz sõnõrsõ

BeDJ stilleri men
kaydedebilir ve d
hazõrlamak için kull
ettiğiniz tüm par
uyguladõğõnõz efektle

BeDJ fonksiyonu et
telefonunuz otomatik
1. Aramaya cevap

neden olur ve
kendiliğinden ha

2. Çağrõnõn red
bõrakõlmasõ BeD

Kendi müzik sti

Çaðrý alma
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nunuza entegre edilmiş rehbere

yala
lefonunuzu ilk defaya mahsus
õştõrõrken SİM kart rehberinizin
matik olarak kopyalanmasõnõ
õda kestiyseniz veya buna izin
mediyseniz bu işlemi manüel
ehber > Ayarlar > Telefona kopyala

 aynõ anda yalnõzca tek bir rehberi
ine ilişkin bilgileri göz ardõ eder:
et" ismi her iki rehberde de varsa ve
tegre edilmiş rehberden silerseniz,
kayõtlõ kalõr.
ý
 fonksiyonla arama gruplarõnõzõ
etebilir, isimlerini değiştirebilir ve
 gruba özel bir melodi veya resim
yabilirsiniz.
a bir grup atamak istiyorsanõz
i kullanõn. Bkz. "FotoÇağrõ:
ve duyma" Sayfa 25.

mõş olan rehbere yapõlõr.

 ekleme
Rehber

7 � 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. 499 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 499 isim
ve etkinlik kaydedebilirsiniz.

Rehber seçme
, tuşuna basõn ve Rehber > Ayarlar
> 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.
Rehberi sil

Kayõtlarõn hepsini silmeye yarar. Bu
seçenek SİM kart rehberinize DEĞİL,

yalnõzca telefo
uygulanõr.
Telefona kop

Te
çal
oto
yar
ver

yapabilirsiniz: R
seçimini yapõn.
Cep telefonunuz
yönetir ve diğer
Örneğin "Mehm
telefonunuza en
isim SİM kartta 
Grup ayarlar

Bu
yön
her
ata

İsim kayõtlarõn
Rehber listesin
Arayanõ görme 

Kayõtlar ayarlan

Ayarlar

Rehber seçme

Rehberi sil

Rehbere isim

Telefona kopyala

Grup ayarlarõ



Rehber

SÝM kart rehberi: Kendi numaranýz
 Numaram alanõ kendi telefon

idir. Şayet içermiyorsa, cep
nõzõ ve gerekli tüm diğer
eririz.
olsa dahi Numaram öğesi

ma ile ülkenizde geçerli olan
rum numarasõ çevrilir. Acil
sõ çoğu durumda PİN kodu
den de aranabilir.
 acil durum numarasõ 112,
dur.

 rehberi DEĞİL, yalnõzca cep
ri seçildiğinde kullanõlabilir.
uyla mevcut gruplara isimler
ar", "Ofis", vb.), her gruba
im albümü'nden) ve belirli bir
listesinden) atayabilirsiniz.
irden fazla isime özel bir grup
dür: Bu gruptan bir kişi
 tanõmlanmõş resimle birlikte

aný görme ve duyma
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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. 

Her rehberde beliren
numaranõzõ içermel
telefonu numaralarõ
bilgileri girmenizi ön
Tüm alanlar boş 
silinemez.

Acil arama
Acil ara
acil du
numara
girilme

Avrupa'da standart
İngiltere'de ise 999'

Bu özellik, SİM kart
telefonunuzun rehbe
FotoÇagri fonksiyon
verebilir ("Arkadaşl
belirli bir resim (Res
melodi (Melodi 
Ardõndan, bir veya b
atamanõz mümkün
aradõğõnda, grup için

FotoÇaðrý: Aray

Acil arama
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erinden bir isim seçin, ardõndan
eklerden birine erişmek için ,

a fonksiyonuyla SİM kartõnõzõn
nunuza kopyalayabilirsiniz. Bu
defa seçildiğinde tüm isimlerin
rulur.

inden bir isim seçin, ardõndan
eklerden birine erişmek için ,

arõn listesini veya bu kaydõn tüm
ek için Göster komutunu seçin,

der

• Telefona kopyala
• Sil
• Değiştir
• MMS ile gönder

der
nder

• Grup seç
• Aktar
• Sil
• Göster
Rehber

kişinin ismi de ekranda görüntülenir ve grup için
ayarlanmõş olan melodi duyulur. 
1. Rehber > Ayarlar > 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:

SÝM kartta
SİM kart rehb
aşağõdaki seçen
tuşuna basõn:

Telefona kopyal
içeriğini telefo
fonksiyon iki 
kopyalarõ oluştu

Telefonda
Telefon rehber
aşağõdaki seçen
tuşuna basõn:

Kayõtlõ numaral
alanlarõnõ görm

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.

• Ahizesiz ara
• Ara
• SMS ile gön
• Sesli Arama
• Hõzlõ arama

• İsmi değiştir
• Ara
• Ahizesiz ara
• SMS ile gön
• MMS ile gö



Rehber

ardõndan bu kayõt için yeni bir alan oluşturmak

r (not ve E-Posta) yalnõzca
silinebilir.

ir kaydõ telefon rehberinden
İM kart rehberine
opyalamaya yarar (rehberi
eğiştirdiğinizde veya başka
ir telefon kullandõğõnõzda
elefonunuzdaki rehber daima
üncel kalõr).
eçilen alanõn detaylarõnõ
österir.
eçilen numara için alan türünü
eğiştirir veya belirler.
27

amacõyla <Yeni> seçeneğini seçin. Alanõ seçin ve
diğer opsiyonlara ulaşmak için , tuşuna basõn.
Opsiyonlar şunlardõr:

Alfanümerik alanla
değiştirilebilir veya 

Standart 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'e kopyala B
S
k
d
b
t
g

Göster S
g

Tipi deðiþtir S
d
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ve melodileri de içerir. Melodi
in ve seçtiğiniz melodi çalõnana

ve sesleri Sessiz konumuna
lodi duyulmaz (bkz. Sayfa 7).

ý
r yeni mesaj aldõğõnõzda duyulacak
rõ sesini Açýk veya Kapalý olarak
rlamanõzõ sağlar. Bu seçenek Açýk
rak ayarlandõğõnda, melodiler
esinden istediğiniz uyarõyõ da
meniz mümkündür.

 fonksiyonla çeşitli audio ayarlarõnõ
ebilirsiniz. Bu ayarlar telefonla
üşme esnasõnda da kullanõlabilir
 durumda listede gezinin ve farkõ
mak için birkaç saniye bekleyin).

 fonksiyon, tuş tonlarõnõ Açýk veya
palý olarak ayarlamanõzõ sağlar.
palý olarak ayarlansa bile,
üşmeler sõrasõnda DTMF sinyalleri
arõlabilir.
Ayarlar

8 � 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 36).

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

Kapalý 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 fonksiyon, mevcut melodiler
arasõndan birini seçmenize olanak
sağlar. Melodi listesi, kaydetmiş

olduğunuz ses 
listesinde gezin
kadar bekleyin.
Zil seviyesini 
getirdiyseniz me

Mesaj uyarýs
He
uya
aya
ola
list
seç

Ekolayzer
Bu
seç
gör
(bu
duy

Tuþ tonlarý
Bu
Ka
Ka
gör
akt

Sesler

Kapalõ

Zil seviyesi

Melodi

Mesaj uyarõsõ

Ekolayzer

Tuş tonlarõ



Ayarlar

Alarm sesleri  araba çakmak adaptörü
eşim fonksiyonu otomatik
una getirilir.

fonksiyon, menülerin
yonunu Açýk veya Kapalý olarak
anõzõ sağlar. Açýk ayarõnda bu

onla örneğin SMS oku
bir mesaj gibi metinler de

kaydõrõlabilir.
kapatõlmasõ telefonunuzun
üre dayanmasõnõ sağlar.

ü, ekran koruyucuyu Açýk veya
larak ayarlamanõzõ sağlar. Açýk
a, telefonunuza kaydettiğiniz
ğiniz bir veya birden çok JPEG
, hazõr modunda animasyonlu

alý olarak ayarlandõğõnda Eko
rak etkinleşir ve örn. siyah
saat gösterilir. Bu mod
29

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

• Ajandanõzda programladõğõnõz bir Etkinlik 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 genel 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 veya
bağlandõğõnda titr
olarak Kapalý konum

Animasyon
Bu 
animas
ayarlam
fonksiy

menüsünde seçilen 
aşağõya ve yukarõya 
Animasyonlarõn 
şarjõnõn daha uzun s

Ekran koruyucu
Bu men
Kapalý o
ayarõnd
ve seçti

dosyasõ kullanõlarak
bir resim gösterilir.
Ekran koruyucu Kap
modu otomatik ola
zemin üzerinde 

Alarm sesleri

Titreşim

Ekran

Animasyon

Ekran koruyucu
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tarý
ediğiniz değeri seçerek aydõnlatma
n Arka ýþýk miktarý belirlemeye yarar.
tiğiniz düzey ne kadar düşükse
aryanõn ömrü o kadar uzun olur.

 fonksiyon, duvar kâğõdõnõ Açýk
a Kapalý olarak ayarlamanõzõ
lar. Açýk ayarõnda seçilen resim/
imler, şayet bir animasyon
hazõr modunda Normal veya Azalan
r.
formatõnda resimler duvar kâğõdõ
bilir.

 tuşu kullanarak özel bir
ksiyona direkt erişimi sağlar. İlgili
un basõlõ tutulmasõ fonksiyonu
inleştirir veya atanmõş olan

aranõn aranmasõnõ sağlar (Hýzlý
ma).
için sadece 2 ile 9 arasõ

bilir.
Ayarlar

telefonunuzun işletim süresini (pil ömrünü)
arttõrõr.
İstediğiniz resimleri seçin, Start zamaný seçeneğine
ulaşõn ve bir değer girin, ardõndan Güncelleþtirme 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.

Arka ýþýk mik
İst
içi
Seç
bat

Duvar kâðýdý
Bu
vey
sağ
res

ayarlanmadõysa 
mod'da gösterili
Yalnõzca JPEG 
olarak kullanõla

Hýzlý tuþlar
Bir
fon
tuş
etk
num
ara

Programlamak 
tuşlar kullanõla

Aydõnlatma

Hýzlý eriþim

Arka õşõk miktarõ

Duvar kâğõdõ

Hõzlõ tuşlar



Ayarlar

Aşağõda gösterilen tuşlara zaten fonksiyonlar tuþlar tarafõndan desteklenen
in kullanabilirsiniz.
i seçin, istediğiniz fonksiyonu
tede gezinin ve , tuşuna

konuþun ifadesi belirdiğinde,
ülenen talimatlara uyun. Ses
tmeniz istendiğinde, sessiz bir
 ve kõsa ve net telaffuz edilen
nmaya dikkat edin.
üde Sil, Ses komutu çal, Ýþlevi
 kaydý deðiþtir opsiyonlarõna
Daha başka ses komutlarõ

 tuşuna basõn.
onksiyonu etkinleştirmek için
 , tuşunu basõlõ tutun ve
 söyleyin.

elime kaydederek bir ses
nu ayarlamanõza yarar. Kayõtlõ
i söylediğinizde ilgili numara

 tarif edildiği gibi hareket edin,
kaydõ seçin ve ardõndan ,
31

atanmõştõr: # (hõzlõ tuş listesine erişim), 0
(WAP'õ başlat), 1 (telesekreteri ara) ve *
(uluslararasõ numaralarõ arama). 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 E-Posta) 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.
Ses komutu

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

Ses komutunu Hýzlý 
çoğu fonksiyonlar iç
1. <Yeni> seçeneğin

seçmek için lis
basõn.

2. OK'e basýn ve 
ekranda görünt
komutunu kayde
ortamda olmaya
bir sözcük kulla

3. Bir sonraki men
deðiþtir ve Ses
ulaşabilirsiniz. 
ayarlamak için c

Ses komutuyla bir f
hazõr modundayken
kayõtlõ ses komutunu
Sesli arama

Bir k
komutu
kelimey
aranõr.

Yukarõdaki bölümde
listeden istediğiniz 
tuşuna basõn.

Ses komutu

Sesli arama
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lar listesi
 fonksiyonla, Sabit numaralar listesi
 altõnda özel bir isimler listesi
şturabilir ve Arama kýsýtlama
ksiyonuyla tüm aramalarõ bu
eye sõnõrlandõrabilirsiniz.

Aramalarõ Sabit numaralar
listesine sõnõrlamanõzõ sağlar. Bu
durumda, ana menüdeki Rehber'e
değil, yalnõzca Sabit numaralar
listesindeki isimlere
erişebilirsiniz.
Bu fonksiyon aboneliğe bağlõdõr
ve PİN 2 kodunu gerektirir (bkz.
Sayfa 33). Ayrõca, GPRS
üzerinden WAP ve E-Posta
bağlantõlarõnõ da etkileyebilir.

PİN 2 kodunu girerek Sabit
numaralar listesi'ne başvurmanõzõ
ve bu listeyi değiştirmenizi
sağlar.
Ayarlar

Telefona entegre edilmiş olan rehber
ayarlanmõşsa, istediğiniz numarayõ gösterilen
listeden seçebilirsiniz.
Ses komutu'nda olduğu gibi Sesli arama?
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.

Gezinme ekraný
Gezinme ekranõnõ Açýk veya Kapalý
olarak ayarlamanõzõ sağlar. Açýk
konumunda gezinme ekranõ hazõr
modunda belirir ve cep telefonunuzun
gezinme tuşlarõyla açõlmasõ mümkün
olan menülere erişmenizi sağlar.

Bu opsiyon KAPALI konumunda olsa bile gezinme
tuşlarõyla daima menülere ulaşabilirsiniz.

Sabit numara
Bu
adõ
olu
fon
list

Gezinme ekranõ

Güvenlik

Arama
kýsýtlama

Sabit
numaralar

Sabit numaralar listesi



Ayarlar

Arama engelleme ve artõk çalõşmaz. Bu durumda servis sunucunuza
run. 

orumasõnõ Açýk veya Kapalý
a getirmeye yarar. Açýk olarak
dõğõnda, telefonunuzu açarken
dunuzu girmeniz istenir.

hallerde PİN kodunu

alibre edebilirsiniz. Ayrõntõlar
n" Sayfa 2.

n GPRS servisi ve abonelik
ayrõntõlõ bilgi isteyin. Telefon,
rvis sunucusunun GPRS
re edilmelidir. Söz konusu
ümde tarif olunan menüleri
, her bir uygulamanõn (örn.
a, vb.) menülerinde istediğiniz
 GPRS) ayarlayõn.
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Bu menü, gelen ve giden çağrõlarõ ayrõ
ayrõ engellemenizi sağlayarak,
telefonunuzun kullanõmõnõ belirli
numaralara sõnõrlamanõza olanak

verir. Bu özellik bağlõ bulunduğunuz şebekeye
bağlõdõr. Gerekli olan şifreyi servis sunucunuzdan
temin edebilirsiniz. Arama engellemesi gerek Gelen
aramalar (Tüm arama tipleri veya Uluslararasý)
gerekse Giden aramalar (Tüm arama tipleri,
Uluslararasý ve Ana hariç ulusl.) için belirlenebilir.
Ýptal opsiyonu her halükârda bu menülerdeki tüm
aramalara etki eder. Durum menüsü, arama
engellemesinin ayarõnõ sorgulamaya yarar.

Kodlarý deðiþtir
PÝN, PÝN 2 kodunu ve Arama engelleme
kodunu değiştirmeye yarar. SİM
kartõnõza bağlõ olarak, bazõ opsiyon
veya fonksiyonlar için servis

sunucunuzdan temin etmeniz gereken PİN 2 gizli
kodunu girmeniz gerekebilir.
PİN 2 kodunu 3 kez peşpeşe hatalõ girerseniz SİM
kart bloke edilir. Blokajõ kaldõrmak için servis
sunucunuzdan veya satõcõnõzdan temin edeceğiniz
PUK 2 kodunu girmeniz gerekir. PUK kodunu 10
kez peşpeşe hatalõ girerseniz SİM kart bloke edilir

veya satõcõnõza başvu

PÝN koruma
PİN k
konum
ayarlan
PİN ko

Deaktive edildiği 
değiştiremezsiniz.

Bu menüyle ekranõ k
için bkz. "Kalibrasyo

Servis sunucunuzda
koşullarõ hakkõnda 
genelde ilgili se
ayarlarõyla konfigü
ayarlar için bu böl
kullanõn. Ardõndan
WAP, MMS, E-Post
şebekeyi (GSM veya

Arama engelleme

Kodlarõ değiştir

Kalibrasyon

Þebeke

PİN koruma
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rý
 menü birkaç veri profili
şturmanõza olanak sağlar: WAP
lanõmõ veya MMS gönderimi için.
ilen profil GSM veya GPRS
ekelerine bağlantõlar için
lanõlõr.
nan tüm fonksiyonlar servis
veya aboneliğe bağlõdõr. Bağlantõ
 mesajlarõ genellikle yanlõş
 kaynaklanmaktadõr: Doğru
lmak için ilk kullanõmdan önce
za başvurun. Parametreler SMS
gönderilebilir. Bazõ önceden

profiller, yeniden programlanmayõ
dlandõrõlmayõ önleyecek biçimde

pozisyon seçin ve aşağõdaki
birine erişmek için , tuşuna

Seçilen profilin ismini
değiştirmeye yarar.
Seçilen profilin tüm
parametrelerini gösterir.
GSM ayarlarõnõ değiştirmeye
yarar:
Ayarlar

GPRS baðlantýsý
Bu menüyle, telefonunuzun ne zaman
GPRS servisine bağlanacağõnõ
belirleyebilirsiniz:

Þebekeye kayýt
Bu fonksiyonla Manüel ayarõnda
bulunduğunuz bölgede mevcut olan
şebekelerin listesine ulaşabilirsiniz.
Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin
ve onaylamak için , tuşuna basõn.

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

Eriþim ayarla
Bu
olu
kul
Seç
şeb
kul

Aşağõda açõkla
sunucusuna ve/
sõrasõnda hata
parametrelerden
parametreleri a
servis sunucunu
yoluyla da 
yapõlandõrõlmõş 
veya yeniden a
kilitli olabilir.
Listeden bir 
opsiyonlardan 
basõn:

Daima açýk Telefonunuz her zaman GPRS
servisine kaydolacaktõr. Bu
seçenek daha hõzlõ bir GPRS
bağlantõsõ sağlar. Ancak enerji
sarfiyatõnõ da arttõrõr.

Veri aramasý Telefonunuz yalnõzca
gerektiğinde otomatik olarak
GPRS servisine kaydolacaktõr.
Bu seçenek enerjiden tasarruf
eder, ancak bağlantõnõn
kurulmasõ daha uzun sürer.

GPRS bağlantõsõ

Şebekeye kayõt

Tercihler

Ýsmi deðiþtir

Göster

GSM ayarlarý

Erişim ayarlarõ



Ayarlar

Tarih ayarý
kam tuşlarõna basõlarak tarihi
aya yarar. Bu amaçla +
- tuşlarõnõ da

bilirsiniz.

 saati ilk önce ayarlanmalõdõr
mõş olduğu hallerde tarih ve

zaman diliminin GMT
ich Meridian Time) uyarõnca

masõna yarar.

saatin yaz/kõş saatine göre
erde geçerlidir (örneğin,
 Time / İngiliz yaz saati).

atini Açýk (yaz aylarõnda) veya
(kõş aylarõnda) olarak

anõzõ sağlar. Yaz saati Açýk
undayken saati 12:00'ye
konumuna getirdiğinizde saat
0'e ayarlanõr.
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Saat ekraný
Hazõr modunda gösterilmek üzere saat
formatõnõ Analog, Dijital/ortada, Dijital/
köþede veya Saat yok olarak
ayarlamaya yarar.

İlgili ra
ayarlam
veya 
kullana

Zaman dilimi

Zaman dilimi ve yaz
(daha önce ayarlan
saati kontrol edin).

İlgili 
(Greenw
ayarlan

Yaz saati

Bu ayar, yalnõzca 
ayarlandõğõ ülkel
Greenwich Meridian

Yaz sa
Kapalý 
ayarlam
konum

ayarlarsanõz, Kapalý 
otomatik olarak 13:0

• Kullanýcý adý,
• Þifre,
• Bağlantõ için gerekli Telefon

No.'yu servis sunucunuzdan
temin etmelisiniz (ÝSDN veya
Analog),

• Ýptal süresi 30 saniyenin
üzerinde olmalõdõr ve telefon
bu süre sona erdiğinde
bağlantõyõ otomatik olarak
iptal eder (şayet bir bağlantõ
varsa).

GPRS ayarlarý GPRS parametrelerini
değiştirmeye yarar (GSM
ayarlarõnda olduğu gibi aynõ
alanlar). APN menüsüyle,
bağlanmak istediğiniz haricî
veri şebekesinin adresini veya
bağlantõnõn kurulmasõ için bir
metin dizisi girebilirsiniz.

Saat / Tarih

Saat ekranõ

Tarih ayarõ

Zaman dilimi

Yaz saati
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lõ tuşa da atayabilirsiniz (örn. bu
tuşunu basõlõ tutarsanõz Toplantý
şir, bkz. "Hõzlõ tuşlar" Sayfa 30),
 basõlõ tuttuğunuzda fonksiyon

 ve Kiþisel ayarlarõnõz yeniden

oda Kiþisel sütununda belirtilen
çõkõşõ yapõlmõş olan ön ayarlardõr.

siyonlar bireysel olarak
den, sizin ayarlarõnõz aşağõda
ayarlardan farklõ olabilir.

 Kiþisel menüsünde kayõtlõ
ayanõr (ayarlarõ değiştirmiş veya
lmanõza bağlõ olmaksõzõn).
esuar takdõğõnõzda Kulaklýk ve Araç
õ da hizmetinizdedir. Aksesuar
elefonunuz tekrar Kiþisel ayarõna
Ayarlar

Saat ayarý
İlgili rakam tuşlarõna basarak veya
+ veya - tuşlarõ yardõmõyla saat
ayarõnõ dakika dakika ileri veya geri
almanõzõ sağlar.

Bu menü, tüm menü metinleri için ekran dilini
seçmenize olanak verir. + veya - ile
istediğiniz dili seçin ve , tuşuna basarak
onaylayõn. 

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 hõz
durumda 3 
ayarlarõ etkinle
bu tuşu tekrar
deaktive edilir
etkinleştirilir.
Aşağõdaki tabl
ayarlar, fabrika 
Tüm fonk
ayarlanabildiğin
sõralanmõş olan 
Her tablo alanõ 
olan ayarlara d
değiştirmemiş o
Telefona bir aks
konumu ayarlar
çõkarõldõğõnda t
geçer.

Dil

Ön ayarlar

Saat ayarõ



Ayarlar

Orta Orta

Kapalõ

Açõk Açõk

Kulaklõk Araç konumu
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Ön ayarlar

Titreşim Açõk Kapalõ Açõk
Zil sesi Orta Orta Yüksek Sessiz
Tuş tonlarõ Açõk Açõk
Ajanda uyarõlarõ Açõk
Zayõf pil uyarõsõ Açõk
Yeni mesaj tonu Açõk
Aydõnlatma 10 sn. Kapalõ
Zoom Kapalõ
Her tuşla cevap Kapalõ
Animasyon Açõk Kapalõ

Kişisel Otonomi Dõş mekan Toplantõ
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onlara ulaşmak için , tuşuna
yonlar şunlardõr:

ve resimler hariç olmak üzere,
likte 2 farklõ türden en fazla 2 ek
z: Önce bir animasyon, sonra bir
z, yalnõzca resim dikkate alõnõr.
eçerlidir.
telefonun teslimat kapsamõnda
ili menüler altõnda kaydetmiş

Son gönderilen mesajõ düzeltip,
değiştirip yeniden göndermenizi
sağlar.
Örn. Beni ara gibi standart bir
mesaj seçmeye ve kendi
numaranõz Numaram fonksiyonu
altõnda ilk sõraya kaydedilmiş
olmasõ halinde numaranõzõ
eklemeye yarar (bkz. Sayfa 25).

Aktüel mesajõ ve olasõ eklenmiş
olan grafik ve melodiyi SMS arþivi
menüsünde kaydetmeye yarar.
Aktüel mesajõ gönderir.
Bir melodi ekler.
Bir bitmap grafiği veya
animasyon ekler.
Mesajlar

9 � Mesajlar

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

Chat fonksiyonu etkinse (bkz. Sayfa 46) 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'i standart numaraya göndermek
için , tuşuna basõn veya başka bir numara
seçin (bkz. "İsimleri değiştirme ve yönetme"
Sayfa 26).
Üç farklõ mesaj türü arasõnda seçim yapabilirsiniz.

Sonraki fonksiy
basõn. Bu fonksi

Animasyonlar 
SMS'iniz ile bir
gönderebilirsini
resim seçerseni
Bunun tersi de g
Bazõ öğeler 
mevcuttur. İlg

SMS

<Yeni> Yeni bir mesaj göndermeye yarar.

SMS

SMS gönder

Son mesaj

Standart

Kaydet

Gönder

Ses ekle

Grafik ekle



Mesajlar

olduğunuz kişisel resim ve sesler, telif hakkõyla
rmek istediğiniz mesaja resim
s ekliyse, önce ekleri Resim

veya Ses albümü'ne
eniz gerekir. Sonra bu ekleri
õza yeniden ekleyin.

ene cevap vermeye yarar.

 birlikte gönderilen grafik ve/
animasyonlarõ kaydetmeye

 mesajõ iletmeye yarar (alõcõyõ
en seçin veya telefon
sõnõ tuşlayõn).
 eklenmiş olmasõ halinde
enin numarasõnõ kaydeder.

gönderen kişiyi ahizesiz
a yarar.
göndereni geri aramaya yarar
sunucusuna bağlõdõr).

işaretleri arasõnda olmasõ
 mesajõn içerdiği bir numarayõ
e yarar (mesaja birden çok
 eklenebilir ve çekilebilir).
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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'i düzeltmek, değiştirmek ve
herhangi bir alõcõya tekrar
göndermeye yarar (bir grafik veya ses
eklemek de mümkündür).

SMS oku

Değişti
veya se
albümü 
kaydetm
mesajõn

Cevap 
ver

Gönder

Grafiði 
kaydet

Mesajla
veya 
yarar.

Mesajý 
ilet

Seçilen
rehberd
numara

Numarayý 
kaydet

Mesaja
gönder

Ahizesiz 
ara 

Mesajõ 
aramay

Geri ara Mesajõ 
(servis 

Alýnan 
numara

Tõrnak 
şartõyla
çekmey
numara
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unan ve kaydedilen mesajlarõ
termeye ve arşivlenen tüm
sajlarõ Sil'meye yarar. Mesajlarõ,
S otom. kaydet komutunu seçerek
karõya bkz.) veya alõnan mesajõ
ip , tuşuna iki kez bastõktan
 seçerek kaydedebilirsiniz.

 fonksiyon Açýk veya Kapalý olarak
rlanabilir. Açýk konumunda mesaj
rkezinizin numarasõ mesajõnõzla
likte gönderilir. Böylelikle alõcõ,
in mesaj şebekeniz üzerinden
etsiz cevap gönderebilir.
 özellik aboneliğe bağlõdõr.

 fonksiyon Açýk veya Kapalý olarak
rlanabilir. Size, SMS'inizin teslim
lip edilemediğine dair bir mesaj
derilir.

 özellik aboneliğe bağlõdõr.

 fonksiyon Açýk veya Kapalý olarak
rlanabilir. Gönderilen mesajlar
matik olarak Arþiv menüsünde
dedilir.
Mesajlar

SMS ayarlarý
Bu menü, aşağõda açõklanan
fonksiyonlar yardõmõyla mesajlarõnõz
için çeşitli ayarlar yapmanõza olanak
verir:

SMS arþivi
Ok
gös
me
SM
(yu
seç

sonra Arþive git�i

Melodiyi 
kaydet

SMS ile birlikte gönderilen melodiyi
kaydeder.

SMS 
merkezi

Standart SMS merkezinizi seçmenize
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
aya
me
bir
siz
ücr
Bu

Teslim 
raporu

Bu
aya
edi
gön
Bu

SMS 
otom. 
kaydet

Bu
aya
oto
kay

SMS arşivi



Mesajlar

1 ve EPosta 2 fihristlerinin
ini değiştirir.
ler önceden ayarlanmõş ve

olabilirler; bu durumda
i değiştirilemez.

t servis sunucunuzun (ISP) E-
serverine erişim ayarlarõnõn
rasyonuna yarar.
ý adý, Þifre ve EPosta adresi
 abone olduğunuzda size
Bu parametreleri belirtildiği

in. POP3 adresi E-Posta alõmõ,
dresi ise E-Posta gönderimi
eklidir.

on ve E-Posta servis
õ ise, SMTP serverinin doğru
rilmesi için GPRS yoluyla E-
kurmak konusunda servis
un.

menü, çoğu zaman
ilmelerine gerek olmayan
ş ayarlarõ içerir.
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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 E-Posta adresi

hariç değiştirilmelerine gerek yoktur. Bu kişisel
bilgiler size abonelik sözleşmesi yapõlõrken teslim
edilir.
@ veya % gibi özel karakterleri girmek için bkz.
Sayfa 13.

Ayarlar
, tuşuna basõn, Mesajlar > E-Posta > E-posta1
seçimini yapõn ve , tuşuna basõn. Ardõndan
Ayarlar seçimini yapõn ve aşağõdaki opsiyonlara
erişmek için , tuşuna basõn:

E-Posta

E-Posta

Fihrist 
ismi

EPosta
isimler
Fihrist
bloke 
isimler

E-Posta 
sunucusu

İnterne
Posta 
konfigü
Kullanýc
genelde
verilir. 
gibi gir
SMTP a
için ger

DİKKAT ! Telef
sunucularõnõz farkl
adresinin size gönde
Posta bağlantõsõ 
sunucunuza başvur

Geliþmiþ Bu 
değiştir
gelişmi
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nda çoğu hata mesajlarõ yanlõş
rlarõna dayanmaktadõr: Doğru
lmak için ilk kullanõmdan önce
za başvurun.

M ayarlarý
M ayarlarõnõ değiştirme:
Kullanýcý adý ve Þifre,
Telefon No. (ISDN veya Analog):
Bağlantõnõn kurulmasõ için gerekli
olup, servis sunucu tarafõndan
verilir.
Otomatik kes: Değer 30 saniyenin
üzerinde olmalõdõr ve telefon bu
süre sona erdiğinde bağlantõyõ
otomatik olarak iptal eder (mevcut
bağlantõ esnasõnda).
beke ile veri alõşverişi
çekleşmedi hallerde ayarlanmõş
n süre etkin olur ve bağlantõnõn
matik olarak kesilmesine yol
r.
RS ayarlarý
RS ayarlarõnõ değiştirmeye yarar
SM ayarlarõnda olduğu gibi aynõ
nlar). APN menüsünde istediğiniz
icî şebekenin adresini
ebilirsiniz.
Mesajlar

Bağlantõ sõrasõ
parametre aya
parametreleri a
servis sunucunu

Bu menülerin alanlarõ boş ise veya
E-Posta erişiminde sorun
yaşõyorsanõz internet servis
sunucunuza (ISP) başvurun.
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.
Þebeke
• 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.

GS
GS
•
•

•

Şe
ger
ola
oto
aça
GP
GP
(G
ala
har
gir



Mesajlar

E-Posta gönder

ca tek bir JPEG dosyasõ
tin girme konusunda bkz.
girme" Sayfa 13. E-Posta

ağrõyõ kabul ederseniz, menü
nuz görüşme sona erdiğinde

.

aç
üyle mesaj kutunuza ulaşarak
 başlõklarõnõ serverden

ilir ve ardõndan ilgili E-Posta
rõnõ okuyabilirsiniz.
su aynõ ayar ve seçeneklere
rõ birbirinden farklõ

hazõrlamak için: Konu ve
girin ve ardõndan aşağõdaki
lara ulaşmak için , tuşuna

sta mesajõnõza bir ses veya
k eklemek istiyorsanõz Ses
veya Grafik ekle seçeneklerini
.
er: Mesajõnõzõ alõcõya/
ara gönderir.
þtir: E-Posta mesajõnõzõ not
rinde değiştirmeye yarar.
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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 yalnõz
ekleyebilirsiniz. Me
"Metin veya sayõ 
yazarken gelen bir ç
kapatõlõr ve telefonu
hazõr moduna geçer

Mesaj kutusunu 
Bu men
E-Posta
indireb
mesajla

Her iki posta kutu
sahiptir. Bunla

Alýcý ekle Alõcõlarõn E-Posta adreslerini
telefonunuza entegre edilmiş olan
rehbere kaydettiyseniz (bkz.
"Rehbere isim ekleme" Sayfa 24), bu
menü üzerinden ilgili isimleri Rehber
listesinden seçebilirsiniz.
Kayõtlarõ ekledikten sonra bir kaydõ
seçin ve , tuşuna basarak E-Posta
adresini Deðiþtir'in, listeden Sil'in veya
başka kayõtlar ekleyin.
SİM kart rehberini ayarladõysanõz,
E-Posta adresini bir pencereden
girebilirsiniz.

E-Posta gönder

Geçerli 
liste

Mesaj 
Metin'i 
opsiyon
basõn:
• E-Po

grafi
ekle 
seçin

• Gönd
alõcõl

• Deði
defte

Mesaj kutusunu aç
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yükse (50 KB üzeri) reddedilir ve
ptal edilir.
-Posta ekler (resim, metin veya
Posta) içeriyorsa, bunlar belirli bir
gösterilir:
osta başlõğõnõn detaylarõnõ (tarih ve
i, gönderenin E-Posta adresi, vb.)
ntülemek için , tuşuna basõn.

osta mesajõnõn asõl metni ek olarak
ntülenebilir; metni okumak için
 tuşuna basõn (gelişmiş
siyonlar kullanõlamaz).

ostaya bir metin dosyasõ (yalnõzca
t" formatõnda metin) eklenmiştir;
mak için , tuşuna basõn
işmiş fonksiyonlar kullanõlamaz).
eki açmak için gerekli uygulama
fonunuzda yoktur veya E-Posta
rilemeyecek kadar büyüktür.
õğõnõz E-Postaya başka E-Posta
 (birbiri ardõna en fazla beş E-
ta eklenebilir, gelişmiş
siyonlar kullanõlamaz).
Mesajlar

yapõlandõrõrsanõz, cep telefonunuzu iki ayrõ E-
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 bü
indirme işlemi i
5. Aldõğõnõz E

başka bir E-
göstergeyle 

[Simge 
yok]

E-Posta mesajlarõnõzõ
indirilebilirsiniz.
E-Posta boyutu çok büyük
olduğundan indirilemiyor.
E-Posta silinmek üzere işaretlendi.

E-P
saat
görü
E-P
görü
,
fonk
E-P
".tx
oku
(gel
Bu 
tele
indi
Ald
ekli
Pos
fonk



Mesajlar

6. Bir E-Posta başlõğõ seçin ve aşağõdaki
ek için , tuşuna basõn:
õl E-Postayõ henüz indirmemiş
anõz dahi, gönderenin E-Posta
esini rehberinize ekler.
ni bir kayõt hazõrlamak için
ni> seçimini yapõn veya E-

sta adresini eklemek veya
iştirmek için listeden bir isim
in.
 durumda telefonunuza
egre edilmiş olan rehberin
rlanmõş olmasõ gerekir; SİM
t rehberini ayarladõysanõz bu
nü seçeneği
STERİLMEZ.

ostayõ silinmek üzere
retler (işaretlemeyi iptal
ek için opsiyonu tekrar

in). EPosta menüsünden
arken seçilen pozisyonun/
isyonlarõn E-Posta serverinde
nmesini onaylamanõz istenir.
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Resmi Resim albümü menüsünde
görüntüleyebilmek için önce kaydetmeniz gerekir.
Daha ayrõntõlõ bilgi için bkz. "Resim albümü"
Sayfa 55 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.

opsiyonlara erişmE-Posta eki bir grafik içermektedir.
Listeden ekli grafiği seçin ve cep
telefonunuza kaydetmek için ,
tuşuna iki kez basõn (isterseniz
grafiğin ismini değiştirebilirsiniz).

Rehbere 
ekle

As
ols
adr
Ye
<Ye
Po
değ
seç
Bu
ent
aya
kar
me
GÖ

Sil E-P
işa
etm
seç
çõk
poz
sili
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lý mesaj fonksiyonunu Açýk veya
palý olarak ayarlamanõzõ sağlar. Açýk
rõnda alõnan tüm mesajlar (SMS)
matik olarak hazõr modunda
terilir.
 için metni aşağõya kaydõrõn ve
ermek için iki defa , tuşuna
stõğõnõzda düzeltme ekranõ açõlõr ve

astõğõnõzda mesajõnõz gönderilir.

<Yeni>'yi seçip servis sunucunuz
tarafõndan verilen kodu girin ve
istiyorsanõz koda bir de isim
atayõn, veya
Listeden bir ayar seçin. Bu ayarõ
değiştirebilir veya silebilirsiniz.
teye en fazla 15 farklõ mesaj türü
ebilirsiniz. Farklõ mesaj türlerine
 kodlarõ servis sunucunuzdan
enmelisiniz.

zõr modunda sürekli gösterilmesini
diğiniz mesaj türünü seçmeye
ar (bunun için mesaj türünün gerek
lge kodu gerekse Konular
nüsünde girilmiş olmasõ gerekir).
Mesajlar

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

Ka
aya
oto
gös

Mesajõ okumak
hemen cevap v
basõn: İlk defa ba
ikinci defa b

Cevap 
ver

Gönderene cevap vermeye yarar
ve gönderenin adresi otomatik
olarak listeye eklenir. "E-Posta
gönder" Sayfa 43 bölümünde
tarif edildiği gibi hareket edin.

Mesajý 
ilet

İndirilen E-Posta mesajõnõ
herhangi bir alõcõya iletmeye
yarar. "E-Posta gönder" Sayfa 43
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

•

•

Lis
gir
ait
öğr

Bölge 
kodu

Ha
iste
yar
Bö
me

Hýzlý mesaj

Hõzlõ mesaj



Mesajlar

Ardõndan telefon otomatik olarak hazõr moduna www.club.philips.com sayfasõnõ açõnõz ve oradan
iz.
ya cep telefonunuz sözkonusu
 servis sunulmuyor demektir.
ratörünüzü arayarak bilgi

menüyle, MMS olarak
rõlan multimedya mesajlarõnõ
ebilir ve alabilirsiniz. Bu tür
r metin, grafik ve ses içerebilir
aç sayfadan oluşabilir. Mesajõ
e mi yoksa başka bir cep
rdiğinize bakõlmaksõzõn mesaj
rak görüntülenir.
õsõ verildiğinde bazõ mesajlarõ
rn. standart metin, taslak,

.

listesinden bir isim seçmeye
eni> bir numara veya E-Posta
i girmeye yarar. İsim için

fazla alan mevcutsa
lardan birini veya adresi
ir kayõt seçin ve listede Düzelt,
mleri veya başka kayõtlar
k için , tuşuna basõn.
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dönecektir.
Bir SMS'i okurken başka bir SMS alõrsanõz,
ilkinden çõkmak veya cevap vermek için c
tuşuna basõn. Cep telefonunuz ikinci mesajõ
görüntüler.

Bu fonksiyonla hõzlõ bir not yazabilir
ve bu notu kaydedebilir, değiştirebilir
ve gönderebilirsiniz.

1. Beyaz zemin üzerine yeni bir not hazõrlamak
için <Yeni> seçeneğini veya mevcut bir zemini
seçmek için <Standart> seçeneğini seçin.

2. Kalemle istediğiniz aleti veya çerçeveyi seçin
ve notunuzu yazõn.

Kaydet seçeneği ile tamamladõğõnõz notu kaydedin.
Listede kayõtlõ herhangi bir notu seçebilir ve Sil, Ýsim
deðiþtir, Düzelt veya Gönder gibi komutlarõ
seçebilirsiniz.

Cep telefonunuz önceden yapõlandõrõlmõş olabilir.
Eğer değilse ayarlarõn yapõlandõrõlmasõ "atmosfer
üzerinden", Philips kulübünün İnternet sitesi
yardõmõyla da gerçekleştirilebilir.

kendi ülkenizi seçin
Eğer ülkeniz ve / ve
menülerde yoksa, bu
Bu durumda ope
isteyiniz.

Bu 
adlandõ
gönder
mesajla
ve birk

bir E-Posta adresin
telefonuna mõ gönde
bir slayt gösterisi ola
"Hafõza dolu" uyar
silmeniz gerekir (ö
alõnan mesajlar vb.)

Yeni MMS

Ekspres mesaj

MMS

Ekspres mesaj

Ýsim ekle Rehber 
veya <Y
adresin
birden 
numara
seçin. B
Sil işle
ekleme

MMS



48

mlanmõş olan bir ses kaydõ mesaja

kleri
ekler vardõr:
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 veya önceki slayta gitmek
için.

Mesajõnõzõn konusunu düzeltmek
ve değiştirmek veya girmek için.
Seçilen slaytõ siler (mesaj şayet
birden fazla slayt içeriyorsa).
Mesajõnõzõ daha sonra düzeltmek,
tamamlamak ve göndermek üzere
taslak olarak kaydetmeye yarar
(bkz. Sayfa 50).
Mesajlar

MMS oluşturulurken resmin önizleme boyutlarõ
(genişlik) 105 x (yükseklik) 55 piksel olsa dahi,
gönderebileceğiz en büyük boyutlu resim (genişlik)
640 x (yükseklik) 640 piksel olabilir.
Telif hakkõyla korunan resimler gönderilemez.
Ses albümü'nden bir ses seçebilir veya MMS
hazõrlanõrken bir ses kaydedebilirsiniz: Bu amaçla
<Kayýtlar>'õ ve ardõndan <Yeni>'yi seçip ekrandaki
talimatlarõ izleyin.

Önceden progra
eklenemez.

MMS seçene
Aşağõdaki seçen

E-Posta adreslerine ulaşabilmek
için telefonunuza entegre edilmiş
rehberi seçmiş olmalõsõnõz (bkz.
"Rehber seçme" Sayfa 24).

Geçerli 
liste

Mesaj hazõrlamak için:
1. 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.

2. Gönder: MMS mesajõnõzõ
seçtiğiniz alõcõya/alõcõlara
gönderir.

3. MMS seçenekleri'ne ulaşma.

Slayt ekle

Sonraki 
slayt / 
Önceki slayt

Konu 
deðiþtir

Slayt sil

MMS'yi 
taslak 
olarak 
kaydet



Mesajlar

MMS alma

 büyük ve telefonunuzun boş
ğilse, bazõ verileri silmeniz
vs.). Bkz. "Hafõza durumu"

kranda bunu bildiren bir uyarõ
. Otomatik veya Manüel alõm
aha ayrõntõlõ bilgi için bkz.

Okuma raporu istiyorsa, raporu
 tuşuna veya iptal etmek için
z istenecektir.
, oynatmak için gelen mesajõ
en seçin ve > tuşuna basõn.

ağõdaki Oynatýcý ayarlarý'na

tomatik moduna geçmek
çin: MMS sürekli slayt
österisi olarak oynatõlõr.
onraki veya önceki slayta
itmeye yarar. MMS'yi manüel
odda izlerken < veya

 tuşlarõna da
asabilirsiniz.
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MMS gönder
Mesajõnõzõ hazõrladõktan sonra MMS gönder'i seçin
ve , tuşuna basõn. MMS mesajõnõzõ taslak olarak
kaydettiyseniz, Taslaklar menüsünden de bu
opsiyona erişebilirsiniz. MMS mesajõnõ göndermiş
ve Otomatik kayýt (bkz. Sayfa 51) opsiyonunu
etkinleştirmiş olduğunuz hallerde, mesajõ Giden
kutusu'ndan seçin ve Tekrar gönder komutunu
kullanõn.
Taslak mesajõ gönderme işlemi başarõsõz olursa,
mesaj Giden kutusu menüsüne taşõnõr.
Beliren kontrol çubuğu genel olarak gönderme
işlemi konusunda size bilgi verir (c tuşuyla iptal
edebilirsiniz).

Alõnacak MMS fazla
hafõzasõ yeterli de
gerekir (resim, ses 
Sayfa 59.
MMS aldõğõnõzda, e
mesajõ görüntülenir
modlarõ hakkõnda d
"Ayarlar" Sayfa 41.
Mesajõ gönderen bir 
göndermek için ,
c tuşuna basmanõ
MMS yüklendiğinde
Gelen kutusu listesind
, tuşuyla aş
ulaşabilşirsiniz:

Örnek 
olarak 
kaydet

Mesajõnõzõ örnek olarak
kaydetmeye yarar; Örneği ileride
başka MMS'ler için
kullanabilirsiniz (örn. �Doğum
günün kutlu olsun�, bkz.
Sayfa 50).

MMS göster Hazõrlanan animasyonlu şovu
gösterir.

Slayt süresi Ayarlar > Uygulama ayarlarý
menüsünde ayarlamõş olduğunuz
slayt süresini değiştirmeye (bkz.
Sayfa 51) ve slaytlar arasõnda bir
enterval ayarlamaya yarar.

Mesajý oynat O
i
g

Sonraki slayt / 
Önceki slayt

S
g
m
>
b
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amõnõ aldõğõnõzda hatõrlatmalar
k silinir. MMS alõnmadan önce
ESİNLİKLE silinmemelidir. Aksi
 artõk ulaşamazsõnõz.
esajlar yalnõzca Taslak veya Giden
nden gönderilebilir. Sildiğiniz
, hatõrlatma veya rapor) yeniden
n DEĞİLDİR. Silme işlemini iptal

 tuşuna basõn.

önderilen veya hazõrlanan, ancak
nüz Gönderilmeyen MMS listesine
aştõrõr. Bu mesajlara Oynat, Sil
mutlarõnõ uygulayabilir veya
esajlarõn Detaylar'õna bakabilir,
krar gönder veya herhangi bir
õcõya Ýlet seçeneklerini
llanabilirsiniz.

atýrlatmalar, Teslim raporu ve Okuma
porlarý, Okunan ve Okunmayan MMS
bi tüm öğeleri listeler.
atõrlatma ve raporlara Oku veya Sil
mutlarõnõ uygulayabilirsiniz.
MS'ye Oynat, Ýlet veya Cevapla
mutlarõnõ uygulayabilir,

etaylar'õnõ görüntüleyebilir veya Sil
e silebilirsiniz.
Mesajlar

Klasörleri yönetme
Dört farklõ klasör mevcuttur. Standart (etkin) klasör
son olarak seçtiğiniz klasördür.

MMS'nin tam
otomatik olara
hatõrlatmalar K
takdirde mesaja
Kaydettiğiniz m
kutusu klasörü
bilgilere (mesaj
ulaşmak mümkü
etmek için c

Resmi kaydet Geçerli slayt görüntüsünü alõp
Resim albümü'ne kaydetmeye
yarar.

Sesi kaydet Geçerli slayt sesini alõp Ses
albümü'ne kaydetmeye yarar.

Kapat MMS'yi kapatmaya ve
opsiyonlar listesine geri
dönmeye yarar.

Örnekler Oluşturulduktan sonra örnek olarak
kaydedilen tüm mesajlarõ listeler.
Örneklere Oynat, Düzelt ve Sil
komutlarnõ uygulayabilirsiniz.

Taslaklar Oluşturulduktan sonra taslak olarak
kaydedilen veya mesajõ
kaydetmeden ya da göndermeden
önce MMS menüsünden çõktõğõnõz
için otomatik olarak kaydedilen tüm
mesajlarõ listeler. Taslaklara Oynat,
Düzelt, Gönder ve Sil komutlarõnõ
uygulayabilirsiniz.

Giden 
kutusu

G
he
ul
ko
m
Te
al
ku

Gelen 
kutusu

H
ra
gi
H
ko
M
ko
D
il



Mesajlar

Ayarlar mesajlarõnõzõn serverde
masõ süresini 1 Saat ile 1 Hafta
fazla) arasõ bir değere
maya yarar. Bu fonksiyon,
n şebekeye bağlõ olmadõğõ
õsõyla mesajõnõzõ hemen
dõğõ) durumlarda yararlõ olur.
enek Açýk veya Kapalý olarak

nabilir ve gönderdiğiniz
nin durumunun değiştiğini
in okunduğunu veya
ğini) size (bir SMS
ğõyla) bildirir.
siyon Açýk veya Kapalý olarak
nabilir ve gönderdiğiniz
nin teslim durumunu
ğõnõ veya reddedildiğini) size

S aracõlõğõyla) bildirir.
siyon Açýk veya Kapalý olarak
nabilir ve Giden kutusu menüsü
den gönderilen mesajlarõn
tik olarak kaydedilmelerini
.

mesajõnõzõn slaytlarõ
aki entervali ayarlamaya
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Telefonunuz, sunulan servislere derhal erişecek
şekilde yapõlandõrõlmõş olabilir. Aksi takdirde, bu
bölümde belirtilen erişim parametrelerini servis
sunucunuzdan almanõz gerekir. Parametreleri
hatasõz girin. Bazõ servis sunucularõnda erişim
parametreleri "uzaktan" ayarlanabilir.
Aşağõdaki ayarlar kullanõlabilir:
Alým 
modu

Seçenekler:
Manüel: Gelen kutusu'nda bir
hatõrlatma seçilerek server bağlantõsõ
manüel kurulduktan sonra mesajõ
indirmek için Oku komutunu ve
ardõndan Oynat komutunu seçin.
Otomatik: Okunan MMS gelen
kutusuna aktarõlõr. Bir MMS seçin ve
oynatmak için > tuşuna basõn.
Dolaşõmdayken (yurtdõşõnda) bu
mod otomatik olarak devre dõşõ
bõrakõlõr.

Geçerlilik 
süresi

MMS 
saklan
(en 
ayarla
alõcõnõ
(dolay
alama

Okuma 
raporu

Bu seç
ayarla
MMS'
(örneğ
silindi
aracõlõ

Teslim 
raporu

Bu op
ayarla
MMS'
(alõndõ
(bir SM

Otomatik 
kayýt

Bu op
ayarla
üzerin
otoma
sağlar

Slayt 
süresi

MMS 
arasõnd
yarar.
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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

Þebeke 
ayarlarý

Þebeke hesabý: Bağlantõnõn
kurulmasõ için önceden ayarlamõş
olduğunuz profillerden birinin
seçimine yarar (bkz. "Erişim
ayarlarõ" Sayfa 34).
Þebeke: Bağlantõnõn kurulmasõ için
şebeke seçimi: GSM, GPRS veya
Önce GPRS.

Te
su
iç
Að
Se
nu



Kýzýlötesi

lefonunuzla gönderilebilmeleri
yalarõn seçilmeleri gerekir: Bir

ya etkinlik seçerseniz, bir alt
der opsiyonuna ulaşabilirsiniz.
zelliğine sahip bir cihazõ tespit
e işlemi otomatik olarak
 beliren mesajlar size transfer
r.
özelliğine sahip birden fazla

e, ekranda beliren listeden
meniz gerekir. Onaylamak ve
dermek için , tuşuna basõn.
etlenen süre içerisinde başka
õzõlötesi bağlantõsõ kesilir veya
seniz gönderme işlemi yarõda

ir
mõ için Kýzýlötesi > Al komutunu
Cep telefonunuz, diğer IrDA
õn verileri göndermesini
 Gönderme işleminde olduğu
kranda beliren mesajlar size
r konusunda bilgi verir.
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10 � Kýzýlötesi
Cep telefonunuz, IrDA olarak da adlandõrõlan
kõzõlötesi teknolojisiyle donatõlmõştõr. Böylelikle,
örn. başka bir cep telefonu, PC veya PDA, yazõcõ,
vb. gibi IrDA özelliğine sahip cihazlarla kablosuz
veri alõşverişinde (gönderme ve alma)
bulunabilirsiniz. IrDA fonksiyonunu, hazõrlamõş
olduğunuz bir mix'i bir arkadaşõnõzõn cep telefonuna
seri bir şekilde göndermek veya bir tanõdõğõnõzõn
PDA'sõndan resim almak için kullanabilirsiniz.
Telif hakkõyla korunan veriler gönderilemez. Bir
PC ile bağlantõ kurarken bilgisayarõn kõzõlötesi
opsiyonunu etkinleştirmiş olduğunuzdan emin
olun.

Başka cihazlarla veri
alõşverişinde (gönderme
veya alma) bulunmadan
önce, kõzõlötesi yuvalarõnõn
birbirine yönlendirilmeleri
gerekir. Söz konusu IrDA
portlarõnõn birbirine
baktõklarõndan, cihazlar
arasõndaki mesafenin 50 cm'den fazla olmamasõna
özen gösterin (şekle bkz.). Ayrõca, kõzõlötesi
dalgalarõnõn engellenmediğinden de emin olun.

IrDA yoluyla cep te
için gönderilecek dos
resim, ses, isim ve
menü üzerinden Gön
Telefonunuz IrDA ö
ettiğinde gönderm
gerçekleşir. Ekranda
konusunda bilgi veri
Telefonunuz, IrDA 
cihaz tespit eders
istediğiniz cihazõ seç
seçilen dosyalarõ gön
Cep telefonunuz den
bir cihaz bulamaz, k
siz işlemi iptal eder
kesilir.

IrDA'yý etkinleþt
Veri alõ
seçin. 
cihazõn
bekler.
gibi, e
transfe

Cihazlarýn pozisyonlandýrýlmasý

Veri transferi

Bilgi al

Kõzõlötesi
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odem olarak kullanýlmasý
p telefonunuzu bir PC veya PDA ile
likte örn. internete girmek veya
s göndermek için de
lanabilirsiniz.
A fonksiyonundan tam anlamõyla
 için (SMS, E-Posta ve faks
ma, telefonunuza resim ve MİDİ
e, rehber senkronizasyonu, GPRS
PC'nize Mobile Phone Tools
lemeniz gerekir. Bu yazõlõm,
rlikte teslim edilen CD üzerindedir.
teslim edilen yazõlõm Apple®

gisayarlarõnda kullanõlamaz. Bu
s® 98 SE, ME, XP ve 2000 işletim
tekler (Koşul: Service Pack 3 ve
 olmalõdõr).
efonunuzun Lotus Notes, Lotus
icrosoft Outlook ile senkronize

çin özel yazõlõm modülleri
(daha ayrõntõlõ bilgi için ilgili
lerine bkz.).
Kýzýlötesi

Cep telefonunuz denetlenen süre içerisinde başka
bir cihaza bağlanamaz, kõzõlötesi bağlantõsõ kesilir,
gönderilecek dosya çok büyük olur veya siz işlemi
iptal ederseniz alõm işlemi yarõda kesilir.

Alýnan verilerin kaydý
Aşağõdaki opsiyonlara ulaşmak için , tuşuna
basõn:

Kaydetmeden hazõr moduna dönmek için c
tuşuna basõn.

Telefonun m
Ce
bir
fak
kul
IrD

faydalanabilmek
gönderme ve al
seslerini yüklem
Wizard, vb.) 
yazõlõmõnõ yük
telefonunuzla bi
CD üzerinde 
Macintosh® bil
yazõlõm Window
sistemlerini des
üzeri yüklenmiş
Philips cep tel
Organiser ve M
edilebilmesi i
sunulmaktadõr 
kullanõm rehber

Kaydet Verileri kaydetmeye yarar,
ardõndan telefon hazõr moduna
döner. Alõnan veriler standart
isimleri altõnda kaydedilir; İsmi
değiştirmeniz için ilgili
menülerde bu ismi seçmeniz
gerekir.

Göster Alõnan verilerin ayrõntõlarõnõ
gösterir (sesi dinlet veya resmi
göster).

Veriler



Multimedya

 telefonunuza düzgün şekilde
e görüntülenebilmesi için

rmatta olmalarõ gerekir.
nüyle telefonunuzda kayõtlõ
ri yönetebilir ve bakabilirsiniz.
bilir alt menülerden birini
 telefonunuzda kayõtlõ olan
r metin listesi olarak gösterilir.
işmek için listeden bir resim
basõn. Aşağõdaki opsiyonlara
şuna basõn:

ksiyonlara kamera kullanõmõ
ak mümkündür. Bu opsiyon
seçilen resim gösterilir ve
128 x 160 piksel boyutuna

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

sõ gerekir, bkz. Sayfa 28).
en sesin Ýsim'ini Deðiþtir'meye
.
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11 � Multimedya

Bu menüyle, cep telefonunuza kayõtlõ
olan sesleri yönetebilir ve
dinleyebilirsiniz: Melodileriniz, Standart
melodiler veya Memo 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

Bu me
resimle
Ulaşõla
açarken
resimle

Grafik görüntüye er
seçip > tuşuna 
ulaşmak için , tu
TagIt

Bu menü ve ilgili fon
esnasõnda da ulaşm
tercih edildiğinde 
otomatik olarak 
getirilir.

Ses albümü

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

... ile 
gönder

Seçilen sesi E-Posta (bkz.
Sayfa 41), IrDA (bkz. Sayfa 53)
veya MMS (bkz. Sayfa 47) yoluyla
göndermeye yarar.
Telif hakkõyla korunan sesler
gönderilemez.

Melodi yap Seçilen sesi Melodi olarak
ayarlamaya yarar.

Ses albümü

Mesaj 
uyarýsý yap

Seçil
ayarl
Ayarla
olma

Ýsmi 
deðiþtir

Seçil
yarar

Resim albümü

Resim albümü
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eçilen resime metin ekler. Şekili
erhangi bir yöne kaydõrmak için
ezinme tuşlarõnõ kullanõn veya
alemle ekrandaki ok işaretlerine
õklayõn (1 piksel kaydõrmak için
õsaca, 5 piksellik adõmlarla
aydõrmak için uzunca basõn).
ekilin ortasõnõ bu noktaya
abitlemek için kalemle ekrana
õklayõn.

eçilen resime bir sembol veya
erçeve ekler. Ok işaretlerine
asõlarak bu şekillerin yerleri
eğiştirilebilir. Ekran grafik
örüntüsüne ulaşmak için, listelerde
ezinirken < veya > tuşuna
asõn.
esimde yapõlan son değişikliği

ptal edebilir veya örn. tüm
eğişiklikleri birden iptal etmek
çin Tümünü sil komutunu
eçebilirsiniz. Silme işlemini iptal
tmek için c tuşuna basabilir
eya , ile onaylayabilirsiniz.
esimi çevirmeye yarar.
naylamak için , tuşuna basõn.
Multimedya

Bir resim seçin ve aşağõda tarif edilen opsiyonlara
erişmek için , tuşuna basõn. Ekranõn sol
tarafõnda yer alan semboller fonksiyonlarõn
başlatõlmasõnõ sağlar. Genel olarak c ile bir
kademe geri gidebilir veya , ile onaylayabilir
ve bir sonraki opsiyona geçebilirsiniz. Bir
pozisyonu seçmek ve ekranõn ortasõna yerleştirmek
için üzerine iki sefer tõklayõn.
TagIt menüsü dahilinde kumanda işlemi çoğu
kontekstlerde dokunmatik ekran ve kalemle
gerçekleşebilir. Ekranõn sol tarafõndaki bir
sembolü seçmek için üzerine bir sefer,
etkinleştirmek için iki sefer tõklayõn.

Çizim Seçilen resim üzerinde çizim
yapmaya yarar. İlk 2 sembolle bir
adõm geri gidebilir veya
onaylayabilirsiniz.
Diğer semboller yardõmõyla Kalem
ile çizim yapabilir, bir Þekil
ekleyebilir (boş veya dolu olmak
üzere kare, dikdörtgen veya daire),
seçilen şekilin Çizgi kalýnlýðý'nõ
değiştirebilir (1 ile 8 piksel arasõ),
Renk'i ve son aksiyonu Ýptal
edebilir, önizleme ekranõnda bazõ
bölümleri Sil'ebilirsiniz.

Sonradan değiştirilmesi mümkün olmadõğõndan,
çizime başlamadan önce istediğiniz stilleri seçin.

Metin ekle S
h
g
k
t
k
k
Ş
s
t

Sembol 
veya 
çerçeve 
ekleme

S
ç
b
d
g
g
b

Sil R
Ý
d
i
s
e
v

Çevir R
O



Multimedya

 yarar.
söründeki sesler silinemez.

 , tuşuna basõn, bir isim
 yeniden basõn.

kâðýdý olarak ayarlamaya yarar
r > Görüntüle menüsünde Açýk
Sayfa 30).

° çevirmeye yarar: Seçiminizi
 tuşuna basõn.
der

tesi ile IrDA özelliği olan bir
eye yarar (daha ayrõntõlõ bilgi

 Sayfa 53).

leme ekranõnda daha iyi bir
tü için Yardým seçeneğini
 ve Açýk ve Kapalý opsiyonlarõ
da tercih yapmak için ,
a basõn.
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Sil
Seçili resmi Sil'meye
 Standart melodiler kla

Ýsim deðiþtirme
Ýsim deðiþtirme için:
girin ve , tuşuna
Duvar kâðýdý yap
Seçilen resmi Duvar 
(bu opsiyonun Ayarla
olmasõ gerekir, bkz. 
Çevir
Resimi 90° veya 180
onaylamak için ,
Kýzýlötesi ile gön
Seçilen resmi kõzõlö
başka cihaza gönderm
için bkz. "Kõzõlötesi"

Geliþmiþ Seçilen resmi Kes ve Uydur
komutlarõnõ içerir (örn. bir kõsmõnõ
kesmek ve başka bir resime
eklemek için). Her iki durumda da,
kesilen alanõn üst sol köşesini
belirlemek için ekrana bir sefer, sağ
alt köşesini belirlemek için de iki
sefer tõklayõn. Beyaz kenarlõ ve dört
köşeli bir şekil kesilen alanõ
gösterir. Onaylamak için ,
tuşuna basõn. Uydur opsiyonunu
başlatõrsanõz resim listesine
ulaşõrsõnõz: İstediğiniz ikinci resimi
seçin ve eklemek veya kesmek için
, tuşuna basõn.

Kaydet Yapõlan tüm değişikliklerle birlikte
resmi kaydeder. İstediğiniz ismi
girin ve , ile onaylayõn.

Resimin ismini değiştirmezseniz, resim
albümünden seçtiğiniz orijinal dosyanõn üzerine
kayõt yapõlõr. Değişiklik yapmadan da her zaman
için resim kaydedebilirsiniz.

Resim 
gönder

Resimi kõzõlötesi, E-Posta veya
MMS ile göndermeye yarar (daha
ayrõntõlõ bilgi için kullanõm
rehberinin ilgili bölümlerine bkz.).

Yardým Öniz
görün
seçin
arasõn
tuşun
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österisi seçimini yapõn, ardõndan
rasõndaki enterval için değeri
 , tuşuna basõn.
hepsini birden seçmek için <
ile Ýþaretle/Temizle komutunu seçin,

 > tuşlarõyla listede gezinin,
esimleri işaretleyin veya işaretleri
seçilen resimler işaretlenir).
mda da , ile slayt gösterisini

ve c ile durdurabilirsiniz.
im işaretlerini birden silmek için
izle, komutunu seçin.
zõrlamõş olduğunuz seçim/slayt

tik olarak kaydedilir ve TV Slayt
u terk etseniz dahi birkaç defa

ebilir.
70° çevirme opsiyonlarõna ulaşmak
ezinme esnasõnda , tuşuna
tediğiniz opsiyonu seçdikten sonra
basõn. Yaptõğõnõz değişiklikler

kaydedilir.

 tuşuna basarak Demo filmini
latabilirsiniz.
Multimedya

E-Posta ile gönder
Seçilen resmi E-Posta aracõlõğõyla göndermeye
yarar (daha ayrõntõlõ bilgi için bkz. "E-Posta"
Sayfa 41).
MMS ile gönder
Seçilen resmi MMS aracõlõğõyla göndermeye yarar
(daha ayrõntõlõ bilgi için bkz. "MMS" Sayfa 47).

Bu fonksiyonla, Resim albümü'nde yer
alan resimleri TV bağlantõ kablosu
yardõmyla televizyondan veya
telefonunuzun ekranõndan otomatik
slayt gösterisi veya manüel olarak
teker teker izleyebilirsiniz.

TV bağlantõ kablosu telefonun teslimat
kapsamõnda değildir. İhtiyaç halinde kabloyu
ayrõca edinebilirsiniz. Daha ayrõntõlõ bilgi için bkz.
"Philips Orijinal Aksesuarlarõ" Sayfa 82.

Manüel
TV Slayt gösterisi, ardõndan Manüel seçimini yapõn,
, tuşuna basõn ve komple resimler listesinde
gezinin.
Grafik tam ekran modunu etkinleştirmek ve
televizyon cihazõna aktarmak için > tuşuna
basõn. < ile listede geri atlayabilirsiniz.

Otomatik
1. TV Slayt g

resimler a
belirleyin ve

2. Resimlerin 
veya > 
veya
< veya
istediğiniz r
temizleyin (

3. Her iki duru
başlatabilir 

4. Komple res
Ýþaretle/Tem

Son olarak ha
gösterisi otoma
gösterisi modun
peşpeşe gösteril
90°, 180° veya 2
içini manüel g
basabilirsiniz. İs
, tuşuna 
otomatik olarak 

,
baş

TV Slayt gösterisi

TV Slayt gösterisi

Demo modu

Demo modu



Multimedya

derken "Liste dolu" ifadesi
eya boş hafõza yeri açmak için
 hafõzada yeterli kapasiteyi

üyle en fazla 1 dakika boyunca
dedeblirsiniz; Hafýza durumu�na
en fazla 20 farklõ ses
ilebilir.
etmek için <Yeni>'yi seçin.
rõ izleyin ve ses kaydõnõz
 tuşuna basõn. Sesi dinlemek
eya , tuşuna basarak Sil
utlarõnõ seçin.

r daha sonra alarm sesi veya
lodi vb. olarak kullanõlabilir.
le gönderilemez.

nüyle BeDJ'i başlatabilirsiniz:
şuna basõn (ayrõntõlar için bkz.
 Sayfa 20).
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SİM kartõ takmadan telefonu açarsanõz, bu menü,
ilk menü seviyesinde görüntülenir.

Bu menü, telefonunuzdaki boş hafõza
oranõnõ görüntülemenizi sağlar. Cep
telefonunuzun kapasitesi çeşitli
fonksiyonlar arasõnda paylaştõrõlõr:

Resimler ve ses albümü, kayõtlõ memolar ve ses
komutlarõ, telefona kaydettiğiniz mesajlar, rehber
ve ajanda kayõtlarõ, oyunlar, vb.
Cep telefonunuz çok sayõda melodi ve resimlerle
birlikte teslim edilir. Örn. kendi melodileriniz ve
resim dosyalarõnõz için boş hafõza yeri sağlamak
amacõyla sadece Resim albümü veya Ses albümü
menülerinde kayõtlõ olan melodi veya resimleri
silebilirsiniz.
Hafõza durumunu denetlemek için , tuşuna
basõn. Ekranda boş hafõza yeri yüzde değeriyle ve
telefonun toplam kapasitesi ise KB olarak gösterilir.
Her bir uygulama tarafõndan kullanõlan hafõzanõn
ayrõntõlõ listesine ulaşmak için , tuşuna yeniden
basõn.

Yeni verileri kayde
görüntülendiğinde v
bazõ verileri silerek
sağlamanõz gerekir.

Bu men
ses kay
göre 
kayded

Yeni bir ses kayd
Ekrandaki talimatla
bittikten sonra ,
için listeden seçin v
veya Ýsim deðiþtir kom
Kaydedilen bu sesle
gelen çağrõlarda me
Kayõtlõ sesler MMS i

Bu me
, tu
"BeDJ"

Hafýza durumu

Hafõza durumu

Ses kaydý

BeDJ

Ses kaydõ

BeDJ
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ullanarak rakamlarõ girin. Hesap
larõnda virgülden sonra en fazla 2
õlõr ve son rakama yuvarlatma

 basamak ayõrõcõ için 0 tuşunu

 menü, çalar saati ayarlamanõzõ
lar. , tuşuna basõn ve
iyacõnõza göre tercihte bulunun: Bir
e, Her gün veya Ýþ günleri. Sonra,
 uyarõlarõndan birini seçin: Melodi,
dece bir sefer dinletilir) veya Zil.
onunuz kapalõyken ve hattâ zil sesi
yarlanmõş olsa bile çalar (bkz.

r saati kapatmak için herhangi bir

 özellikler (rehber, resim albümü,
nda aynõ hafõza yerini paylaşõr.
i boş hafõza yerini öğrenmek için
fýza durumu seçimini yapõn.
Eðlence

12 � Eðlence

Bu menüyle, herhangi bir meblağõ
Euro'ya çevirebilir veya Euro
biriminde bir meblağõ başka bir para
birimine çevirebilirsiniz. Meblağõ
girin ve , tuşuna basõn.

Konverter fonksiyonu için esas alõnan para birimi
abonelik sözleşmenizin yapõldõğõ ülkeye bağlõdõr.
Euro dönüştürücüsü abone olunarak ve yalnõzca
para birimi Euro olan ülkelerde kullanõlabilir.

Bu menü, aşağõdaki fonksiyonlara
sahiptir:

Tuş takõmõnõ k
makinesi sonuç
basamak kullan
yapõlõr. Ondalõk
basõlõ tutun.

Bu
sağ
iht
ker

aşağõdaki alarm
Memo (memo sa
Çalar saat, telef
Kapalý olarak a
Sayfa 28). Çala
tuşa basõn.

Ajanda ve diğer
ses, vb.) telefo
Telefonunuzdak
Multimedya > Ha

Euro dönüþtürücüsü

Hesap makinesi

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

-> Euro

Hesap makinesi

Çalar Saat

Ajanda

Çalar saat



Eðlence

Yeni etkinlik kaydetme (örn. 31/12/2010). Böylece, bu tarihten önceki tüm
da silinmesini sağlarsõnõz.

netimi
etkinlik seçin ve aşağõdaki

için , tuşuna basõn:

lerin gösterilmesi
ve Aylýk fonksiyonlarõyla
tüm etkinlikleri istediğiniz

ilirsiniz. Randevu/Etkinlikleri
görüntülemek için görüntü

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

çilen randevuyu siler.
çilen randevuda değişiklik
pmanõzõ sağlar.

ekrarlanan bir etkinliği
ğiştirdiğinizde bu etkinliğin
m örnekleri de değiştirilir.

çilen etkinliği IrDA
elliğine sahip bir başka cihaza
tarõr.
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Bu menüyle ajandanõza randevu ve
etkinlikleri kaydedebilirsiniz. Ajanda
uyarõsõ Açýk olduğunda, (bkz.
Sayfa 29), bir etkinliğin zamanõ
geldiğinde uyarõ sesi verilir.

1. <Yeni> seçeneğini ve ardõndan etkinliğin türünü
(Tatil, Toplantý, Yapýlacak iþler) seçin ve
etkinliğin tarihi ile başlama ve bitiş saatlerini
girin.

2. Etkinliğe bir isim verin (örn. "İş toplantõsõ") ve
alarm ile frekansõ ayarlayõn: Alarm sadece
ayarlanan vakit çalar.

Alarm sadece Toplantý ve Yapýlacak iþler
kategorisindeki etkinliklerine uygulanõr. Zaman
dilimi değiştiğinde saat otomatik olarak
güncellenir (bkz. "Saat / Tarih" Sayfa 35).

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

etkinliklerin bir defa

Randevularýn yö
Bir randevu veya 
opsiyonlara erişmek 

Randevu/Etkinlik
Günlük, Haftalýk 
ajandanõzda kayõtlõ 
şekilde görüntüleyeb
istediğiniz şekilde 
türünü seçin ve ,
tuşlarõyla önceki vey
aya bakabilirsiniz.

Ajanda

Sil Se
Deðiþtir Se

ya
T
de
tü

Aktar Se
öz
ak
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a bağlõ.
NS ve vekil adresler de dahil olmak
 özgü ayarlara ulaşma olanağõnõ
ü eğer kullanõma açõksa, bütün

ceden yapõlandõrõlmõş olacak,
rekmeyecektir.

Önce GPRS: Cep telefonunuz önce
GPRS şebekesine bağlanmayõ
deneyecek ve GPRS şebekesi
bulunamazsa GSM şebekesine
bağlanacaktõr.
 fonksiyon seçilirken hem GSM

 de GPRS parametrelerinin
rlanmõş olmasõ gerekir. Daha
õntõlõ bilgi için bkz. Sayfa 34.

ğlantõ için istenilen veri
ekesinin DNS adresini girmeye
ar.
rlar > Eriþim ayarlarý menüsünde
õmlamõş olduğunuz profillerden
ini seçmenize olanak sağlar (bkz.
fa 34).
Eðlence

Zaman diliminin değişmesinin ajanda alarm
fonksiyonlarõnõ da etkileyeceğini lütfen dikkate
alõn: Etkinlik alarmlarõ, ekranda görüntülenen
saate göre güncelleştirilecektir (bkz. "Saat /
Tarih" Sayfa 35).

Cep telefonunuz JAVA ile
donatõlmõştõr. Bu fonksiyon, örn.
oyunlar gibi JAVA özelliğine uygun
uygulamalarõ bağlandõğõnõz
şebekeden indirmenizi sağlar.

Ayarlar
Oto. baþlatma
JAVA için otomatik başlatma fonksiyonunu Açýk
veya Kapalý olarak ayarlamanõzõ sağlar. Otomatik
başlatõm Açýk konumuna ayarlandõğõnda JAVA
uygulamalarõ yüklendikten hemen sonra otomatik
olarak başlatõlõr.
Þebeke

Baðlantý seç

Operatöre ve ağ
Bu menü size, D
üzere, operatöre
sağlar. Bu men
maddeleri ön
değiştirmeniz ge

JAVA

Þebeke Bağlantõnõn kurulmasõ için şebeke
seçimi:
• GSM veya GPRS: Cep telefonunuz,

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

JAVA

•

Bu
hem
aya
ayr

DNS 
adresi

Ba
şeb
yar

Þebeke 
adý

Aya
tan
bir
Say



Eðlence

Java Uygulamalar ,'ye basõnõz. Bir oyun seçiniz ve ardõndan bir
sõnõz ya da oyunu başlatmak

 kalemle ekrana tõklayõnõz.
n çõkmak için Çýkýþ'a, yeni
 ve bunlarõ yönetmek üzere

lerin listesine ulaşmak için
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Bir mesaj, ilk kurma işleminin bir iki dakika
süreceği yolunda sizi uyaracaktõr. ,'ye basõnõz
ve dosyalarõn kurulmasõnõ bekleyiniz.

Eğer JAVA penceresi görüntülenmişse,
kullanõlabilir oyunlarõn listesine ulaşmak için

kez daha ,'ye ba
veya oynamak üzere
JAVA kullanõmõnda
klasörler oluşturmak
erişilebilir seçenek
Menü'ye basõnõz.
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rý
kayõtlõ olmadõklarõ hallerde mesaj
rõnõzõ girmenize yarar.
rda, iki numara girmeniz

i sesli mesajõnõzõ dinlemek, diğeri
yönlendirmek için. Bu konu

fazla bilgi için servis sunucunuza

ma
ayõ Açýk veya Kapalý olarak
lar. Açýk olarak ayarlandõğõnda ve
meşgulse, telefonunuz bağlantõ

 yeniden arama işlemi için
eme sayõsõna (en fazla 10 defa)
 otomatik olarak bu numarayõ
r yeniden arama esnasõnda bir bip

urulduğunda ise özel bir bip sesi

Gelen çağrõlarõ yönlendirme
koşulunu/koşullarõnõ belirler:
Cevap yoksa, Ulaþýlmazsa veya
Meþgulse. Her opsiyon kendi başõn
ayarlanabilir.
Yönlendirme fonksiyonunun
durumunu gösterir.
Arama bilgisi

13 � Arama bilgisi

Bu menüyle tüm arama opsiyonlarõnõ
ayarlayabilir (yönlendirme, arama
bekletme, vb.) ve aşağõda tarif edilen
menülere ulaşabilirsiniz.

Yönlendirme
Gelen çağrõlarõ telesekretere veya (Rehber�inizde
ulunan veya bulunmayan) bir numaraya
yönlendirmenize olanak verir ve şunlara uygulanõr:
Veri aramalarý, Sesli aramalar ve Faks aramalarý.
Bu seçeneği etkinleştirmeden önce, sesli posta
kutularõnõzõn numaralarõnõ girmeniz gerekir (bkz.
"Mesaj kutularõ" Sayfa 64). Bu fonksiyon
aboneliğe bağlõdõr ve bir/birkaç görüşme devam
ederken yapõlan arama aktarma fonksiyonundan
farklõdõr.

Mesaj kutula
SİM kartõnõzda 
kutusu numarala
Bazõ durumla
gerekebilir: Bir
ise aramalarõ 
hakkõnda daha 
başvurun.

Otomatik ara
Otomatik aram
ayarlamanõzõ sağ
aradõğõnõz hat 
kurulana veya
belirlenmiş den
ulaşõlana kadar
yeniden arar. He
sesi, bağlantõ k
duyulur.

Arama ayarlarý

Koþulsuz Gelen çağrõlarõn hepsi
yönlendirilir.
Dikkat ! Koþulsuz seçeneğini
seçtiğinizde, fonksiyonu yeniden
devre dõşõ bõrakana kadar hiçbir
çağrõ almazsõnõz.

Arama ayarlarõ

Koþullu

Durum



Arama bilgisi

Arayan kimliði
ya Kimliði gizle ayarõnõ
 seçeneği size bu işlevin etkin
irir.

ü, hem giden ve gelen çağrõlar
i hem de otomatik arama
lerini ve her görüşme için

ayrõntõlarõnõ sunar. Gelen,
ağrõlar kronolojik liste halinde
õ listenin en başõnda verilir.

numara aynõ zamanda
õysa, ilgili isim görüntülenir.

kaydõ seçin ve seçilen çağrõnõn
ine, saatine, numarasõna,
õ durumuna bakmak ve giden
õ mõ yoksa gelen çağrõ mõ
ğunu öğrenmek için ,
na basõn.
ğõdaki opsiyonlara ulaşmak
 , tuşuna tekrar basõn: Ara
 arayan kişiyi Ahizesiz ara,
 gönder, MMS ile gönder,
len kaydõ Sil veya numarayõ
et.
ple arama listesini siler.
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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.
Bekleyen arama

Kimliði göster ve
yapabilirsiniz. Durum
olup olmadõğõnõ bild

Bu men
listesin
girişim
arama 

giden ve cevapsõz ç
gösterilir ve son çağr

Listelenen bir 
Rehber'inizde kayõtl

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

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

Arama listesi

Arama 
listesi

Bir 
tarih
çağr
çağr
oldu
tuşu
Aşa
için
veya
SMS
seçi
Kayd

Hepsini sil Kom

Arama listesi
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oneliğe ve şebekeye bağlõdõr.

Arama ücretini göstermeye ve
sayacõ sõfõrlamaya yarar (PİN veya
PİN2 kodunu girmeniz
gerekebilir).
• Göster: Fiyat tarifesine göre

oluşan ücreti gösterir.
• Sýfýrla: Aktüel Arama ücreti'ni

sõfõrlar.
• Kalan bakiye: Daha önce

ayarlanmõş olan limite göre
kalan kredinizi görmenize
olanak verir.

• Ücret limiti iptal: Ücret limitini
iptal etmenize olanak verir.

• 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.
Arama bilgisi

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

GPRS sayacý

Bu fonksiyon ab

Arama sayacý

Arama süresi Göster veya Sil komutlarõnõ Giden
ve Gelen çağrõlara ilişkin arama
süresine uygular.

Son arama 
bilgisi

Son yapõlan görüşmenin süresini
ve/veya ücretini gösterir.

Arama sonu 
bilgisi

Görüşme bittikten sonra her bir
görüşmenin süresini ve/veya
ücretini sistematik şekilde
görüntüleme fonksiyonunu Açýk
veya Kapalý konumuna getirmenize
yarar.

Arama sayacõ

Arama ücreti



Arama bilgisi

Son mobil oturum  dolayõ, servis sunucunuzun
len bağlantõ verileri sizin
rdiği ücretten farklõ olabilir.

anda görüntülenen arama
cretlendirme olarak DEĞİL,
õ olarak kabul etmelisiniz.
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Son oturumu veya veri transfer hacmini gösterir
(örn. GPRS yoluyla bir WAP bağlantõsõndan sonra).
Son PC oturumu
Son oturumu (bağlantõyõ) veya PC transferinin veri
hacmini gösterir.

Teknik sebeplerden
faturasõnda belirti
telefonunuzun göste
Bu nedenle, ekr
sayaçlarõnõ gerçek ü
bilgilendirme amaçl
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 uzaktan ayarlama hizmetini

z, Ayarlar > Þebeke menüsünde
uz Eriþim ayarlarý'na göre bağlantõyõ
a 34).

sõlõ WAP oturumunu başlatõr.
Operatör servisleri > WAP >
Ana sayfa'yõ seçip ,
tuşuna da basabilirsiniz.

 
u 

Online sayfalarda
gezinmenizi sağlar.

õn İşaretlenmiş bir başlõğõ
seçer.

õn Önceki sayfaya döner.
sõlõ WAP oturumunu sona

erdirir.
Seçenekler > Bitir'i seçip
, tuşuna da
basabilirsiniz.
Operatör servisleri

14 � Operatör servisleri
Bu menüde yer alan çoğu özellikler aboneliğe ve
servis sunucusuna bağlõdõr. Dolayõsõyla, aşağõda
tanõtõlan menüler her zaman mevcut olmayabilir.
Servis sunucunuza başvurun.
Bazõ hizmetler telefonla veya SMS yoluyla talep
edilmelidir. Oluşan masraflar size aittir.

Cep telefonunuz önceden yapõlandõrõlmõş olabilir.
Eğer değilse ayarlarõn yapõlandõrõlmasõ "atmosfer
üzerinden", Philips kulübünün İnternet sitesi
yardõmõyla da gerçekleştirilebilir.
www.club.philips.com sayfasõnõ açõnõz ve oradan
kendi ülkenizi seçiniz. Eğer ülkeniz ve / veya cep
telefonunuz sözkonusu menülerde yoksa, bu servis
sunulmuyor demektir. Bu durumda
operatörünüzü arayarak bilgi isteyiniz.

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
sunmaktadõr.

Cep telefonunu
yapmõş olduğun
kurar (bkz. Sayf

WAP

WAP

0 tuşunu ba
tutun

Gezinmek için +
veya - tuşun
kullanõn
, tuşuna bas

c tuşuna bas
0 tuşunu ba
tutun



Operatör servisleri

Ana sayfa ğiniz ve en az bir kez
adresler listeye kaydedilir.
seçin ve adresin tamamõnõ

ek kalmaksõzõn ilgili sayfaya
için , tuşuna basõn.

sayfa'nõn ismini ve adresini
tirmenize olanak sağlar.
 ekranõ belirmesi için yeni

 girmeye başlayõn.

cut profillerden birini
eye yarar, ardõndan her profil
erişim ayarlarõnõ belirleyin

k/Kapalõ seçimi için < /
 tuşuna basõn).
õda tarif olunan erişim
larõnõn hepsi seçilmiş profil
geçerlidir.

enmiş olan güvenlik
ikalar'õ (detaylarõna bakabilir
 silebilirsiniz), Oturum bilgisi
 Geçerli sertifika listelerini
rir.
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WAP oturumunu başlattõğõnõzda gösterilen ilk
sayfadõr. Bu opsiyon, servis sunucunuzun WAP ana
sayfasõna direkt bağlanmak üzere çoğu kez önceden
ayarlanmõştõr. Standart ana sayfayõ değiştirmek için
bkz. "Ayarlar" Sayfa 69.
Yer iþaretleri
Bu menü, favori WAP sitelerinin adreslerini
kaydetmenize, isterseniz isimlerini değiştirmenize
ve listeye hõzla erişmenize olanak sağlar.
Gezinme esnasõnda @ tuşuna basõn ve Yer
iþaretleri'ni seçin: Bu durumda, isim ve URL
alanlarõ ziyaret ettiğiniz sayfanõn bilgileriyle
otomatik olarak doldurulur.
Yer iþareti ekle komutunu seçin ve giriş ekranõnõn
belirmesi için yeni ismi girmeye başlayõn. ,
tuşuna basõn ve URL adresini girmek için de aynõ
yolu izleyin.
Yer iþareti düzenle 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 girdi
bağlandõğõnõz tüm 
Adreslerden birini 
tekrar girmeye ger
yeniden bağlanmak 

Ayarlar

Ana sayfa 
düzenle

Ana 
değiş
Giriş
ismi

Profil seç Mev
seçm
için 
(Açõ
>

Aşağ
ayar
için 

Güvenlik Yükl
Sertif
veya
veya
göste
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 otom. daðýtýmý/WAP giriþi
eke ve/veya servis sunucunuz
atik olarak gönderilen mesajlarõ
netmenize olanak sağlar. Mesaj bir

içeriyorsa, ilgili WAP sitesine
 tuşuna basõn.

da ekranda kõrmõzõ bir "@"
size yeni bir otomatik dağõtõm

unu bildirir. Mesajõ okumak üzere
bekleme moduna dönmek üzere

 mesajlarõ, ilgili WAP servislerine
amacõyla URL kõsa yollarõ da

Oto. dağõtõm mesajõnõ sadece bir
P sitesine bağlanabilir, oradaki

yalarõna göz atabilir ya da bunlarõ el
bilirsiniz.

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.
Operatör servisleri

Gelen kutusu
Bu menü, şeb
tarafõndan otom
okumanõza ve yö
WAP adresi 
bağlanmak için ,
Bazõ durumlar
görüntülenerek 
mesajõnõz olduğ
,'ye, ya da 
c'ye basõnõz.
Otomatik dağõtõm
süratle ulaşma 
içerirler: WAP 
tõklamakla WA
multimedya dos
cihazõnõza indire

Profile yeni 
isim ver

Aktüel seçilmiş olan profilin
ismini değiştirmeye yarar (giriş
ekranõ belirmesi için yeni ismi
girmeye başlayõn).

Tarayýcý 
seçenekleri

WAP sayfalarõna ilintili olan
resimlerin indirilmesinin aktive/
deaktive edilmesini sağlar.
Hiçbir zaman ayarõ ziyaret edilen
sayfalarõn daha hõzlõ indirilmesini
sağlar.

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 34).
Þebeke: Seçilen profille bağlantõ
kurarken kullanõlacak şebekeyi
seçmenize olanak verir (bkz.
Sayfa 34).



Operatör servisleri

a veya görüştüğünüz kişi
a bir numara çevirebilirsiniz.

 bir numarayõ tuşlayõn veya
seçin, ardõndan ( tuşuna
beklemeye alõnõr ve numara

a görüntülenir. Sonra, ikinci
dan:

 ikinci bir çağrõ geldiğinde,
i çõkartõr ve ekranda Bekleyen
. Ardõndan:

 yapma

yý deðiþtir komutuyla iki
e arasõnda tercih

ilirsiniz (aktif görüşme
eye alõnõr ve bekleyen
e aktive edilir).
görüşmeyi bitirebilirsiniz

yen görüşme hâlen bekletilir).

vaplama

õ kabul edebilirsiniz (birinci
e beklemeye alõnõr).

dan , tuşuna basarak
aki seçeneklerden birini
lirsiniz:
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Otomatik dağõtõm gelen kutunuz dolmuşsa, bir
mesaj size bazõ mesajlarõ silmenizi önerir. Bu
durumda WAP > Oto. Dað. Gel. Kut.'nu seçmeli ve
yeni mesajlar alabilir duruma gelmeden önce
buradaki mesajlardan bazõlarõnõ silmelisiniz.

Seçenekler
Aşağõdaki fonksiyonlara ulaşmak için gezinme
esnasõnda , tuşuna basõn:

Görüşme esnasõnd
beklemedeyken başk
Görüşme esnasõnda
rehberden bir isim 
basõn. İlk görüşme 
ekranõn alt tarafõnd
numara aranõr. Ardõn

Görüşme esnasõnda
telefon bir uyarõ ses
arama yazõsõ görülür

Ana sayfa Ziyaret etmekte olduğunuz WAP
sitesinin ana sayfasõna doğrudan
erişim sağlar.

Geri Ziyaret edilen bir önceki sayfaya
döndürür.

Ýleri Ziyaret edilen bir sonraki sayfaya
götürür.

Yenile Ziyaret edilen aktüel sayfayõ
serverden yeniden yükler.

Ana sayfa 
yap

Ziyaret edilen aktüel sayfayõ
standart ana sayfa yapar.

Farklý 
kaydet...

Sayfalardaki resimleri Resim
albümü'nde gösterilmek üzere
kaydet.

Bitir WAP oturumunu sona erdirir.

Ýkinci bir arama

,
tuşuna
basarak

Arama
görüşm
yapab
beklem
görüşm
)
tuşuna
basarak

Aktif 
(bekle

Ýkinci çaðrýyý ce

( 
tuşuna 
basarak

Çağrõy
görüşm
Ardõn
aşağõd
seçebi
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õnda bir konferans görüşmesi
şağõya bkz.). Aramayõ değiştirme
i etkin diğeri beklemede olmak
iki arama ile sõnõrlõdõr.

nferans görüşmesi yapmak için
peşe numaralar çevirebilir veya
den fazla mevcut görüşmeleri
feransa dahil edebilirsiniz. Aynõ
ş kişi konferensa katõlabilir; )
onferansõ sona erdirebilirsiniz.
eransa katõlacak birinci kişiyi,
kişiyi arayõn (yukarõya bkz. "İkinci
a" Sayfa 71). , tuşuna basõn ve
n. Konferansa katõlan beş kişiye
r yukarõda tarif olunan işlemleri

atõlõmcõyla bir konferans görüşmesi
 bir çağrõ alõrsanõz, çağrõyõ kabul
Konferans'a dahil edebilirsiniz
lanlarõn sayõsõ zaten beş ise, yeni
edebilir, ancak konferansa dahil

cýlarý opsiyonlarõyla konferansa
irinin bağlantõsõnõ kesmek için
bilir veya sadece bu kişiyle özel bir
ak istiyorsanõz Özel görüþme'yi
Operatör servisleri

İkinci bir çağrõnõn gelebilmesi için telefon
görüşmelerini Yönlendirme fonksiyonu (bkz.
Sayfa 64) devre dõşõ bõrakõlmõş ve Arama bekletme
fonksiyonu etkinleştirilmiş olmalõdõr (bkz.
Sayfa 65).

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

arayanlar aras
kurabilirsiniz (a
fonksiyonu, bir
üzere aynõ anda 

Ko
peş
bir
kon

anda en çok be
tuşuna basarak k
İlk önce konf
ardõndan ikinci 
bir arama yapm
Konferans'õ seçi
bağlanana kada
tekrarlayõn.
Beş kişiden az k
yaptõğõnõz anda
edebilir ve 
(konferansa katõ
çağrõyõ kabul 
edemezsiniz).
Konferans katýlým
katõlanlardan b
Katýlýmcý sil'i seçe
görüşme yapm

• 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
basarak

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

Üçüncü çaðrýyý cevaplama

Konferans

Konferans



Operatör servisleri

seçebilirsiniz (öteki konferans katõlõmcõlarõ opsiyonunu seçin. Görüşme aktarõldõktan sonra
 olarak kesilir.
ğrõyõ kabul etmeden önce

etkinleşen Yönlendirme
bkz. Sayfa 64).
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beklemeye alõnõr).

Gerek etkin gerekse beklemede olan bir görüşmeyi
aktarabilirsiniz. Bu amaçla Aramayý aktar

bağlantõnõz otomatik
Bu fonksiyon, ça
otomatik olarak 
işlevinden farklõdõr (

Görüþmeyi aktarma
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Ýkon ve Simgeler
Hazõr modunda çeşitli simgeler ekranda aynõ
zamanda gösterilebilir.
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 baðlantýsý - 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.



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 2). Pil göstergesi hareket
etmeyene kadar pili şarj edin. Son
olarak, şarj cihazõnõn fişini çekin
ve cep telefonunu açmayõ
deneyin.

Açýldýðýnda 
ekranda 
BLOKE 
ifadesi 
görüntüle-
niyor

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

Ekranda 
IMSI hatasý 
ifadesi 
görüntüle-
niyor

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 
gösteril-
miyor

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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Tüm aramalarõ alabilmeniz için
«Koşullu yönlendirme» ve
«koşulsuz yönlendirme»
işlevlerinin hiçbiri etkin
olmamalõdõr (bkz. Sayfa 64). 
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.
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 
gönderemi-
yorsunuz

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 
depolaya-
mýyorsunuz

Resim çok büyükse veya doğru
dosya biçimine sahip değilse, cep
telefonunuz bunu kabul
etmeyebilir. Bu konu hakkõnda
ayrõntõlõ bilgi için bkz. Sayfa 45.

Tüm 
aramalarý 
aldýðýnýzdan 
emin 
deðilsiniz

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

Ekranda 
SIM hatasý 
ifadesi 
görüntüle-
niyor



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 2). Pil
amen 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 
görüntül-
niyor

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 
görüntüle-
niyor

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

Telefonu-
nuzun 
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
tam
sem
birk
kad
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unuzu güvenli bir yerde tutun ve
çocuklarõn ulaşabileceği yerlere

yõn.
dunuzu yazmayõn. Bunun yerine,
a çalõşõn.
mayacaksanõz, telefonu kapatõn ve

 aldõktan sonra PIN kodunu
 arama kõsõtlama seçeneklerini
in Güvenlik menüsünü kullanõn.
unuzun tasarõmõ ilgili tüm kanun
zenlemelere uygundur. Ancak,
unuz diğer elektronik cihazlarla
ik etkileşime girebilir. Sonuç
onunuzu evde ve yolda kullanõrken
lara ve düzenlemelere uymanõz
telefonlarõnõn araçlarda ve

lanõmõna ilişkin düzenlemelere
r.
 telefonu kullanan kişilerde sağlõk
tehlikelerin bulunduğuna dikkat
GSM teknolojisi dahil, radyo

ojisi üzerinde yapõlan araştõrmalar
üvenlik standartlarõ, radyo dalgasõ
 kalmaya karşõ koruma sağlayacak
miştir. Cep telefonunuz ilgili tüm
artlarõna ve Radyo Cihazõ ve
on Terminal Cihazõ Yönergesi
gundur.
Uyarýlar

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 / GSM 1900 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:

Telefon
küçük 
koyma
PIN ko

aklõnõzda tutmay
Uzun süre kullan
pilini çõkartõn.
Telefonu satõn
değiştirmek ve
etkinleştirmek iç

Telefon
ve dü
telefon
manyet

olarak, cep telef
yerel uygulama
gerekir. Cep 
uçaklarda kul
uyulmasõ şarttõ
Bir süredir, cep
açõsõndan bazõ 
çekilmektedir. 
dalgalarõ teknol
incelenmiş ve g
enerjisine maruz
şekilde düzenlen
güvenlik stand
Telekomünikasy
1999/5/EC'ye uy

Radyo dalgalarý



Uyarýlar

Aracõnõzda kullanõlan elektronik
radyo dalgasõ enerjisinden

kilenmediğini öğrenmek için
cisine danõşõn.

nõyorsanõz:
açõkken, kalp cihazõnõzõ

 telefonu cihazdan az 15 cm.

zdeki cepte taşõmayõn.
õrken, olasõ bir etkileşimi
 cihazõnõn bulunduğu taraftaki
i kulağõnõza götürün.
tkilendiğinden şüphelenirseniz
tõn.

llanõyorsanõz, doktorunuza ve
reticisine başvurarak cihazõn
etkilenip etkilenmeyeceğini

formansõnõ arttõrmak, radyo
õmõnõ azaltmak, pil tüketimini
i bir kullanõm sağlamak için
re uyun:

nanlar

llananlar

ns için
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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.

cihazlarõn 
etkilenip et
aracõn üreti

Bir kalp cihazõ kulla
• Cep telefonu 

etkilememesi için
uzakta tutun.

• Telefonu göğsünü
• Telefonu kullan

önlemek için kalp
değil aksi taraftak

• Kalp cihazõnõzõn e
telefonunuzu kapa

Bir işitme cihazõ ku
işitme cihazõnõzõn ü
cep telefonundan 
öğrenin.

Telefonunuzun per
dalgasõ enerjisi yayõl
azaltmak ve güvenl
aşağõdaki yönergele

Telefonunuzu

Kalp cihazý kulla

Ýþitme cihazý ku

Ýyi bir performa
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.
ozmayõn veya açmayõn.

nelerin (örneğin, cebinizdeki
lin temas noktalarõna değerek kõsa
õnõ engelleyin.
 (>60° C) ve neme maruz
veya yakõcõ madde bulunan

tmayõn.
a Philips Orijinal Aksesuarlarõ
, başka aksesuarlar kullanõldõğõnda
nuza zarar gelebilir ve Philips
nuz ile ilgili tüm garantiler

z olur.
rçalar yerine hemen yetkili bir
õndan Orijinal Philips parçalarõ

 dağõtõr ve bu da tehlikeli
ara neden olabilir. Aşağõdaki
lere uyun:

ikkatinizi aracõnõzõ sürmeye verin.
u kullanmadan önce aracõnõzõ
k edin.
en GSM telefonu kullandõğõnõz
l düzenlemelere saygõlõ olun.
bir araç içinde kullanmak

lleriniz kullanmadan görüşme

ýrken telefonunuzu 
Uyarýlar

Telefonun iyi düzeyde ve memnun edici
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.

• Pili yakmayõn
• Pilin şeklini b
• Metal nes

anahtarlar) pi
devre yapmas

• Aşõrõ sõcağa
bõrakmayõn 
ortamlarda tu

Yalnõzc
kullanõn
telefonu
telefonu
geçersi

Zarar gören pa
teknisyen taraf
takõlmalõdõr.

Dikkati
duruml
yönerge
Tüm d
Telefon

yolun dõşõna par
Araba kullanõrk
ülkelerdeki yere
Telefonunuzu 
istiyorsanõz, e

Pil hakkýnda görüntülenen bilgiler

Araba kullan
kullanmayýn



Uyarýlar

yapabilmeniz için tasarlanmõş olan ahizesiz araç Philips, pili ve ambalajõ, atõk maddelerin geri
e verilmesini, uygun yerlere
ik etmek üzere tasarlanmõş
aretlemiştir.

ili çöp kutusu simgesi pilin
eki çöp kutularõna atõlmamasõ

ni belirtmektedir.
imgesi, üzerinde bulunduğu

malzemesinin geri
lebilir olduğunu belirtir.

okta simgesi, ilgili ulusal
geri kazanõm ve dönüşüm
 mali bir katkõ yapõlmõş
 belirtir (örneğin, Fransa'da
llage).
bladaki ve çantadaki birbirini
klar simgesi, bu malzemelerin
ştürülebilir olduğunu, ayrõca

alzemeyi belirtir.
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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 sağlayõn.

dönüşüm sistemlerin
gönderilmesini teşv
standart simgelerle iş

EN 60950 Norm

Çevreye karþý duyarlýlýk

Üstü çiz
evlerinizd
gerektiği
Döngü s
ambalaj 
dönüştürü
Yeşil n
ambalaj 
sistemine
olduğunu
EcoEmba
Plastik ta
izleyen o
geri dönü
plastik m
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u kompakt araç kiti mükemmel bir
lar. Araç kitini çakmak yuvasõna
rlidir.

tlama düğmesi, telefonunuzun tuşla
 alternatif niteliğindedir: Gelen
ni yalnõzca bu düğmeye basarak
niz. Hazõr modundayken sesli
tirmek için düğmeye basõn.
, araç kullanõrken telefonla
tõr. Güvenli ve arõzasõz bir şekilde
tilmesini sağlamak için araç kitini
õrmanõzõ öneririz.

oruyucu kõlõf tuşlarõn kullanõmõna
elefonunuzu hasar ve çiziklere karşõ
ayõşõyla birlikte teslim edilir.

unu kullanarak televizyondan bir
leyebilirsiniz. Kablonun veri fişini
ağ tarafõnda bulunan (üst) kulaklõk
fişini ise televizyonunn veya video
eo yuvasõna takõn.
için resim seçimi ve gösterimi

a deluxe

lýf

Kablosu
Philips Orijinal Aksesuarlarý

Philips Orijinal 
Aksesuarlarõ

Örneğin standart batarya ve bir şarj birimi gibi bazõ
donanõmlar cep telefonunuzun standart teslimat
kapsamõna dahildir. Başka donanõmlar (operatöre
ya da satõcõya bağlõ olarak) ticari paketin
kapsamõnda olabilir veya ayrõca satõlabilir. Bunlarõn
sonucunda paketin içeriği değişken olabilir.
Philips telefonunuzun performansõnõ en üst
seviyede tutmak ve garanti kapsamõnda olmak için
her zaman, telefonunuzla birlikte çalõşacak
biçimde özel olarak tasarlanmõş Philips Orijinal
Aksesuarlarõnõ satõn alõn. Philips Tüketici
Elektronik Ürünleri, onay verilmemiş
aksesuarlarõn kullanõmõndan doğacak
zararlardan sorumlu tutulamaz.

Şarj cihazõ prize takõlmak suretiyle telefonunuzun
pilini şarj etmeye yarar. Evrak veya el çantasõnda
taşõnabilecek kadar küçüktür.

Philips cep telefonunuzun taşõt içinde elinize
almadan kolay bir şekilde kullanõlmasõ için

tasarlanmõştõr. B
ses kalitesi sağ
bağlamanõz yete

Üzerindeki yanõ
kullanõmõna bir
çağrõlarõn hepsi
cevaplayabilirsi
aramayõ etkinleş
Bazõ ülkelerde
görüşmek yasak
takõlmasõ ve işle
bir uzmana takt

Siyah deriden k
olanak tanõr ve t
korur. Taşõma k

Bu veri kablos
slayt gösterisi iz
telefonunuzun s
yuvasõna, video 
cihazõnõn IN vid
Slayt gösterisi 

Þarj Cihazý

Üniversal Araç Kiti

Kulaklýk XTr

Koruyucu Ký

TV Baðlantý 



ips Orijinal Aksesuarlarý

konusunda daha ayrõntõlõ bilgi için bkz. "TV Slayt Telefonla birlikte teslim edilen yazõlõmla faks ve
 cep telefonu şebekesinde veri

internet hizmetlerinden

 teslim edilen kalemi
sini satõn alabilirsiniz. Kalemin
usunda yetkili satõş noktanõza
83 Phil

gösterisi" Sayfa 58.
Bu yazõlõm kõsmen, bağõmsõz olan JPEG Grubu ile
yapõlan işbirliğine dayanmaktadõr.

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.

SMS gönderebilir ve
iletişiminden ve 
faydalanabilirsiniz.

Telefonla birlikte
kaybettiğinizde yeni
siparişi ve fiyatõ kon
başvurun.

USB Veri Baðlantý Kiti
Kalem
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Tüketici Ýçin SAR Bilgileri
BU CEP TELEFONU, TELSİZ DALGALARININ ETKİSİ BAKIMINDAN ULUSLARARASI 

YÖNETMELİKLERE VE FCC YÖNETMELİKLERİNE UYGUNDUR

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 755 / CT 7558 modeli telefonun kulakta kullanõmõ için test edildiğinde sahip olduğu en yüksek SAR
değeri 0,712 W/kg�dõr. Değişik telefonlarõn değişik pozisyonlarda sahip olduklarõ SAR değerleri arasõnda
fark olabilse de hepsi uluslararasõ telsiz frekansõna maruz bõrakma esaslarõnõ yerine getiriler.

Aksesuarla işletim (bedende): Test edilmiş olan bu telefon, teslimat kapsamõndaki orijinal Philips aksesuarla
birlikte kullanõldõğõnda radyo dalgalarõnõn etkisi bakõmõndan Federal Communications Commission
kurumunun yönetmeliklerine uygundur. Başka aksesuarlar kullanõldõğõnda, telefonun radyo dalgalarõnõn
etkisine dair FCC yönetmeliklerine uygunluğu taahhüt edilemez. ABD hükümetinin Federal Communications
Commission kurumu tarafõndan belirlenen SAR limit değeri 1,6 W/kg'dir. 
Bildirilen en yüksek SAR değerleri şöyledir: Baş: 0,282 W/kg; Beden: 0,232 W/kg.
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JAVA, Sun Microsystems
Inc. in bir ticari simgesidir.

T9®, Tegic Communications
Inc. in bir ticari simgesidir.

In-Fusio ve ExEn oyun
yönetimi, Fransa'da In-Fusio
nun ticari simgeleridir.

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463



Uygunluk Beyaný

Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE

şirketi olarak,
Philips 755
CT 7558
Cep telefonu GSM 900/GSM 1800
TAC: 352773 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.
1999/5/EG sayõlõ yönetmeliğin 10. Maddesi ve V
ekine istinaden uygunluk değerlendirme yöntemine
bölüm 3.1 ve 3.2 uyarõnca aşağõda belirtilen
kurumla işbirliği içerisinde uyulmuştur:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Teşhis No: 0168

Le Mans, 12 Mart 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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