


larak ürünlerini geliştirme
ir. Bu nedenle Philips, gerekli
n bildirmeksizin bu kullanma
 geçirme veya kullanõmdan
klõ tutar. Philips bu kullanõm
 gibi" sağlar ve ilgili yasanõn
da bu kullanma kõlavuzu ile
asõndaki herhangi bir hata,
uşmazlõktan dolayõ hiçbir
etmez. Telefon, GSM-/GPRS
mak üzere dizayn edilmiştir. 
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Eğer telefon açõksa ve
hazõr modundaysa, ses
düzeyi yan tuşlarõndan
birine basõn.
Ses düzeyi yan
tuşlarõndan kõsa basma,
bir arama aldõğõnõzda zili
sessiz moda geçirir.

i Arama sõrasõnda ses
düzeyi yan tuşu birine
basõn.

e Hazõr modunda -
tuşuna basõn.

a

+ veya - tuşlarõnõ
kullanarak listeyi tarayõn
ve seçtiğiniz ismi aramak
için ( tuşuna basõn.

 Hazõr modunda (
tuşuna basõn.

Hazõr modunda +
tuşuna basõn.
Nasýl yapýlýr...

Telefonu Açma/
Kapama

) tuşuna basõp, basõlõ
tutun.

PIN kodunu girme

PIN kodunuzu, tuş
takõmõnõ kullanarak girin
ve onaylamak için ,
veya L Tamam tuşuna
basõn.

Arama yapma

Tuşlarõ kullanarak telefon
numarasõnõ girin ve
aramak için ( tuşuna
basõn.

Aramayõ 
cevaplama

Telefonunuz çaldõğõnda
( tuşuna basõn.

Aramayõ sona 
erdirme

) veya R Bitir
tuşuna basõn.

Aramayõ reddetme
) tuşuna basõn veya ses
düzeyi yan tuşlarõndan
birine uzun süre basõn.

Zil seviyesini 
ayarlama

Görüşme sesin
ayarlama

Rehber�e erişm

Rehber kullanm

Arama Listesi'ni
açma
Hõzlõ arama 
fonksiyonuna 
erişme



amera modundadõr ve ekranda
nir. Kameranõn kullanõmõ ile
lüm "Kamera" Sayfa 43.
na dönmek için telefonu açõn

ki yerine getirin.

kisi çevredeki duruma bağlõdõr
. Telefonunuzda 6 değişken tuş

lefon modunda kullanõlõr L

kamera modunda kullanõlõr.
 tuşlarõ olan P ve M
ken etkin değildirler.
Telefonunuzda bir döner ekran yer almaktadõr;
bunun yardõmõyla kamerayõ etkinleştirebilirsiniz.
Ekranõ saat hareketinin tersi yönde çeviriniz ve
telefonu kapatõnõz.

Bu durumda telefon k
önizleme görüntüle
ilgili olarak, bkz.: Bö
Tekrar telefon modu
ve ekranõ yeniden es

Değişken tuşlarõn et
ve ekranda gösterilir
vardõr:
� 2 değişken tuş te
R.

� 4 değişken tuş 
Kamera değişken
telefon modunday
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dönme

) tuşuna basõn.

Programlanmõş 
Sesle komut 
özelliğini 
etkinleştirme

Hazõr modunda, ,
tuşuna basõn ve basõlõ
tutun sonra ses etiketinizi
söyleyin.

Resim albümü'nü 
açma

Hazõr modunda <
tuşuna basõn.

Ses albümü'nü açma Hazõr modunda >
tuşuna basõn.

WAP'õ başlatma 0 tuşuna basõp basõlõ
tutun.

Kamera modu

Deðiþken tuþlar



inirken, ekranõn sağ tarafõndaki
ğu listede bulunduğunuz yeri

er hazõr modundaki ekranõ
evapsõz arama, yeni mesaj, vb.).
erişmek için , veya L Oku
ya yeniden hazõr modu ekranõna
Geri tuşuna basõn.
Çoğu durumda telefon modundayken L değişken
tuşuna basmanõn sonucu ile, , tuşuna basmanõn
sonucu aynõdõr. R değişken tuşu, bir adõm geri
gitmek için kullanõlõr (Menülere göz atarken Geri
veya metin düzenleme ekranõnda Ýptal).

Ana menüye erişmek için, hazõr modundayken ,
veya LMenü tuşuna basõn.
Menülere gözatmak için gezinme tuşlarõnõ kullanõn
ve özellik veya seçenek seçmek için , veya
L Seç tuşuna basõn. Bu durumda başka bir alt
menü veya liste belirir.

Bir listede gez
kaydõrma çubu
gösterir.

Bazõ etkinlikl
değiştirebilir (c
İlişkili menüye 
tuşuna basõn ve
dönmek için R

Menülere eriþme

Etkinlikler
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: Bunlarõn bir ucu telefonun bir
gelir şekilde yerleştirin ve tõklayõp
kadar aşağõ bastõrõn. (Kontak
irbirine bakmalarõna dikkat edin).

õ dayanõp duruncaya kadar sürerek
lefonu kullanmadan önce ekranõ
uyucu tabakayõ kaldõrõn.

mak için uzun süre basõnõz ).
 PIN kodunu girin (SIM kartõnõzõn
ak arasõ gizli kodu). Bu önceden

p, operatörünüz veya satõcõnõz

a

Baþlarken

1 � Baþlarken

Kullanmadan önce "Uyarõlar" bölümündeki
güvenlik maddelerini okuyun (bkz. Sayfa 74).

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüzün
veya satõcõnõzõn sağladõğõ geçerli bir SIM kartõ
takmalõsõnõz. SIM kart, abonelik bilgilerinizi, cep
telefonu numaranõzõ ve telefon numaralarõnõ ve
mesajlarõ kaydedebildiğiniz bir hafõzayõ içerir.

1. Telefonun arka kapağõnõ çõkarmak üzere ileri
doğru itin.

2. SIM kartõ yuvasõna yerleştirin; bunu yaparken
karttaki kesik köşenin doğru yanda olmasõna
dikkat edin. Tespit sürgüsünü kartõ tümüyle
sabitleştirinceye kadar sürün.

3. Pilleri takõn
ucuna karşõ 
yerleşene 
yerlerinin b

4. Arka kapağ
kapatõn. Te
kapatan kor

1. Telefonu aç
2. Gerekiyorsa

4 � 8 basam
yapõlandõrõlõ

SIM kartý ve bataryayý takýn

Telefonu açm



Baþlarken

tarafõndan size verilir. Onaylamak için , alamak istemiyorsanõz, bunu
nuel olarak da yapabilirsiniz.
"Telefona kopyala" Sayfa 14.

lebilir bir pille çalõşõr. Yeni pil
r ve pil zayõfladõğõnda bir uyarõ
õr. Pil tamamen boşsa, pil
en görünmesi için 2 veya 3
gerekir.

ili çõkartõrsanõz, tüm kişisel
bilirsiniz.
yerleştikten ve batarya kapağõ
ne kapatõldõktan sonra, şarj
 kablosunu takõn (kutuda
e verilir); bir ucunu telefonun
ftaki yuvaya, diğer ucunu da
n AC elektrik prizine takõn.
2

veya L Tamam tuşuna basõn (düzeltmeler
için R Ýptal tuşuna basõn). PIN kodunu
özelleştirmek için bkz. Sayfa 22.

PIN kodunu 3 kez doğru olmayan bir şekilde
girerseniz SIM kart bloke edilir. Blokeyi
kaldõrmak için operatörünüzden PUK kodunu
istemeniz gerekir.

Telefonunun tuşlarõnõ ilk kullanõşõnõzda sizden tarih
ve saati ayarlamanõz istenecektir. Sayõlarõ girmek
için abecesayõsal tuş takõmõnõ kullanõn.

Bütün tarih ve saat seçenekleri için bkz Sayfa 24.

Cep telefonu önceden isimlerin yer aldõğõ SIM kartõ
algõlar ve görüntülenen bir mesajla SIM kart
rehberinizi yerleşik rehbere kopyalamak isteyip
istemediğinizi sorar. Kabul etmek için L Evet
tuşuna, iptal etmek içinse RHayýr tuşuna basõn.

SIM rehberini kopy
ileriki bir tarihte ma
Ayrõntõlar için bkz.: 

Telefonunuz şarj edi
kõsmen şarj edilmişti
sesi sizi uyaracakt
göstergesinin yenid
dakika şarj edilmesi 

Telefon açõkken p
ayarlarõnõzõ kaybede
1. Bir kez batarya 

telefonun üzeri
cihazõ bağlantõ
telefonla birlikt
altõnda, alt tara
kolay erişilebile

Tarih ve saat ayarlama

SIM kart rehberini kopyalama

Pili þarj etme



3

un hepsi de hareketsiz hale
e pil tam olarak şarj olmuştur: Şarj
rizden çõkarabilirsiniz.
ullanma koşullarõna bağlõ olarak
 2 � 4 saat 40 dakika arasõnda,
se 200 - 560 saat arasõnda değişir.
şarj edildikten sonra şarj cihazõnõ
za bağlõ bõrakmak, telefonunuza
arj cihazõnõ kapamanõn tek yolu
 olduğundan, kolay erişilebilir bir
i kullanõn. Şarj cihazõnõ bir IT güç
ilirsiniz (yalnõzca Belçika'da).
Baþlarken

2. Pil göstergesi şarj durumunu gösterir:
- Şarj sõrasõnda, 4 şarj göstergesi değişir; cep

telefonunuzun tamamen dolmasõ 2 saat
kadar sürer.

- 4 çubuğ
geldiğind
cihazõnõ p

Şebekeye ve k
görüşme süresi
bekleme süresi i
Pil tam olarak 
cep telefonunu
zarar vermez. Ş
prizden çekmek
AC elektrik priz
kaynağõna takab



Temel özellikler

a, tuş takõmõnõ kullanarak
sõnõ girin. Hatalõ bir girişi

Ýptal tuşuna basõn.
k için ( tuşuna.
) veya L Bitir tuşuna

rda, normal uluslararasõ kod
girmek için * tuşuna basõp

mý
- tuşuna basõn.
lantõyõ seçin ve ( tuşuna

ona ait rehber seçilmişse ve siz
birden fazla telefon numarasõ
 olağan numaradan başka bir
k için < ya da > tuşunu
Sayfa 15).
) veya L Bitir tuşuna
4

2 � Temel özellikler

Hazõr modunda - tuşuna basõn. Seçilen rehbere
(SIM veya telefon) bağlõ olarak ekranda
görüntülenen içerik değişebilir: Ayrõntõlar için bkz.
"Rehber" Sayfa 14.
Rehberden <Bul> maddesini seçin, sonra aramakta
olduğunuz ismin ilk harflerini girin ve isme
doğrudan doğruya ulaşmak üzere , tuşuna
basõn.
Görüşme sõrasõnda rehberi görüntülemek için, ,
veya R Seçenekler tuşuna basõp ve Ýsim listesi
seçeneğini belirleyip , tuşuna basõn ve -
veya + tuşlarõna basarak girişler arasõnda
dolaşõn. Arama ekranõna dönmek için R Geri
tuşuna iki defa basõn.

Kendi cep telefonu numaranõzõ okumak için, hazõr
modundayken - tuşuna basõn ve Numaram >
Göster�i seçin.

1. Hazõr modund
telefon numara
düzeltmek için R

2. Numarayõ arama
3. Kapatmak için 

basõn.

Uluslararasõ çağrõla
yerine "+" işaretini 
basõlõ tutun.

Rehberin kullaný
1. Hazõr modunda 
2. Listeden bir bağ

basõn. Eğer telef
bir isim altõnda 
kaydetmişseniz,
numarayõ seçme
kullanõnõz (bkz. 

3. Kapatmak için 
basõn.

Rehbere eriþme ve görüntüleme

Arama yapma
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unda, tuş takõmõnõ kullanarak
arasõnõ girin veya rehberden bir

in.
 L Seçenekler'e basõn, sonra
yõ seçin veya , tuşuna basõn.

den varsa, ahizesiz moduna geçip
n ( tuşuna uzun basõn.

sõnda aşağõdaki olanaklara erişmek
Seçenekler'e basõn.

esini kapatma / açma
nuz kişinin sesinizi duymayacağõ
sessizleştirme, ya da bu sessizliğe
ğõnõ sağlar.
aydet

rüşme kaydõ yasal düzenlemelere
enizi kaydetmek istiyorsanõz, bunu
ldirmenizi ve yalnõzca o kabul

etmenizi öneririz. Ayrõca, tüm
tmanõz gerekir. Kayõt süresi en çok
r (bkz. "Memo" Sayfa 51).

rasýndaki seçenekler
Temel özellikler

Arandõğõnõzda, arayanõn numarasõ görüntülenebilir.
Numara, seçilen cep telefonunda kayõtlõysa, numara
yerine kişinin ismi görüntülenir.
� Çağrõya cevap vermek: ( tuşuna basõn veya

Etkin kapak seçeneği Açýk durumundaysa
telefonu açõn (bkz. Sayfa 62).

� Çağrõyõ geri çevirmek: ) tuşuna basõn (ya
da ses düzeyi yan tuşlarõndan birine uzunca bir
süre basõnõz). "Yönlendirme" seçeneğini
etkinleştirdiyseniz, arama bir numaraya veya
telesekretere yönlendirilir.

� Görüşmeye son vermek: ) tuşuna basõn
veya telefonu kapatõn.

Sessiz modundaysa telefon çalmaz (bkz. Sayfa 6).
Her Tuþla Cevap özelliğini seçtiyseniz, aramayõ
herhangi bir tuşa, ) hariç basarak
cevaplayabilirsiniz (bkz. Sayfa 62).

Kendi rahatõnõz ve güvenliğiniz için ahizesiz
arama yaparken, telefonu kulağõnõzdan
uzaklaştõrõn, özellikle de ses seviyesini artõrõrken.

1. Hazõr mod
telefon num
bağlantõ seç

2. , veya
Ahizesiz ara'

Telefonda önce
geri dönmek içi

Bir görüşme sõra
için , veya L

Mikrofonun s
Size, konuştuğu
şekilde ahizeyi 
son verme olana
Konuþmayý k

Çoğu ülkede, gö
tabidir. Görüşm
karşõ tarafa bi
ettiğinde kayd
kayõtlarõ gizli tu
1 dakika olabili

Aramayý cevaplama ve sona erdirme

Ahizesiz ara

Konuþma sý



Temel özellikler

Bir görüşme sõrasõnda görüşmeyi kaydetmek için

s düzeyini yükseltmek veya
zeyi yan tuşunu yukarõ hareket

'ye basõn ve Ayarlar > Sesler >
tedeki zillerden birini seçmek

 tuşunu kullanõn. Seçiminizi
 tuşuna basõn.

zda telefonunuzun çalmasõnõ
sessiz moda getirmek üzere
ssiz�i ve sonra Açýk seçeneğini

ses düzeyi yan tuşunu aşağõ
siz hale getirebilirsiniz.

da telefonunuzun titreşmesini
 modunu aktif hale getirmek
r > Titreþim�i ve sonra da Açýk

ini ayarlama

 moduna alma

 moduna alma
6

, tuşuna basõn, Konuþmayý kaydet�i seçin ve ,
tuşuna basõn. Kaydõ tamamlamak için bir kere daha
, tuşuna, ya da L Kaydet'e basõn: Bir
düzenleme penceresi kaydõ adlandõrabilmenizi
sağlar; bu pencereye Multimedya > Memo
ulaşabilirsiniz.

Önce Sessiz öğesini, sonra Konuþmayý kaydet'i
seçerseniz, sadece arayan kişinin sesi kaydedilir.

Not defteri
Size, bir numarayõ not etme olanağõnõ sağlar. Bunun
üzerine numarayõ rehbere kaydedebilir, bu
numaraya telefon edebilir ya da mesaj
gönderebilirsiniz.
Görüþme sýrasýndaki baþka olanaklar 

Arama sõrasõnda se
azaltmak için ses dü
ettirin.

, veya L Menü
Melodi�yi seçin. Lis
için + veya -
onaylamak için ,

Bir arama aldõğõnõ
istemiyorsanõz, zili 
Ayarlar > Sesler > Se
seçiniz.
Arama aldõğõnõzda 
bastõrarak da zili ses

Bir arama aldõğõnõz
istiyorsanõz, titreşim
üzere. Ayarlar > Sesle
seçeneğini seçiniz.

� Ahizesiz konumu
� İsim listesi 

(Sayfa 14)
� Arama listesi 

(Sayfa 63)
� Kapat

� Ekolayzer (Sayfa 18)
� SMS (Sayfa 27)
� Ajanda (Sayfa 55)

Kulaklýk seviyes

Zil deðiþtirme

Telefonu sessiz

Telefonu titreþim
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a baðlantýsýný ayarlamak
dundan Hýzlý arama ekranõna
 için + tuşuna basõnõz.
ak üzere temsili sembolü seçiniz
na ya da L Ayarla'ya basõnõz.

listesinden bir isim seçiniz, sonra
ü'ne erişmek üzere bir kere daha
 basõnõz ve bir resim seçiniz. Aynõ
emsili resim için tekrarlayõnõz.
a baðlantýsýna telefon 

onuşmasõ yapmak için hazõr
 tuşuna basõnõz, sonra kendi

unuz temsili sembolü seçiniz ve
sõnõz. Bir temsili sembolü yeniden
çin bu sembolü seçiniz ve ,
; şimdi ismi ve/veya resmi
neğini gerçekleştirebilirsiniz.

a önceki bir bağlantõya karşõlõk
zlõ arama ekranõnda görüntülenir.
lerden birinde değiştirilmesi

diğer menüler de aynõ şekilde
Temel özellikler

Titreşimin etkinleştirilmesi, zili sessiz moda almaz.
Hem sessiz moda geçmek hem de titreşimi Açýk
tutmak istiyorsanõz, yukarõda anlatõldõğõ şekilde
Sessiz moduna geçin.
Şarj cihazõnõ taktõğõnõzda titreşim otomatik olarak
Kapalý seçeneğine ayarlanõr.

Mobil telefonunuzda, size resim çekme ve bunlarõ
dostlarõnõza ve akrabalarõnõza gönderme olanağõnõ
sağlayan bir kamera bulunmaktadõr. Bu kamerayõ
kullanabilmek için, önce "Telefonunuzu keşfedin"
bölümünde tarif edildiği şekilde, kamera modunun
etkinleştirilmesi gerekir. Resmi çekmek için C
tuşuna basõnõz. Bütün ayrõntõlar için bkz.: "Kamera"
Sayfa 43.

Size, kendi seçtiğiniz, ya da en fazla telefon edilen
4 numarayõ ayarlama olanağõnõ verir. Bunun üzerine
bunlardan birine, Rehber listesine girip orada
dolaşmadan doğrudan doğruya ekran üzerindeki
ilgili göstergeyi veya resmi seçerek, hõzlõ şekilde
ulaşabilirsiniz.

Bir Hýzlý aram
1. Hazõr mo

ulaşabilmek
Yapõlandõrm
ve , tuşu

2. Bağlantõlar 
Resim albüm
, tuşuna
şeyleri her t

Bir Hýzlý aram
etmek
Bir telefon k
modundayken +
belirlemiş olduğ
(. tuşuna ba
yapõlandõrmak i
tuşuna basõnõz
Deðiþtirmek seçe

Eğer resim dah
geliyorsa, bu Hõ
Resmin menü
halinde, tüm 
güncelleştirilir.

Resim çekmek

Hýzlý arama



Temel özellikler

3. Mesajõ alacak olan(lar)õ bağlantõlar listesinden
 Alýcý ekle'yi, ardõndan MMS
nõna geçmek içinse Geçerli
Ayrõntõlar için bkz.: "MMS

a 31.

unu etkinleştiriniz (bkz.:
keşfedin") ve resim çekmek
 basõnõz.
 seçiniz (bir mesaj size ekranõ
meniz gerektiğini hatõrlatõr).
mün 2. ve 3. maddelerini
8

Bu özellik size MMS üzerinden bir resim gönderme
ve buna bir ses kaydõ ekleme olanağõnõ verir. Söz
konusu resim, Resim albümü'nden seçilebileceği
gibi, kamera ile yeni çektiğiniz bir resim de olabilir.
Resim albümü'nden
1. Bir resim seçiniz, , ya da L Seçenek

tuşuna basõnõz, adõndan Gönderme biçimi >
MMS'i seçiniz.

2. Ses ekle? mesajõ görüntülenince , ya da
L Evet tuşuna basmakla ses kaydõ başlar
L Tamam'õ seçmekle ses kaydõ sona erer.

belirlemek için
oluşturma ekra
liste'yi seçiniz. 
oluşturma" Sayf

Kamera modundan
1. Kamera mod

"Telefonunuzu 
için C tuşuna

2. Gönder > MMS'i
eski haline getir

3. Yukardaki bölü
tekrarlayõnõz.

MMS FotoTalk
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.51

 S.52

e S.53

akinesi S.53

bölgeleri S.53
ayarlar / Yabancõ ayarlar /
rasõ saat görüntüsü

at S.54

S.55

rücü S.56

yunu S.56
Menü aðacý

3 � Menü aðacý
Aşağõdaki tabloda telefonunuzun tam menü
ağacõyla, daha fazla bilgi için başvurmanõz gereken
sayfa başvurusu açõklanõyor.

Hýzlý Ayar S.26

Multimedya S.48

Resim albümü S.48

Ses albümü S.48

Demo modu S.51

Hafýza durumu S.51

TV Slayt gösterisi S.50

Memo S

Kamera

Eðlenc

Hesap m

Zaman 
Yerel 
Uluslara

Çalar sa

Ajanda 

Dönüþtü

Duvar o



Menü aðacý

 posta kutusu için:
esaj kutusunu aç / Mesaj

jý S.41
rõ / Alõş / Konular

/ Gelen kutusu / Taslaklar /
iden kutusu / Ayarlar

8

l seviyesi / Melodi / Mesaj
olayzer / Tuş tonlarõ / Alarm
eşim

/ Aydõnlatma / Duvar Kağõdõ

.19
/ Ses komutu / Sesli arama /
10

JAVA S.57

Oyunlar
Bu menü aboneliğe bağlõdõr.

Operatör servisleri S.66

Servis numaralarý
Bu menüdeki numaralar operatöre ve
aboneliğe bağlõdõr, lütfen operatörünüze
danõşõn.

WAP S.66

Servisler +
Bu menü operatöre ve aboneliğe bağlõdõr,
lütfen operatörünüze danõşõn.

Mesajlar S.27

SMS S.27
SMS Arşivi / SMS Gönder / Çok alõcõya
gönd. / SMS oku / SMS ayarlarõ

E-posta S.36
Varolan her
Ayarlar / M
gönder

Yayýn mesa
Bölge kodla

MMS S.31
Yeni MMS 
Örnekler / G

Ayarlar S.1

Sesler S.18
Sessiz / Zi
uyarõsõ / Ek
sesleri / Titr

Ekran S.19
Animasyon 

Hýzlý eriþim S
Hõzlõ tuşlar 
Hõzlõ arama
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 S.14

esini s4

S.14
 sil / Rehber seç / Telefona kopyala

Bilgisi S.62

istesi S.63
istesi / Sil

ayacý S.64
yaçlarõ / GPRS sayaçlarõ

S.62
onu bilgi / Her tuşla cevap / Arama
e / Arayan Kimliği / Yönlendirme /
utusu / Etkin kapak / Otomatik
Menü aðacý

Güvenlik S.21
Sabit no listesi / Arama engelleme /
Kodlarõ değiştir / PIN koruma

Þebeke S.22
GPRS ekle / Şebekeye kayõt / Tercihler /
Erişim ayarlarõ

Saat ve tarih S.24
Saat ekranõ / Tarih ayarõ / Yerel zaman
dilimi / Yaz saati / Saat ayarõ

Dil S.25

Otomatik açýlma ve kapanma S.25
Otomatik açma / Otomatik kapama

Kýzýlötesi S.59
Veri / Al

Rehber

Ýsim list

Ayarlar 
Rehberi

Arama 

Arama l
Arama l

Arama s
GSM sa

Ayarlar 
Arama s
bekletm
Mesaj k
arama



Metin veya sayý giriþi

Uzun 
basma

 / : ; " � ! ¡ ? ¿ #
> ( ) & £ $ ¥ 1

æ ç 2
Φ 3

4
5
6

 Θ Σ 7
8

 Ξ Ψ 9
klüğü modlarõ
olaşmak için:
üçük ya da

fler.

0

ve noktalama
odunu açmak
12

4 � Metin veya sayý giriþi
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.
Belirgin olarak öne çõkan göstergeler, etkin olan
metin modunu gösterir.

T9® yerine standart metin girişine ulaşmak
isterseniz, * tuşuna basõn. Bu yöntemde, istenen
karaktere ulaşmak için birden fazla tuşa basõlõr: "h"
harfi 4 tuşunun ikinci harfidir, bu nedenle "h"
girmek için tuşa iki kez basmanõz gerekir. Bir girişi
silmek için R Ýptal seçeneğini kõsa bir şekilde
basõn, tüm metni silmek için uzun bir şekilde basõn.

Örnek: "home" sözcüðünü girme:
4 4 (GHI), 6 6 6 (MNO), 6
(MNO), 3 3 (DEF) tuşlarõna basõn. Mesaj
tamamlandõğõnda , tuşuna basõn.
Harfler, sayõlar ve simgeler her bir tuş üzerinde şu
şekilde bulunur: 

Standart metin giriþi

Kýsa basma

1 boşluk 1 . , @
+ - * = % < 

2 a b c 2 à ä å 
3 d e f 3 é è ∆ 
4 g h i 4 Γ ì
5 j k l 5 Λ
6 m n o 6 ñ ò ö
7 p q r s 7 β Π
8 t u v 8 ü ù
9 w x y z 9 ø Ω

0

Harf büyü
arasõnda d
Standart, k
BÜYÜK har

#
Semboller 
işaretleri m
için.
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e" sözcüðünü girme:
 3 tuşlarõna basõn. Ekranda

özcüğü görüntülenir: Good.
tarayõp Home sözcüğünü seçmek
ya L tuşuna basõn.
ğü seçimini onaylamak için ,
uşuna basõn.

Olasõ sözcükler listesini tarama.

Girişi onaylama.

Bir girişi silmek için kõsa bir
şekilde basõn, tüm metni silmek
için uzun bir şekilde basõn.

Harf büyüklüğü modlarõ arasõnda
dolaşmak için: Standart, küçük ya
da BÜYÜK harfler.

Semboller ve noktalama işaretleri
modunu açmak için.

T9®, Standart ya da Sayõsal modlar
arasõnda dolaşmak için.
Metin veya sayý giriþi

T9® Metin Girişi, mesajlar için kapsamlõ bir sözcük
içeren akõllõ bir düzeltme modudur. Kolayca metin
girmenize olanak sağlar. 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
L tuşuna basõn ve T9 ® yerleşik sözlüğü
tarafõndan önerilen sözcüklerden istediğinizi seçin
(aşağõdaki örneğe bakõn).

Nasýl kullanýlýr?
Her tuşun temsil ettiği harf ve simgeler aşağõda
gösterilmiştir:

Örnek: "hom
1. 4 6 6

listenin ilk s
2. Sözcükleri 

için > ve
3. Home sözcü

veya 1 t

*
T9®, Standart ya da Sayõsal
modlar arasõnda dolaşmak
için.

T9® Metin giriþi

2 - 9 Harf girme.

L veya 
+/-

, veya 1

R

0

#

*



Rehber

telefonunuzdakini silerseniz, SIM kartta
 devam eder.

ede silmek için. Bu seçenek,
 DEĞİL, yalnõzca telefondaki

a
 kartõnõzõn tüm içeriğini
ar. İlk açõşta SIM rehberinin
yalanmasõnõ iptal ettiyseniz ya
, bu seçenekle kopyalama
ak yapabilirsiniz.
a seçildiğinde tüm isimlerin
r.

u listeye ulaşmak için -

 baðlantýlar eklemek
 seçiniz.
marayõ, sonra da isme ayrõlmõş
n, Faks veya Veri) girip, bu adõ
ek için , tuşuna basõn.
14

5 � Rehber

Bağlantõlar iki farklõ Rehber'e kaydedilebilir.
Bunlardan biri SIM kartõnõzda (sayõsõ kapasitesine
bağlõdõr), diğeri ise telefonunuzda (999 isme kadar)
yer alõr. Yeni isimler girildiğinde bunlar yalnõzca
seçtiğiniz rehbere eklenir.
Toplam 999 isim veya etkinlik kartõnõn sõğmasõ
için, diğer özelliklerin (notlar, sesler, resimler, vb.)
telefonun hafõzasõnda önemli bir yer kullanmõyor
olmasõ gerekir.

Rehber seç
Bu menü kullanacağõnõz telefon rehberini SIM kartta
ya da Telefonda seçeneğine ayarlamanõzõ olanaklõ
kõlar. Rehber seçmek için + veya - tuşuna
basõn. Seçilen rehbere eklenen Rehber kişileri, SIM'e
kopyala veya Telefona kopyala seçenekleri
aracõlõğõyla birbirlerine kopyalanabilirler.
Cep telefonunuz aynõ anda yalnõzca tek bir rehberi
yönetir ve diğerine ilişkin bilgileri gözardõ eder;
örneğin, "Salim" ismi her iki rehberde de varsa ve

değişmeden kalmaya
Rehberi sil
Tüm rehberi bir ker
SIM kart rehberinize
rehbere uygulanõr.
Telefona kopyal
Bu seçenek, SIM
telefonunuza kopyal
otomatik olarak kop
da durdurduysanõz
işlemini manuel olar
Bu seçenek iki def
kopyalarõ oluşturulu

Hazõr modundan b
tuşuna basõnõz.

SIM'in rehberine
1. Listede <Yeni>'yi
2. Önce ismi ve nu

numarayõ (Telefo
rehbere kaydetm

Ayarlar

Ýsim listesi



15

nu numaranõzõ ve gerekli tüm diğer
zi öneririz.
oş bile olsa, Numaralar maddesi

o
umarasõ ülkenizdeki acil durum
nõr. Çoğu durumda SIM kartõ henüz
 PIN'i henüz girmemiş olsanõz bile
yabilirsiniz.

dart acil durum numarasõ 112,
999'dur.

k için, hazõr modundayken -
rilen ismi aramak için:

eltme ve yönetme

Listede gitmek istediğiniz harfin
tuşuna basõn (örneğin, "U" harfi
için 8 tuşuna iki kez basõn).
Listede bu harfle başlayan ilk
kayõt seçilir.
Rehber

Numara, SIM kartõnõza bağlõ olarak 40 basamakla
sõnõrlõdõr. Uluslararasõ, ülke ve alan kodlarõnõ
girme her yerden numarayõ çevirmenizi sağlar.

Telefonun rehberine baðlantýlar 
eklemek
1. Listede <Yeni>'yi seçiniz.
2. Önce ismi ve soyadõnõ (en çok 20 latin

karakteri) girin; bu alanlardan biri boş
bõrakõlabilse de, ikisi birden bõrakõlamaz.

3. Daha sonra, No tipi'ni seçin. Sayõsal alanlarda
en çok 50 basamak ve bir "+" işareti,
alfasayõsal alanlarda da (e-posta ve not) 50
latin karakteri olabilir. Her kişi en çok 5
sayõsal alana (örneğin, 2 cep telefonu
numarasõ, 3 iş telefonu numarasõ, bir e-posta
adresi ve bir metin notu) sahip olabilir.

4. Gerekiyorsa, bu kişinin eklenmesini istediğiniz
grubu seçin.

Bu bağlantõya bir resim ve/veya bir ses kaydõyla
kişilik kazandõrmak isterseniz, aşağõya bkz.
Numaralar
Bağlantõlar listesinde görünen Numaralar maddesi
size kendi telefon numaranõzõ kaydetme olanağõnõ

verir. Cep telefo
bilgileri girmeni
Tüm alanlarõ b
silinemez.

Acil arama n
Acil durum n
merkezine bağla
takmamõş ya da
bu numarayõ ara

Avrupa'da stan
İngiltere'de ise 

Rehbere erişme
tuşuna basõn. Ve

Rehberi düz

2 - 9



Rehber

dedilmiş bulunan numaralarõn
ine ulaşmak için Göster'i seçin.
mak ya da numaralardan birini
i>'yi seçin, ve aşağõdaki
ikinci bir seçenek grubuna
 tuşuna basõn:

er

� Göster
� Sil
� İsmi değiştir
� Resim seç
� Melodi seç

irdiğiniz ilk numara standart
umara olur: Listenin başõnda
er alõp ( tuşuna
asõldõğõnda otomatik olarak
evrilir. Bu seçenekle başka bir
umarayõ varsayõlan yapabilir-
iniz.
elefonun rehberindeki bir
işiyi SIM rehberine
opyalamak için (böylece,
ehberleri değiştirdiğinizde
eya başka bir telefon
ullandõğõnõzda rehber her
aman güncel kalõr).
16

SIM rehberinde
SIM rehberinden bir kişi seçip aşağõdaki
seçeneklerden birine erişmek için , veya
Seçenekler tuşuna basõn:

Telefonun rehberinde
Telefonun rehberinden bir kişi seçip aşağõdaki
seçeneklerden birine erişmek için , veya
Seçenekler tuşuna basõn:

Bu bağlantõ için kay
ya da alanlarõn listes
Yeni bir alan oluştur
seçmek için <Yen
seçenekleri içeren 
ulaşmak için de ,

# Bu tuşa basõn, ardõndan
aradõğõnõz ismin ilk harflerini
girin ve doğrudan sözkonusu
isme gitmek için , tuşuna
basõn.
Aynõ zamanda rehberde
görüntülenen <Bul> maddesini
de kullanabilirsiniz.

� Ara
� Ahizesiz ara
� SMS gönder
� MMS gönder
� Sesle arama

� Hõzlõ arama
� Telefona kopyala
� Sil
� Değiştir
� Göster

� Ara
� Ahizesiz ara
� SMS gönder
� MMS gönder
� K.ötesi ile Gönd

Varsayýlan yap G
n
y
b
ç
n
s

SIM karta 
kopyala

T
k
k
r
v
k
z
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resim ve ses eklemek
rinde kayõtlõ olan bağlantõlara bir
bir ses kaydõ ekleyerek kişilik

ak telefonun rehberi seçeneğini
yla kullanõlabilir.

tõ seçiniz ve , ya da
kler tuşuna basõnõz.
esim seç maddesini seçiniz ve
ümü'nden bir resim ekleyiniz,
elodi seç maddesini seçiniz ve
alleri listesini açarak oradan bir
yiniz.
lantõ telefon ederse, onunla

olan resim ve/veya melodi
cek / seslendirilecektir.

 ilintilendirilen bir resim de aynõ
ma özelliği için de kullanõlõr. Onu
değişiklik aynõ zamanda Hõzlõ
da da güncelleştirilir.
Rehber

Alfasayõsal alanlar (not ve e-posta) yalnõzca
değiştirilebilir veya silinebilir.

Baðlantýlara 
Telefonun rehbe
resim ve/veya 
kazandõrõlabilir.
Bu özellik, anc
seçmeniz koşulu

1. Bir bağlan
L Seçene

2. Listeden R
Resim alb
ardõndan M
telefon siny
melodi ekle

Eğer bu bağ
ilintilendirilmiş 
görüntülendirile

Bir bağlantõ ile
şekilde Hõzlõ ara
değiştirirseniz, 
arama ayarlarõn

Göster Seçilen alanõn detaylarõnõ
görüntülemek için.

Tipi Deðiþtir Seçilen numaranõn alan tipini
değiştirmek veya tanõmlamak
için.

Deðiþtir Seçilen alandaki numarayõ
değiştirmek için.

Sesli arama Sesli olarak söylendiği zaman
ilgili bağlantõyõ çağõracak olan
bir ses etiketini ayarlamak için
(bkz. Sayfa 21).

Hýzlý arama Bu bağlantõya, belli bir tuş ile
ilintilendirilmiş olarak
doğrudan doğruya ulaşmayõ
ayarlamak için (bkz. Sayfa 19).



Ayarlar

Mesaj uyarýsý
õnõzda duyulacak olan uyarõyõ
arak ayarlamanõzõ sağlar. Bu
rak ayarlandõğõnda, ziller
z uyarõyõ da seçebilirsiniz.

rüşme sõrasõnda da, farklõ ses
n seçim yapmanõza olanak
n ve farkõ duymak için birkaç

ya Kapalý seçenekleri arasõnda
ilme olanağõnõ sağlar. Kapalý

ile, çağrõlar arasõnda DTMF
z. Sayfa 69).

rumlar için uyarõ seslerini
ağlar:
õzda programladõğõnõz bir
geldiğinde,

i boşalmõşsa ve şarj etmek
18

6 � Ayarlar

Bu menü, kullanõlabilen her seçeneğin (sesler, saat
ve tarih, güvenlik, vb.) ayarlarõnõ değiştirmenize ve
telefonunuzu özelleştirmenize olanak verir.

Sessiz
Bu mod Açýk olduğunda, tüm uyarõlar devre dõşõ
bõrakõlõr ve titreşim etkinleştirilir.
Sessiz modunda tuş tonlarõ da sessiz duruma
geçer.

Zil seviyesi
Zilinizin seviyesini Sessiz - Artan arasõnda bir
değere ayarlamak için + veya - tuşuna basõn.
Melodi
Zil sesi seçmenizi sağlar. Listede sizin kaydettiğiniz
sesler ve melodiler de görüntülenir. Listeyi tarayõn
ve seçilen melodinin çalmasõnõ bekleyin.

Zil sesi Sessiz ayarõndaysa veya Sessiz mod
etkinleştirilmişse melodiyi duyamazsõnõz.

Her yeni mesaj aldõğ
Açýk veya Kapalý ol
seçenek Açýk ola
listesinden istediğini
Ekolayzer
Bu seçenek, bir gö
seçenekleri arasõnda
sağlar. Listeyi tarayõ
saniye bekleyin.
Tuþ tonlarý
Tuş tonlarõnõ, Açýk ve
gidip gelerek seçeb
olarak ayarlansa b
tonlarõ çalõnabilir (bk
Alarm sesleri
Size, aşağõdaki du
ayarlama olanağõnõ s
� Ajanda: ajandan

etkinliğin zamanõ 
� Cevapsýz arama,
� Pil uyarýsý: Bater

gerekiyorsa,

Sesler
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örneğin SMS oku menüsünde
 gibi metinleri de tarar.
õşõ bõrakmak pil ömrünü uzatõr.

veya mesajlarõ alõrken, menülerde
dõnlatma aktif hale gelir.
ğerlerden birini seçin.

õşõ bõrakmak pil ömrünü uzatõr.

ar kağõdõnõ Açýk veya Kapalý olarak
lar. Eğer Açýk ise, seçtiğimiz resim
normal modunda, başka ortamlarda
nda görüntülenir.

 türünde resimler Duvar Kağõdõ
labilir. Eğer Ulaslararasý saat
, bekleme modunda seçilen duvar

enmez (bkz. Sayfa 53).

i ya da bir bağlantõyõ bir tuşa
doğrudan erişmenize olanak sağlar.
Ayarlar

� Dakika uyarýsý: Telefonunuzun süresini denet-
leyebilmeniz için, konuşma sõrasõnda her
dakikada bir "bip" uyarõ sinyali için (arayan taraf
uyarõyõ duymaz).

Belirlediğiniz maddeleri seçmek ya da seçmemek
için < ya da > tuşlarõnõ kullanmalõsõnõz.
Bu menü, uyarõlarõ değil yalnõzca uyarõ seslerini
Açýk veya Kapalý olarak ayarlamanõzõ sağlar.
Örneğin, Ajanda uyarõsõnõn Kapalý olarak
ayarlanmasõ telefonunuzun Hatýrlatýcý ekranõnõ
(programladõysanõz) görüntülemesini engellemez,
ancak buna karşõlõk gelen ses duyulmaz.

Titreþim
Arama alõndõğõnda, ajandada ayarlanan bir
etkinliğin zamanõ geldiğinde, bir mesaj aldõğõnõzda
ve alarm çaldõğõnda titreşimi Açýk veya Kapalý olarak
ayarlamanõzõ sağlar.

Şarj cihazõnõ veya Çakmak Şarj Cihazõ'nõ
bağladõğõnõzda titreşim her zaman Kapalý'dõr.

Animasyon
Menülerin animasyonunu Açýk veya Kapalý olarak
ayarlamanõzõ sağlar. Bu seçenek Açýk olarak

ayarlandõğõnda, 
seçilen mesajlar
Bu işlevi devre d

Aydýnlatma
Gelen çağrõlarõ 
gezinirken ay
Kullanõlabilir de

Bu işlevi devre d

Duvar Kaðýdý
Ana ekranõn duv
ayarlamanõzõ sağ
hazõr ortamõnda 
ise azalan modu

Yalnõzca JPEG
olarak kullanõ
seçeneği Açýk ise
kâğõdõ görüntül

Hýzlý tuþlar
Belirli bir işlev
bağlayarak ona 

Ekran Hýzlý eriþim



Ayarlar

Hazõr modunda belirli bir tuşa uzun süre basõlmasõ Ses komutu
r ses etiketine bağlayarak bu

enize olanak sağlar.
 desteklenen çoğu işlevle ses
direbilirsiniz.

bir fonksiyon seçmek üzere
eçirin ve , veya L Seç'e

uþun ifadesi belirdiğinde, ses
dedin. Sessiz bir ortamda
 sade bir sözcük seçmeye ve
imde söylemeye dikkat edin.
Sil, Çal, Ýþlevi deðiþtir ve Ses
çeneklerine erişmenizi sağlar.
s komutu oluşturmak için
 basõn.
nmak için hazõr modundayken
basõlõ tutun, sonra kayõtlõ ses

programõnõ değiştirmek için:
amam'a basõn ve Ýþlevi deðiþtir'i

labilen fonksiyonlarõn listesine
20

işlevi etkinleşir veya tuşla ilişkili numarayõ çevirir
(Hýzlý arama).
Hõzlõ tuşlar önceden, özellikle sessizlik için 6
tuşu ile, yapõlandõrõlmõşlardõr, ancak bunlarõ
yeniden programlayabilirsiniz (yalnõzca 2
tuşundan 9 tuşuna kadar). Aşağõdaki tuşlar
önceden kilitlidir: 1 (telesekreter ara) ve *
(uluslararasõ arama yap). Servis sağlayõcõnõza
bağlõ olarak, başka hõzlõ tuşlar da önceden
tanõmlanmõş ve kilitlenmiş olabilir.

1. Listeden 2 - 9 arasõ tuşlardan birini
seçip Tamam'a basõn. Eğer bu tuş daha önceden
pogramlanmõşsa, Deðiþtir'i seçin.

2. Bu tuşla ilişkilendirmek istediğiniz menüyü
seçmek için listeye göz atõn ve , tuşuna ya
da L Seç. Eğer Hýzlý arama'yõ seçecek
olursanõz, sizden bağlantõlar listesinden bir
bağlantõ seçmeniz istenecektir.

3. Bir hõzlõ tuşu kullanmak için hazõr
modundayken programlanmõş olan tuşa basõp
bekleyin.

Belirli bir işlevi bi
işleve doğrudan erişm
Hýzlý tuþlar tarafõndan
komutlarõnõ ilişkilen

1. <Yeni>'yi seçin, 
listeyi gözden g
basõn.

2. OK'e basýp kon
etiketinizi kay
olmaya, kõsa ve
onu belirgin biç

3. Sonraki menü, 
kaydý deðiþtir se
Başka bir se
R Geri tuşuna

Ses komutunu kulla
, tuşuna basõp 
etiketini söyleyin.
Bir ses komutunun 
Komutu seçin, L T
seçin. Bu sizi kullanõ
götürecektir.
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si
i olarak tanõmlanan sabit isimler
nize ve Arama kýsýtlama seçeneği ile

isteye göre kõsõtlamanõza olanak

neliğe bağlõdõr ve PIN 2 kodu
Sayfa 22).

PIN 2 kodunu kullanarak Sabit no
Listesi'ni değerlendirmenize,
düzeltmenize ve değiştirmenize
olanak sağlar.
Size, Sadece sabit no seçildiği
zaman, çağrõlarõn Sabit No
Listesi ile kõsõtlanabilmesi
olanağinõ sağlar.

Bu özellik aboneliğe bağlõdõr ve
PIN 2 kodu gerektirir (bkz.
Sayfa 22). Bu seçenek GPRS
üzerinden WAP ve e-posta
bağlantõlarõna da uygulanabilir.
Ayarlar

Sesli arama
Bu menü, sadece söylenmekle ilgili bağlantõnõn esas
telefon numarasõnõ girecek olan bir ses etiketini
ayarlamanõza olanak sağlar. Sesle girişin
ayarlanmasõ şöyle olur:
1. Listeden önce <Yeni>'yi, ardõndan da bir

bağlantõyõ seçin, sonra , veya
L Seçenekler'e basõn.

Telefondaki rehber seçildiğinde, görüntülenen
listeden istediğiniz numarayõ seçin.

2. Ses komutu ekle? sorusu görüntülendiğinde ise
ekrandaki yönergeleri izleyin.

Sesli aramayõ kullanmak için, hazõr modundayken
, tuşuna basõp basõlõ tutun, sonra aramak
istediğiniz numaranõn ses komutunu söyleyin.

En çok 15 ses komutu tanõmlanabilir ve sesli
arama ve ses komutu arasõnda paylaştõrõlabilir.
Kayõtlõ ses komutlarõ ilgili menüde yer alõr ve
bunlar silinebilir, çalõnabilir veya değiştirilebilir.

Hýzlý arama
Size, kendi seçtiğiniz, ya da en fazla telefon edilen
4 numarayõ ayarlama olanağõnõ verir. Ayrõntõlar için
bkz.: "Hõzlõ arama" Sayfa 7.

Sabit no liste
Sabit No Listes
listesini yönetme
aramalarõ bu l
sağlar.
Bu özellik abo
gerektirir (bkz. 

Güvenlik

Sabit no 
listesi

Arama 
kýsýtlama



Ayarlar

Arama engelleme hale gelir. Böyle bir durumda operatörünüze veya

eya Kapalý olarak ayarlamanõzõ
ayarlandõğõnda, telefonunuzu

zu girmeniz istenir.

ý olarak ayarlandõysa PIN
ezsiniz.

üzün şebekesindeki GPRS
e abonelik hakkõnda ayrõntõlõ
peratörünüze başvurun.
eceği GPRS ayarlarõnõ ve bu
n menüleri kullanarak
andõrmanõz da gerekebilir.
uygulamanõn (WAP, MMS,
lerinde taşõyõcõyõ (GSM veya

efonunuzun GPRS servisine
ağõnõ tanõmlamanõza olanak
22

Bu menü, telefonunuzun kullanõmõnõ sadece özel
aramalarla sõnõrlayabilmenize olanak sağlar. Bu,
hem Gelen aramalara (Tüm aramalar veya
Dolaþýmda), hem de Giden aramalara (Tüm aramalar,
Uluslararasý aramalar ve Ana Hariç Ulusl.)
uygulanabilir. Her iki durumda da Ýptal seçeneği bir
kerede tüm aramalar için geçerli olur. Durum
seçeneği, belirli bir tipteki aramanõn kõsõtlanõp
kõsõtlanmadõğõnõ öğrenmenizi sağlar.
Bu özellik şebekeye bağlõdõr ve servis sunucu
tarfõndan desteklenen özel bir arama engelleyici
parolayõ gerekli kõlar.

Kodlarý deðiþtir
PIN ve PIN 2 kodlarõnõn yanõ sõra Engelleme kodu'nu
da değiştirmenizi sağlar. SIM karta bağlõ olarak,
bazõ özellikler veya seçenekler operatörünüz
tarafõndan size verilen PIN 2 gizli kodunu
gerektirebilir.

PIN 2 kodunu 3 kez hatalõ girerseniz SIM kart
bloke edilir. Bloğu kaldõrmak için
operatörünüzden veya satõcõdan PUK 2 kodunu
isteyin. Arka arkaya 10 kez yanlõş bir PUK kodu
girerseniz, SIM kart bloke olur ve kullanõlamaz

satõcõnõza başvurun.

PIN koruma
PIN korumayõ Açýk v
sağlar. Açýk olarak 
açarken PIN kodunu

Bu seçenek Kapal
kodunuzu değiştirem

Telefon operatörün
servisi ve bu servis
bilgi için o
Operatörünüzün ver
bölümde anlatõla
telefonunuzu yapõl
Kullanõlacak her 
e-posta, vb.) menü
GPRS) da seçin.

GPRS ekle
Bu menü, cep tel
neşekilde bağlanac
verir.

Þebeke
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olanak sağlar. Örneğin: WAP
a MMS gönderirken, GSM veya
ne bağlanmak için seçilen profil

an seçenekler operatöre ve/veya
lõdõr. Bağlantõ sõrasõnda hata
ikle yanlõş parametrelerden dolayõ
azõ durumlarda SMS yoluyla da
oğru ayarlarõ edinmek için, ilk
ce operatörünüze başvurun. Bazõ
landõrõlmõş profiller, yeniden
õ veya yeniden adlandõrõlmayõ
de kilitli olabilir.

 seçin, sonra aşağõdaki seçeneklere
 tuşuna basõn:
Seçilen profilin ismini
değiştirmek için.
Seçilen profilin tüm para-
metrelerini görüntülendirmek
için.
GSM ayarlarõnõ değiştirmek
için:
� Kullanýcý adý,
� Þifre,
Ayarlar

Þebekeye kayýt
Manuel mod seçildiğinde bulunduğunuz bölgede
varolan şebekelerin listesini verir. Kaydolmak
istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için ,
tuşuna basõn.
Tercihler
Tercih sõrasõna göre bir şebeke listesi oluşturmanõza
olanak verir. Tanõmlandõktan sonra, telefon,
yaptõğõnõz tercihlere göre bir şebekeye kaydolmaya
çalõşõr.
Eriþim ayarlarý
Bu menü değişik servislere bağlantõ kurmada
kullanõlmak üzere birden fazla veri profili

oluşturmanõza 
kullanõrken vey
GPRS şebekesi
kullanõlõr.
Aşağõda açõklan
aboneliğe bağ
mesajlarõ genell
ortaya çõkar: b
alabileceğiniz d
kullanõmdan ön
önceden yapõ
programlanmay
önleyecek biçim

Listeden bir öğe
erişmek için ,

Daima açýk Telefonunuz GPRS servisine
(mümkünse) otomatik olarak
bağlanõr. Bu seçenek GPRS
özelliklerine daha çabuk
ulaşmayõ olanaklõ kõlar, ancak
enerji tüketimini artõrõr.

Veri 
aramalarý için

Telefonunuz GPRS servisine
yalnõz çağrõ üzerine bağlana-
caktõr. Bu seçenek enerji
tüketimini azaltõr, ancak bağlantõ
kurma süresini artõrõr.

Ýsmi deðiþtir

Göster

GSM Ayarlarý



Ayarlar

sterildiğinde, Analog, Dijital/
e veya Saat yok saat

seçmenizi sağlar.

lara veya hareket tuşlarõna
manõza olanak sağlar.
mi

 önce saat dilimi ve yaz saati
dõr.

ch Ortalama Saati) göre
dilimini ayarlamanõza olanak

saatin yaz/kõş saatine göre
erde geçerlidir (örneğin,
a Saati/İngiliz Yaz Saati).
sõnõ Açýk (yazõn) veya Kapalý
anõza olanak sağlar. Yaz saati

e ve saati 12:00 olarak
24

Saat ekraný
Hazõr modunda gö
ortada, Dijital/köþed
biçimlerinden birini 
Tarih ayarý
Uygun sayõsal tuş
basarak tarihi ayarla
Yerel zaman dili

Saat ayarlanmadan
özelliği ayarlanmalõ

GMT�ye (Greenwi
bulunduğunuz saat 
sağlar.
Yaz saati

Bu ayar, yalnõzca 
ayarlandõğõ ülkel
Greenwich Ortalam
Yaz saati uygulama
(kõşõn) olarak ayarlam
Açýk seçeneğindeys

� Operatörünüz tarafõndan
sağlanan ve bağlantõ kurmak
için gereken telefon numarasý
(ISDN veya Analog),

� Çalýþmadýðý süre; belirtilen
süre dolduğunda telefonun
otomatik olarak kesildiği
(bağlantõ sürüyorsa), 30
saniyeden uzun bir süre
değeri.

GPRS ayarlarý GPRS ayarlarõnõ değiştirmek
için:
� Kullanýcý adý,
� Þifre,
� Çalýþmadýðý süre,
� APN menüsü, bağlanmak

istediğiniz harici veri
şebekesinin adresini
(bağlantõ kurmak için
gereken metin dizesi)
girmenize olanak sağlar.

Saat ve tarih
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açõlma için PIN desteği Açýk ise,
llanabilmek için PIN kodunuzu

ir (bkz. Sayfa 1). Telefon zaten
 açõlma devreye girmez.

ama
otomatik olarak kapanmasõ için
larõ tekrarlayõn.

ama yalnõzca telefon hazõr
evreye girer.

enü metinleri için bir dil seçmenize
rcih ettiğiniz dili seçmek için +
a basõn, sonra onaylamak için ,
Ayarlar

ayarlarsanõz, seçeneği Kapalý seçeneğine
getirdiğinizde saat otomatik olarak 13:00 olur.
Saat ayarý
Uygun tuşlara veya hareket tuşlarõna basarak saati
ayarlamanõza olanak sağlar .

Bu menü telefonunuzu otomatik açmak ve kapamak
için saat ayarlamanõza olanak sağlar.
Otomatik açma
1. Açýk seçeneğini ayarlayõn.
2. Cep telefonunun otomatik olarak açõlacağõ

zamanõ girip ardõndan Tamam'a basõn.
3. Ardõndan sõklõğõ seçin: Bir kere, Her gün, Ýþ

günleri. Onaylamak için , veya L Seç
tuşuna basõn.

Eğer otomatik 
telefonunuzu ku
girmeniz gerek
açõksa otomatik

Otomatik kap
Telefonunuzun 
yukarõdaki adõm

Otomatik kap
modundayken d

Bu menü, tüm m
olanak verir. Te
veya - tuşun
tuşuna basõn.

Otomatik açýlma ve kapanma

Dil
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7 � Hýzlý Ayar

Profil, telefonunuzu çevrenizle süratle
uyumlulaştõrmanõzõ olanaklõ kõlan, önceden
tanõmlanmõş bir grup ayarlama verisidir. Örneğin
Toplantý'yõ seçtiğinizde, zil sesi sessize gelir, titreşim
açõlõr ve tuş tonlarõ kapatõlõr (diğer öğeler, sizin
tanõmladõğõnõz ayarlara göre belirlenir). Toplantõnõz
bittiğinde Kiþisel seçeneğini belirlerseniz, her
zamanki ayarlarõnõz yeniden etkinleşir. Hõzlõ ayar
seçildiğinde her ayarõn ayrõntõlarõ görüntülenir.

Bir profile hõzlõ tuş atadõğõnõzda (örneğin Dýþ
mekan'õ etkinleştirmek için 3 tuşuna uzunca
basmak gerekir), bu tuşa uzun süre bastõğõnõzda
tuş devre dõşõ kalõr ve Kiþisel ayarõna dönersiniz.

Aşağõdaki tabloda Kiþisel sütunundaki ayarlar,
üretim sõrasõnda ayarlanmõş olan standart ayarlardõr.
Bunlarõ değiştirebildiğinizden, telefonunuzdaki
ayarlar tablodakinden farklõ olabilir.

Tablodaki her  kutu Kiþisel menüsünde
kayõtlõ olan ayarlara karşõlõk gelir (değiştirmiş veya
değiştirmemiş olabilirsiniz).

Hýzlý Ayar

Titreşim Açõk Kapalõ Açõk
Zil seviyesi Orta Orta Yüksek Sessiz Orta Yüksek
Aydõnlatma 10 sn. Kapalõ Açõk
Tuş tonlarõ Açõk Kapalõ
Animasyon Açõk Kapalõ

Kişisel Otonomi Dõş mekan Toplantõ Kulaklõk  Araç



27

irin ve sonraki seçeneğe ulaşmak
şuna basõnõz:

rlikte 2 farklõ türde en fazla 2 ek
z. Animasyonlar ve resimlerde özel
lidir: önce bir animasyon, sonra bir
z, yalnõzca resim dikkate alõnõr.
eçerlidir.

Beni þu numaradan geri arar
mýsýn: gibi önceden
yapõlandõrõlmõş bir mesajõ
seçip, Numaram
seçeneğindeki ilk numara
olan numaranõzõ eklemek için
(bkz. Sayfa 15).

Geçerli mesajõ ve varsa bu
mesajla ilişkili simge ve
melodiyi SMS Arþivi
menüsüne kaydetmek için.
Geçerli mesajõ göndermek
için.
Melodi eklemek için.
Bir resim ya da bir
animasyon eklemek için.
Mesajlar

8 � Mesajlar

Bu menü size kõsa mesajlar (SMS)
gönderme ve mesajlarõnõzõ yönetme
olanağõnõ sağlar.

SMS Gönder
Bu menü istediğiniz kişiye SMS göndermenize
olanak sağlar.
1. Rehberden bir bağlantõ adresi seçiniz ya da

<Yeni>'ye basõnõz ve yeni bir numara giriniz.
Telefondaki rehber seçildiğinde, varsayõlan
numaraya SMS göndermek için , tuşuna basõn
veya istediğiniz başka bir numarayõ seçin (bkz.
"Rehberi düzeltme ve yönetme" Sayfa 15).

2. Üç farklõ tür mesajdan birini seçiniz:

3. Metninizi g
için , tu

SMS'iniz ile bi
gönderebilirsini
bir durum geçer
resim seçerseni
Bunun tersi de g

SMS

<Yeni> Yeni bir mesaj yazmak için.
Son mesaj Son mesajõ düzenleyip

değiştirerek yeniden gönder-
mek için.

SMS

Standart

Kaydet

Gönder

Ses ekle

Grafik ekle



Mesajlar

ek, bellekte yeni mesajlar
ak için yararlõdõr.

ğinde, aşağõdaki seçeneklere
veya L Seçenekler tuşuna

esajõ silmek için.
rõ telefonun hafõzasõna
ek için. Daha sonra Mesajlar
Arþivi altõnda bunlarõ gözden
ilirsiniz.

saj arşiv listesine taşõndõğõnda
uş SMS�ler listesinden

düzeltmek, değiştirmek ve
eniden göndermek için.

iğiniz mesaja resim veya ses
, önce bunu ayõrõp Resim
nde veya Ses Albümü�nde
eniz gerekir. Sonra bunu
õza yeniden ekleyin (bkz.
7).
28

Önceden tanõmlõ bazõ öğeler cep telefonunuzla
birlikte standart olarak sağlanõr. İlgili menülere
kaydettiğiniz kişisel resim ve sesler, telif hakkõyla
korunuyorsa gönderilemez.

Çok alýcýya gönd.
Bu menü bir ya da birden fazla bağlantõ adresine
SMS göndermenize olanak sağlar.

SMS oku
Bu menü gönderilen, alõnan, okunan ve/veya
kaydedilen her tür SMS�i okumanõza olanak sağlar.
Tümünü sil maddesi, bir kerede tüm mesajlarõ
silmenizi sağlar.

Eski mesajlarõ silm
almak üzere yer açm

Mesaj görüntülendi
erişmek için , 
basõn:

Alýcý ekle Mesajõnõzõ alacak olanlarõ bağlantõlar
listesinden seçmek için. Alõcõlarõ
ekledikten sonra bunlardan birini
seçiniz ve numarayõ Deðiþtirmek ya da
listeden Çýkarmak için , veya
L Seç tuşuna basõnõz.

Listeyi 
onayla

Mesajõnõzõ tasarlamanõza olanak
sağlar. "SMS Gönder" bölümünün 2.
ve 3. adõmlarõnõ tekrarlayõnõzlar.

Sil Seçili m
Arþive git Mesajla

kaydetm
> SMS 
geçireb

Bir me
Okunm
silinir.

SMS 
düzelt

SMS�i 
birine y

Düzeltt
ekliyse
albümü�
kaydetm
mesajõn
Sayfa 2
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S�lerinizi aşağõdaki seçeneklerle
nak sağlar:
rsayõlan SMS merkezinizi
meniz için. SIM kartõnõzda
sa, SMS merkezi numaranõzõ

meniz gerekir.
er Açýk seçilmiş ise, mesajõnõzõn
una bir imza eklemenizi olanaklõ

ar. İmzayõ düzeltmek, değiştirmek
kaydetmek için Düzelt, Deðiþtir ve
det seçeneklerini kullanabilir-
iz.
sajlarõnõzõn SMS merkezinde ne
ar süreyle saklanacaklarõnõ
mek için. Bu, alõcõnõn şebekeye
lõ olmadõğõ (dolayõsõyla mesajõnõzõ
en alamadõğõ) durumlarda yararlõ

r.
 özellik aboneliğe bağlõdõr.
Mesajlar

SMS ayarlarý
Bu menü, SM
yönetmenize ola

Cevap 
ver

Göndereni cevaplandõrmak için.

Mesajý 
ilet

Seçilen mesajõ iletmek için (alõcõyõ
rehberden seçin veya kendiniz bir
telefon numarasõ girin).
Ekler yollanamõyor.

No. yu 
kaydet

Gönderen kişinin numarasõ mesaja
eklenmişse, bu numarayõ kaydetmek
için.

Ahizesiz 
ara

Mesajõ göndereni ahize kullanmadan
aramak için.

Geri ara Mesajõ göndereni aramak için
(operatöre bağlõ).

Alýnan 
numara

Mesaj çift tõrnak içinde bir numara
içeriyorsa, bu numarayõ almak için
(mesaj birden çok numara içeriyorsa,
hepsi alõnabilir).

Grafiði 
kaydet

SMS ile birlikte gönderilmiş olan
grafik ve/veya animasyonu kaydet-
mek için

Melodiyi 
kaydet

SMS ile gönderilen melodiyi kaydet-
mek için.

SMS 
merkezi

Va
seç
yok
gir

Ýmza Eğ
son
kõl
ve 
Kay
sin

Geçerlilik 
süresi

Me
kad
seç
bağ
hem
olu
Bu



Mesajlar

orsa ve SMS Chat için Açýk
na veya Seçenekler�e basmak
vap yollayabilmeniz için bir
 ulaşmanõzõ sağlar.

otom. kaydet veya Arþive Git
narak telefonun hafõzasõnda
jlarõ elden geçirme olanağõ
 maddesiyle bütün SMS�leri

Bir mesaj gösterildiğinde ,
eçenekler tuşuna basarak şu

saj alõnca okumak için ekranõ
n ve , tuşuna iki kez
 hemen cevap verin: ilkine
e ekranõna girmek, diğeri ise
õzõ göndermek için basõlõr.
 otomatik olarak hazõr ekrana

ktir.
S'i okurken başka bir SMS
õz, ilkine cevap verin veya
 için Geri tuşuna basõn. Daha
cep telefonu ikinci mesajõ
ler.
30

Eğer bir SMS geliy
seçilmişse, , tuşu
size yalnõzca bir ce
düzeltme ekranõnõna

SMS Arþivi
Bu menü size SMS 
seçeneklerini kulla
kayõtlõ bütün mesa
veriyor <Tümünü sil>
toptan silebilirsiniz. 
tuşuna veya L S

Cevap 
þebekesi

Eğer Açýk seçilmişse bu seçenek SMS
merkezinizin numarasõnõ mesajla
birlikte aktarmanõza olanak verir.
Mesajõ alacak kişi kendisinin değil
sizin SMS merkezinizi kullanarak
size cevap verebilir. Böylece aktarõm
daha hõzlõ yapõlõr.
Bu özellik aboneliğe bağlõdõr.

Teslim 
raporu

Eğer Açýk seçilmişse bu seçenek
SMS�inizin alõnõp alõnmadõğõnõn size
bir SMS aracõlõğõyla otomatik olarak
bildirilmesini sağlar.

Bu özellik aboneliğe bağlõdõr.

SMS 
otom. 
kaydet

Eğer Açýk seçilmişse bu seçenek
gönderilen mesajlarõ otomatik olarak
SMS Arþivi menüsünde kaydetmenizi
sağlar.

Hýzlý 
mesaj

Eğer Açýk seçilmişse bu seçenek gelen
SMS�i hazõr ekranda gösterme
olanağõ verir.

Bir me
kaydõrõ
basarak
düzeltm
mesajõn
Telefon
dönece
Bir SM
alõrsan
çõkmak
sonra 
görüntü
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a ekranõnda 5 ikon size Resim
ekleme, Ses ekleme, mesajõ

 MMS seçenekleri�ne ulaşma olanağõ
 - tuşunu kullanarak bir önceki
enüye gidin ve , veya L
enüye ulaşõn.

asarlayõn: Resim, Metin ve/veya Ses
 tuşuna basarak başka slaytlar

kleri�ne erişin (aşağõya bkz.).
õcõlara MMS göndermek için
in.
albümü�nden seçilir.

orunan bir resim gönderilemez.
 melodiler seçilebilir. Eğer sesli bir
 istiyorsanõz, MMS�i oluştururken

posta adreslerine ulaşabilmek
n telefonun rehberini seçmiş

alõsõnõz (bkz. "Rehber"
yfa 14).

S oluşturma ekranõnda mesajõnõzõ
arlamanõza olanak sağlar.
Mesajlar

seçeneklere ulaşõn: Sil, SMS düzelt, Mesajý ilet, Geri
ara, Ahizesiz ara.

Bu menü, MMS olarak isimlendirilen
ve metin, resim ve ses de içerebilen
multimedya mesajlarõnõ (MMS)
göndermenizi ve almanõzõ sağlar.

MMS�ler bir veya birkaç slayttan oluşabilir ve bir
slayt gösterisinde sunulur. Hazõr modundan
RMMS tuşuna basarak doğrudan bu menüye
geçin.

"Hafõza dolu" mesajõ görüntülenirse, mesajlarõ
(standart, taslak, alõnan mesaj, vb.) silmeniz
gerekir.

Yeni MMS

MMS oluþturma
MMS oluşturm
ekleme, Metin 
Gönder�me veya
verir. + veya
veya sonraki m
tuşuna basarak m
1. Mesajõnõzõ t

ekleyin. >
oluşturun.

2. MMS Seçene
3. Seçilen al

Gönder�i seç
Resimler Resim 

Telif hakkõyla k
Ses Albümü�nden
memo yollamak

MMS

Alýcý ekle Rehberde alõcõnõzõ (alõcõlarõnõzõ)
seçmek için. Bağlantõlarõ ekledikten
sonra onlardan birini seçip ,
tuşuna basarak Düzelt veya listeden
Çýkar işlemini yapõn.

MMS

E�
içi
olm
Sa

Listeyi 
Onayla

MM
tas



Mesajlar

bu sesi kaydetmeniz gerekecektir. Bu durumda Ses

or
dõğõnda Gönder�i seçip ,
ilerleme çubuğu mesajõnõzõ

 izlemenize olanak verir,
ek isterseniz L Ýptal tuşuna

ak olarak kaydettiyseniz, bu
nüsünden seçilebilir. MMS�yi
 kutusu�nda bulabilirsiniz.

ajõnõzõ, diğer MMS'lerde
anabileceğiniz bir örnek
ak kaydetmek için ("Doğum
ün kutlu olsun" gibi mesajlar,
. Sayfa 34).
şturduğunuz slayt gösterisini
den geçirmek için.
lar > Uygulama ayarlarý
neğinde ayarlanmõş slayt
sini değiştirmek (bkz.
fa 34) ve slaytlar arasõnda bir
kme süresi ayarlamak için.
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menüsünde <Kayýtlar>�õ ve <Yeni>�yi seçip ekrandaki
yönergeyi izleyin.
Daha önce hafõzaya alõnmõş kayõtlar MMS ile
yollanamaz.

MMS seçenekleri
Aşağõdaki seçenekler vardõr:

MMS Gönderiliy
Mesajõnõz tamamlan
tuşuna basõn. Bir 
gönderme işlemini
göndermeyi iptal etm
basõn. MMS�yi tasl
seçenek Taslaklar me
gönderdiyseniz Giden

Slayt ekle Yeni bir slayt oluşturup slayt
gösterinize eklemek için. Birkaç
slayt oluşturduktan sonra bunlara
göz atmak için < veya >
tuşuna basõn.

Sonraki 
slayt/
Önceki slayt

Sonraki/önceki slayta gitmek için.

Konuyu 
deðiþtir

Mesajõnõzõn konusunu düzeltmek
ve değiştirmek veya girmek için.

Slayt sil Seçilen sayfayõ silmek için
(mesajda birden çok sayfa varsa).

MMS�i 
taslak 
olarak 
kaydet

Mesajõnõzõ, daha sonra düzeltmek,
tamamlamak ve göndermek üzere
taslak olarak kaydetmek için (bkz.
Sayfa 34).

Örnek 
olarak 
kaydet

Mes
kull
olar
gün
bkz

MMS göster Olu
göz

Slayt süresi Ayar
seçe
süre
Say
geci
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netimi
e şu dosyalar bulunmaktadõr.

Geçerli slayt görüntüsünü alõp
Resim albümü konumuna
kaydetmek için.
Geçerli slayt sesini alõp Ses
albümü konumuna kaydetmek
için.
MMS�i kapatõp seçenekler
listesine dönmek için.

atýrlatmalar, Teslim ve Okuma
porlarý, Okunan ve Okunmayan MMS
elerinin tümünü listeler.

atõrlatma ve raporlarõ Okuyabilir
ya Silebilirsiniz.
MS Oynatabilir, Ýletebilir veya
evaplayabilir; Detaylarýný görüntüle-
bilir veya bunu Silebilirsiniz.
Mesajlar

MMS alýnýyor

İndirmek istediğiniz MMS�in boyutu
telefonunuzda bulunan hafõzayõ aşõyorsa, verileri
(resim, ses, vb.) silerek hafõzada yer açmalõsõnõz.
Bkz. "Hafõza durumu" Sayfa 51.

Bir ikon ve bir sesli alarm yeni bir MMS aldõğõnõzda
sizi uyarõr (bkz. Sayfa 34, Otomatik veya Manuel
alma modlarõ). Mesajõ gönderen Okuma raporu
isterse, bir prompt bunun yollanõp yollan-
mayacağõnõ size sorar.
MMS yüklendiğinde oynatmak için MMS > Gelen
kutusu�da bulabilirsiniz. Oynatmak için MMS�yi
seçip > tuşuna basõn. Aşağõdaki seçeneklere
ulaşmak için , veya L Seçenekler tuşuna
basõn:

Dosyalarýn yö
MMS menüsünd

Çal Otomatik moda dönmek için:
MMS sürekli slayt gösterisi
olarak oynatõlõr.

Sonraki/önceki 
slayt

Sonraki veya önceki slayta
gitmek için. MMS'i manuel
modda izlerken < veya
> tuşlarõna da basabilir-
siniz.

Resimi kaydet

Sesi kaydet

Kapat

Gelen 
kutusu

H
ra
öğ
H
ve
M
C
ye



Mesajlar

(mesaj, hatõrlatma veya rapor) kurtaramazsõnõz.
 etmek için R Geri tuşuna

eden yapõlandõrõlmõş olabilir.
õn yapõlandõrõlmasõ "otomatik
kulübünün İnternet sitesi
a gerçekleştirilebilir.
sayfasõnõ açõnõz ve oradan

iz.
ya cep telefonunuz bu listede
sunulmuyor demektir. Bu
üzü arayarak bilgi isteyiniz.

profilini belirleyip Deðiþtir�i
arlara ulaşabilirsiniz.

akiler arasõndan seçim
nõzõ sağlar:
uel: sunucuya manuel olarak
lanõrsõnõz; Gelen kutusu�nda
hatõrlatma seçer, indirmek için
 seçeneğini kullanõr ve sonra
larõ Oynatýrsýnýz.
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MMS�i almadan önce hatõrlatmalarõ silmeyin;
yoksa MMS�i almayõ asla başaramazsõnõz. Tam
MMS aldõğõnõzda hatõrlatmalar otomatik olarak
silinir.

Kaydettiğiniz mesajlar yalnõzca Taslak veya Giden
kutusu klasöründen gönderilebilir. Sildiğiniz öğeleri

Silme işlemini iptal
basõn.

Ayarlar

Cep telefonunuz önc
Eğer değilse ayarlar
olarak", Philips 
yardõmõyla d
www.club.philips.com 
kendi ülkenizi seçin
Eğer ülkeniz ve / ve
yoksa, bu servis 
durumda operatörün

Listede bir MMS 
seçerek aşağõdaki ay
Uygulama ayarlarý

Taslaklar Taslak olarak kaydedilen veya
MMS�i kaydetmeden ya da
göndermeden önce MMS
menüsünden çõktõğõnõz için otomatik
olarak kaydedilen tüm mesajlarõ
listeler. Taslaklarõ Oynatabilir,
Düzeltebilir, Gönderebilir ve
Silebilirsiniz.

Örnekler Örnek olarak kaydedilen tüm
mesajlarõ listeler. Bunlarõ Oynatabilir,
Düzeltebilir ve Silebilirsiniz.

Giden 
kutusu

Gönderdiðiniz veya oluşturduğunuz
ancak henüz Göndermediðiniz
mesajlarõ listeler. Tüm bu mesajlarõ
Oynatabilir, Silebilir veya Detaylarý
görüntüleyebilirsiniz; bunlarõ birine
Tekrar Gönderebilir veya
Yönlendirebilirsiniz. Alým 

modu
Aşağõd
yapma
� Man

bağ
bir 
Oku
bun
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ý 

 seçenek Açýk veya Kapalý olarak
arlanabilir ve MMS'inizin teslim
rumunu (alõndõğõnõ veya
ddedildiğini) bir SMS aracõlõğõyla
e bildirir.
 seçenek Açýk veya Kapalý olarak
arlanabilir ve Giden kutusu
enüsünden gönderilen tüm
esajlarõ otomatik olarak
ydetmenizi sağlar.
MS�in her slaytõ arasõndaki süreyi
çmenize olanak sağlar.

arladõğõnõz bağlantõ profillerinden
rini seçmek için (bkz. "Erişim
arlarõ" Sayfa 23).
ğlantõ kurarken kullanõlacak
beke türünün seçimi: GSM, GPRS
ya Önce GPRS.
ğlanacağõnõz sunucunun MMS
resi girmek için seçin.
Mesajlar

Þebeke ayarlar

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

Dolaşõmdayken bu mod devre dõşõ
bõrakõlõr.

Geçerlilik 
süresi

MMS�inizin sunucuda ne kadar
süreyle saklanacağõnõ (1 saat ile
1 hafta (en çok) arasõnda bir süre)
seçmek için. Bu, alõcõnõn şebekeye
bağlõ olmadõğõ (dolayõsõyla
mesajõnõzõ hemen alamadõğõ)
durumlarda yararlõ olur.

Okuma 
raporu

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

Teslim 
raporu

Bu
ay
du
re
siz

Otomatik 
kayýt

Bu
ay
m
m
ka

Slayt 
süresi

M
se

Þebeke 
eriþimi

Ay
bi
ay

Taþýyýcý Ba
şe
ve

MMS 
Merkezi

Ba
ad



Mesajlar

Ayarlar
> Ayarlar seçin ve , veya
sarak aşağõdaki seçeneklere

1 ve Eposta2 kutularõnõn
değiştirmek için.
e-posta hesabõ, isminin
ilmesi engellenecek şekilde
n yapõlandõrõlmõş ve
miş olabilir.

t Servis Sağlayõcõnõzõn (ISS)
 sunucusuna bağlanõrken
 ayarlarõ yapõlandõrmak için.

 alõşverişi tüm Internet
Saglayõcõlarõna uyumlu

bilir.
urumlarda, bir hesaba abone
uzda Kullanýcý adý, Þifre ve
 adresi size bağlõdõr. Bunlarõ
ndõğõ gibi girin. POP3 adresi
larõ almak için kullanõlõrken,
dresi e-postalarõ göndermek

llanõlõr.
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E-posta hesabõ telefon aboneliğinize dahil değilse,
e-posta hesabõna abone olmanõz ve
sağlayõcõnõzdan ayar bilgilerini almanõz gerekir.
Böylece, sağlayõcõnõz ve/veya operatörünüz tüm
parametreleri, aşağõda anlatõldõğõ gibi size bildirir;
siz de bunlarõ gerekli alanlara girersiniz. Bazõ
durumlarda, operatörünüz aynõ zamanda e-posta
servis sağlayõcõnõz olabilir.

Bu menü, eki olan veya olmayan
e-postalar göndermenizi ve almanõzõ
sağlar. Telefonunuz önceden
yapõlandõrõldõysa, e-posta hesabõnõ

oluştururken sizin girdiğiniz Kullanýcý adý, Þifre ve
Eposta adresi hariç, çoğu parametre zaten ayarlõ
durumdadõr; değiştirmeniz gerekmez.

@ veya % gibi belirli işaretleri girmek için, bkz.
Sayfa 12.

E-posta > E-posta 1 
L Seç tuşuna ba
ulaşõn:

Að geçidi 
adresi
Að geçidi 
portu

Sunucu ağ geçidinin IP ve Port
numaralarõ girmenize olanak sağlar.

E-posta

E-posta

Kullanýcý 
adý

Eposta
ismini 
Bir 
değiştir
öncede
kilitlen

Eposta 
sunucusu

Interne
e-posta
gereken

E-posta
Servis 
olmaya
Bazõ d
olduğun
Eposta
tanõmla
e-posta
SMTP a
için ku
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Önce GPRS: cep telefonunuz
önce GPRS şebekesine
bağlanmayõ deneyecek, sonra
GPRS şebekesi bulunamazsa
GSM şebekesine bağlanacaktõr.
 seçeneğin kullanõlmasõ için hem
M hem de GPRS ayarlarõnõ

pmõş olmalõsõnõz.

M Ayarlarý
M ayarlarõnõ değiştirmek için:
Kullanýcý adý ve Þifre,
Bağlantõyõ kurmak için gereken ve
operatörünüz tarafõndan sağlanan
telefon numarasý (ISDN veya
Analog),
Otomatik kes; belirtilen süre
dolduğunda telefonun otomatik
olarak kesildiği (bağlantõ
sürüyorsa), 30 saniyeden uzun bir
süre değeri.
Mesajlar

DİKKAT ! GPRS yoluyla e-posta bağlantõsõ
kurmak için, telefon operatörünüz aynõ zamanda
e-posta sağlayõcõnõz DEĞİLSE, SMTP
sunucusunun doğru adresini almak üzere
operatörünüze başvurun.

Geliþmiþ Bu menülerin alanlarõ boşsa veya
bağlantõ ile ilgili sorun yaşõyorsanõz,
ISS'nize başvurun.
Avrupa ülkelerinin çoğunda SMTP
Doðrulama menüsü Kapalý olmalõdõr:
Açýk olarak ayarlanmõşsa, e-posta-
larõnõz GÖNDERİLMEZ. Ayrõntõlõ
bilgi için sağlayõcõnõza başvurun.

Þebeke 
eriþimi

Bağlantõyõ başlatõrken kullanõlan
şebekenin türünü seçmek ve buna
karşõlõk gelen ayarlarõ yapõlandõrmak
için.
Taþýyýcý
� GSM veya GPRS: cep telefonunuz

e-posta bağlantõlarõ için yalnõzca
GSM veya GPRS şebekesini
kullanacaktõr.

�

Bu
GS
ya

GS
GS
�
�

�



Mesajlar

başkalarõna iletebilirsiniz, ekler ise uygun bir
lür hale getirilir.
rmeden Eposta Gönder

sanõz veya işlem sürerken
derseniz, e-postanõn içeriği

ir.

elefonun rehberinde kayõtlõ
õlarõn e-posta adreslerini
iyseniz, e-postanõzõn alõcõsõnõ
rõnõ) seçmek için (bkz.
5).
õ ekledikten sonra, bunlardan
seçin ve e-posta adresini

mek için , tuşuna basõn,
isteden çýkarýn.

IM rehberinden bir bağlantõ
niz, e-posta adresini
ceğiniz bir düzenleme

esi sağlanõr.

õzõ tasarlamanõza olanak
konu ve metin girin, ardõndan
 seçeneklere erişmek için ,
basõn:
38

Bağlantõ sõrasõnda hata mesajlarõ genellikle yanlõş
parametrelerden dolayõ ortaya çõkar: ilk
kullanõmdan önce gerekirse doğru ayarlarõ almak
için operatörünüze başvurun.

Her iki mesaj kutusu özelliğinde de aynõ ayar ve
seçenekler sağlanõr. Bunlarõ birbirinden farklõ
yapõlandõrõrsanõz, cep telefonunuzdan iki farklõ
e-posta adresiniz olur.

Mesaj gönder
Bu menü, bir defada bir veya birkaç alõcõya jpeg
resmi gibi bir ekle birlikte e-posta göndermenize
olanak verir. Bir mesaj aldõğõnõzda, bunu

yazõlõm yoluyla görü
E-postanõzõ gönde
menüsünden çõkar
göndermeyi iptal e
kaydedilmeden silin

Şebekeyle herhangi bir iletişim
yoksa, ne kadar süre
çalõşõlmadõğõnda bağlantõnõn
otomatik olarak kesileceğini belirtir.

GPRS ayarlarý
GPRS ayarlarõnõ değiştirmek için
(GSM ayarlarõyla aynõ alanlar). APN
menüsü bağlanacağõnõz harici
şebekenin adresini girmenize olanak
sağlar.

Alýcý ekle Eğer t
bağlant
kaydett
(alõcõla
Sayfa 1
Alõcõlar
birini 
deðiþtir
adresi l

Eğer S
seçerse
girebile
pencer

Listeyi 
Onayla

Mesajõn
sağlar: 
sonraki
tuşuna 
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ek içermeyen e-posta ayrõntõ
atik olarak görüntülenebilir.

eçin ve Detaylar�õnõ görüntülemek
şuna basõn. Başlõklar için aşağõdaki
eleri görüntülenebilir:

dirmek için , tuşuna basõn ve
ğesini seçin. Seçilen her başlõğa
n e-postayõ indirmek için bu işlemi

üyükse (50 KB'den fazla ise),
irme iptal edilir.

a ekler (resim, metin veya başka bir
rsa, bunlar belirli bir simgeyle

-posta indirilebilir.

-posta boyutu çok büyük,
ndirilemiyor.
-posta silinmek üzere işaretlendi

bkz. Sayfa 41).
Mesajlar

Bir kerede ancak bir resim (JPEG, GIF veya
BMP) veya ses ekleyebilirsiniz. E-posta yazarken
bir gelen çağrõ alõrsanõz, menü kapanõr ve telefonu
kapattõğõnõzda yeniden hazõr moduna dönülür.

Mesaj kutusunu aç
Bu menü mesaj kutunuza bağlanmanõzõ ve
sunucudan e-posta başlõklarõnõ indirip sonra da
bunlara karşõlõk gelen e-postalarõ almanõzõ sağlar.
1. Mesaj kutusunu aç�õ seçin: telefonunuz

otomatik olarak e-posta sunucusuna bağlanõr
ve varsa e-posta başlõklarõ listesini indirir (bir
kerede beş tane).

2. Listenin sonunda (veya başõnda) Sonraki (veya
Önceki) ifadesi görüntülenirse, diğer e-posta
başlõklarõ beklemededir: varolan seçeneklerden
birini seçin ve almak için , tuşuna basõn.

Herhangi bir 
ekranõnda otom

3. Bir başlõk s
için , tu
durum simg

4. E-postayõ in
Mesaj al ö
karşõlõk gele
tekrarlayõn.

E-posta çok b
reddedilir ve ind
Aldõğõnõz e-post
e-posta) içeriyo
gösterilir:

� E-postanõza ses veya resim
eklemek için Ses ekle veya Grafik
ekle,

� Seçilen alõcõlara mesajõ
göndermek için Gönder,

� E-postanõzõ yeniden tasarlamak
için Deðiþtir. [Simge

yok] E

E
i
E
(



Mesajlar

ü menüsünde görüntüleye-
ydetmeniz gerekir. Ayrõntõlar
bümü" Sayfa 48. Yeni resmi
erli hafõza yoksa, yeni öğeyi
ken hafõzayõ elde etmek için
etkinlik veya resim) silmeniz

 veya uygun dosya biçimine
 telefonunuz bunu kabul

 aracõlõğõyla resim alõrken, en
ek için aşağõdaki yolu izleyin:

 JPEG, BMP veya GIF
dilmiş olmasõ gerekir.
sõnõn boyutu 50 KB'yi

lenebilmesi için en iyi boyut
ldir (resmi istediğiniz boyutta
 standart bir resim düzenleme
).
ya ismi en fazla 10 karakter
 sonra buna ".jpg" gibi bir

irsiniz.
40

Resmi Resim albüm
bilmek için önce ka
için bkz. "Resim al
kaydetmek için yet
kaydetmek için gere
diğer öğeleri (isim, 
gerekir.

Resim çok büyükse
sahip değilse, cep
etmeyebilir. E-posta
iyi sonuçlarõ elde etm
� Alõnan resmin

biçiminde kayde
� Resim dosya

geçmemelidir.
� Düzgün görüntü

128 x 160 pikse
oluşturmak için
yazõlõmõ kullanõn

� Gireceğiniz dos
içerebilir. Daha
uzantõ ekleyebil

E-posta başlõğõnõn ayrõntõlarõnõ (tarih ve
saati, gönderenin e-posta adresini, vb.)
içerir; bu ayrõntõlarõ görüntülemek için
, tuşuna basõn.
E-postanõn kendisinin metni ek olarak
görüntülenebilir; okumak için , tuşuna
basõn (bu durumda gelişmiş seçenek
yoktur).
E-postaya bir metin dosyasõ (yalnõzca
metin, ".txt" biçimi) eklenmiştir; okumak
için , tuşuna basõn (bu durumda
gelişmiş seçenek yoktur).
Bu eki yönetmek için gereken uygulama
telefonunuzda yoktur veya e-posta, karşõya
yüklenemeyecek kadar büyüktür.
Aldõğõnõz e-postaya başka bir e-posta
eklenmiştir (birbiri ardõnca en fazla beş
adet e-posta eklenebilir, bu durumda
gelişmiş seçenek yoktur).
Bu e-postaya bir resim eklenmiştir.
Listeden resmi seçin ve bunu telefonunuza
kaydetmek için , tuşuna iki kez basõn
(isterseniz ismini değiştirebilirsiniz).
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eye bağlõdõr.

 menü, şebekedeki aboneler
enli olarak iletilen yayõn
sajlarõnõ alma özelliğini
etmenize olanak sağlar. Aşağõdaki
eneklere erişmenize olanak verir:

Adresi listeye otomatik olarak
eklenecek olan göndereni
cevaplamak için. "Mesaj gönder"
Sayfa 38 bölümünde anlatõldõğõ
gibi devam edin.
İndirilen e-postayõ başka birine
yönlendirmek için. "Mesaj
gönder" Sayfa 38 bölümünde
anlatõldõğõ gibi devam edin.

ý

zõr ekranõnda sürekli görüntülen-
sini istediğiniz mesajlarõn türünü
mek için(bu durumda, türü hem
lge kodu hem de Konular menüsüne
in).
Mesajlar

5. Bir e-posta başlõğõ seçin, sonra aşağõdaki
seçeneklere erişmek için , tuşuna basõn.

Bu özellik şebek

Bu
düz
me
yön
seç

Telefon 
rehberine 
ekle

Henüz e-postasõnõ indirmemiş
bile olsanõz, gönderenin e-posta
adresini rehberinize eklemek
için.
Yeni alõcõ oluşturmak için
<Yeni>�yi veya e-posta adresini
eklemek veya değiştirmek için
listeden bir ismi seçin.
Bu durumda telefondaki rehberi
seçmiş olmanõz gerekir; SIM
rehberini seçtiyseniz bu menü
öğesi görüntülenmez.

Sil E-postayõ silmek üzere
işaretlemek için (işaretini
kaldõrmak için seçeneği yeniden
seçin). E-posta menüsünden
çõktõğõnõzda, seçilen öğelerin
e-posta sunucusundan
silinmesini onaylamanõz istenir.

Cevap 
ver

Ýlet

Yayýn mesaj

Bölge 
kodlarý

Ha
me
seç
Bö
gir

Yayõn mesajõ



Mesajlar

eden değiştirebileceğiniz
a silebileceğiniz mevcut
rden birini seçin.
 en fazla 15 farklõ tür

irsiniz. Farklõ türlerle ilişkili
õ edinmek için
örünüze başvurun.
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Alýþ Hücre yayõnõ mesajlarõnõn alõnmasõnõ
Açýk veya Kapalý olarak ayarlamak
için.

Konular Almak istediğiniz mesajlarõn türünü
belirlemeniz için.
� <Yeni>�yi seçin, operatör

tarafõndan sağlanan kodu girin ve
isterseniz bir isimle ilişkilendirin,
veya

� List
vey
türle

Listeye
girebil
kodlar
operat
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süre kullanõlmayacak olursa,
 uyuma moduna geçer (yani ekran
rayõ yeniden etkinleştirmek için
a basõn.

 resim görüntüleme ekranõ gözükür
atik olarak ayarlanõr.
r şunlardõr:

nlatõlan tüm seçenekler ve tuşa
zca kamera modu aktif olduğu
r.

esim görüntüleme ekraný

P
Yakõnlaştõrma

M
Uzaklaştõrmaneklerini aç

üzeyi tuşlarõ: 
tirir C Kamera tuşu
Kamera

9 � Kamera
Cep telefonunuz, resim çekmenizi (1.3 megapiksele
kadar), çektiğiniz resimleri telefonunuza
kaydetmenizi, resimleri duvar kağõdõ olarak
kullanmanõzõ ve arkadaşlarõnõza göndermenizi
sağlayan bir dijital kameraya sahiptir. Kullanõlan
resim formatõ JPEG�dõr.

Kamera modunu etkinleştirmek için, ekranõ saatin
aksi yönünde çevirdikten sonra telefonu kapatõn
(aşağõya bkz.). Kamera uygulamasõ otomatik olarak
yüklenir.

Kamera, bir 
otomatik olarak
kapanõr). Kame
herhangi bir tuş

Kamera aktifken
ve mercek otom
Kullanõlan tuşla

Bu bölümde a
basmalar yalnõ
sõrada geçerlidi

Kamerayý etkinleþtirme

Kameranýn r

l
Resim yönü

r Kamera seçe

Yandaki ses d
Flaşõ etkinleş



Kamera

i bitmeden bir şey yapõlmazsa,
k kaydedilir.

çekildiği tarihe göre
"0410_154157.jpg" 4 Ekim
�de çekilen bir resmin ismi

esimlerin sayõsõ ayarlara göre
e kadar büyükse dosya boyutu
r. Yeterli hafõza kalmadõğõnda,
j gösterilir. Bu durumda, yeni
eden önce verileri silmeniz

u�nun kullanýlmasý
klerine ulaşmak için r
Oto. Çekim Modu�nu, ardõndan

i göz ardõ etmek ve önizleme
na dönmek için.
i Fotolarým�a kaydetmek için.
i MMS, E-posta veya Kýzýlötesi
ollamak için. Bir mesaj size
n moduna geçmenizi bildirir.
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Herhangi bir menüde Geri değişken tuşuyla o
andaki bir faaliyeti iptal edebilirsiniz.

1. Resminizi ayarlayõn, gerekiyorsa flaşõ
etkinleştirin ve resmi çekmek için C tuşuna
basõn.

2. Resim çekildikten sonra aşağõdaki seçenekleri
içeren bir ekran gösterilir:

Eğer önizleme süres
resim otomatik olara
Resimler resmin 
isimlendirilir, yani 
günü saat 15:41:57
olur.

Saklayabileceğiniz r
değişir: çözünürlük n
da o kadar büyük olu
sizi uyaran bir mesa
bir resim kaydetm
gerekir.
Oto. Çekim Mod
1. Kamera seçene

tuşuna basõn ve 
Açýk'õ seçin.

Yakõnlaştõrma/
Uzaklaştõrma

Yaklaştõrmak için P tuşuna
basõn; uzaklaştõrmak için M
tuşuna basõn.

Resim yönü'nü 
değiştirmek

Manzara (yatay) formatõndan
portre (dikey) formatõna geç-
mek için l�e basõn.

Kamera 
seçeneklerine 
erişmek

l tuşuna basõn

Flaşõ 
etkinleştirmek /
durdurmak

Sesi yükseltme tuşuna basõp
flaşõ etkinleştirin. Sesi alçalt-
ma tuşuna basarak flaşõ devre
dõşõ bõrakõn.

Resim çekme C tuşuna basõn.

Resim çekme

Çýkart Resm
modu

Kaydet Resm
Gönder Resm

ile y
telefo
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im
mi Açýk veya Kapalý olarak
anak sağlar. Açýk seçildiğinde ilgili
ekranõnda görünür.

e, gece modu Açýk seçilebilir. İlgili
ekranõnda görünür.

çektiğiniz resme uygulamak için:
yaz, Sepya, Dijital, Kabartma, Negatif,
ve2.

e bir kare belirlemek ve bunu resme

arý ve Resim çekme seslerini
arlamak için. İlki resmi çekmeden
ce, ikincisi ise resim çekildiğinde
yulur. Standart�õ veya kullanõlabilir
lerden birini seçin.
m değerleri standart değerlere
ndürmek için.
Kamera

2. Resminizi ayarlayõp C tuşuna basõp 10
saniye süren geriye doğru sayõmõ başlatõn (bu
değer değiştirilemez).

Otomatik çekimi durdurup önizleme moduna geri
dönmek için l tuşuna basõn.

3. Resim çekilmeden 3 saniye önce bir bip sesi,
resim gerçekten çekildiğinde de bir bip sesi
daha duyulur.

4. Resim çekildikten sonra "Resim çekme"
bölümünün 2. maddesinden başlayan
yönergeleri izleyin.

Önizleme ekranõnda kamera seçenekleri menüsüne
ulaşmak için r tuşuna basõn. Her durumda, bir
adõm geri gitmek için Geri�ye basõn.
Ayarlar

Otomatik çek
Otomatik çeki
ayarlamanõza ol
simge önizleme 
Gece modu
Çevre õşõğõ az is
simge önizleme 
Renk modu
Bir efekt seçip 
Normal, Siyah/Be
Çerçeve ve Çerçe

Kare
Çektiğiniz resm
eklemek için.

Kamera seçenekleri

Çözünürlük Resmin çözünürlüğünü seçmek için:
Duvar Kaðýdý (128 x 160 piksel), VGA
(640 x 480 piksel), 1.3 Mpix (1280 x
1024 piksel).

Resim 
kalitesi

Şu ayarlar arasõndan bir resim kalitesi
ayarõ seçmek için: Düþük, Orta,
Yüksek.

Ses 
ayarlarý

Uy
ay
ön
du
ses

Ayarlarý 
silme

Tü
dö



Kamera

ler otomatik olarak kamera
olarým dosyasõnda saklanõrlar.
ük resimler olarak gösterilir.
eçmek için Yukarý ve Aþaðý
basõn. Bir resmi seçip Bak
r kere basõn ve tam ekran
õn. İkinci bir basõşla aşağõdaki
 ulaşõrsõnõz.

en geçirilmesi

n resimleri birden silmek için.
i resmi silmek için.
en resmi MMS (bkz. Sayfa 31),
ta (bkz. Sayfa 36) veya
tesi (bkz. Sayfa 59)
lõğõyla göndermek için. Bir
j telefon moduna geçmenizi
ecektir.
i 90° veya 180° çevirmek

in ayrõntõlarõnõ göstermek için
, çözünürlük, boyut, format).
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Bu seçenek ancak Duvar Kaðýdý çözünürlüğünde
mevcuttur.

Flaþ
Flaşõ etkinleştirmek için Açýk�õ seçin. İlgili simge
önizleme ekranõnda görünür. Resim çekildikten
sonra flaş otomatik olarak devre dõşõ bõrakõlõr.
Resim yönü
Resim için Yatay veya Dikey yönlendirme seçin.
Sürekli çekim

Bu seçenek ancak Duvar Kaðýdý çözünürlüğünde
mevcuttur.
Açýk olarak ayarlandõğõnda bu seçenek kamera
tuşuna bir kere basarak bir kaç resim çekme seçme
olanağõ vermektedir. Ardõndan çekilen bütün
resimler görüntüleme ekranõnda gösterilerek size
kaydedilecek olanlarõ seçme olanağõ verilir. Bak�a
basarak resmi tam ekranda seyredin ve Kaydet
seçeneğine ulaşõn. Eğer bir kaç resmi kaydetmek
isterseniz, bu işlemi teker teker yapmak
zorundasõnõz. Kaydedilen resimler görüntüleme
ekranõndan silinirler.

Fotolarým
Kaydettiğiniz resim
seçeneklerinden, Fot
Bunlar burada küç
Birinden diğerine g
değişken tuşlarõna 
değişken tuşuna bi
gösterilmesini sağlay
seçeneklerden birine

Resimlerin gözd

Tümünü sil Bütü
Sil Seçil
Gönderme 
biçimi

Seçil
E-pos
Kýzýlö
aracõ
mesa
bildir

Çevir Resm
için.

Özellikler Resm
(isim
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geri çevirebilirsiniz: Reddet
na basõn.
cevap verebilirsiniz: Telefon

mek için ekranõ çevirin ve (

ce telefon moduna geri dönmeniz
Kamera

Slayt show
Bu seçenek, Fotolarým dosyasõnda kaydedilmiş
bütün resimlerle bir slayt gösterimi yapma olanağõ
verir. Herhangi bir değişken tuşa basarak slayt
gösteriminden çõkõp yeniden kamera menüsüne
dönebilirsiniz.

Kamera modundayken telefonla aranacak olursanõz,
gelen konuşma ekranda gösterilir. Şunlarõ
yapabilirsiniz:

� Görüşmeyi 
değişken tuşu

� Görüşmeye 
moduna dön
tuşuna basõn.

Aramak için ön
icap eder.Aramalar



Multimedya

 sesler MMS ile yollanamaz.

zgün şekilde kaydedilebilmesi
esi için cep telefonunuza

biçimde olmasõ gerekir (bkz.

nü, telefonunuzda Fotolarým
ayla çekilmiş resimler),
rim, Korunmuþ resimler veya
r dosyalarõndaki resimlerin
i sağlar.
dan birine girdiğinizde
lõ resimler bir metin listesi
ir resmi seçip > tuşuna

i sesi zil olarak ayarlamak

en sesi Mesaj Uyarýsý olarak
amak için (bu seçeneğin
r > Sesler'de Açýk olmasõ
ir, bkz. Sayfa 18).
i sesin Ýsmini deðiþtirmek için.
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10 � Multimedya

Bu menü, cep telefonunuzda,
Melodilerim, Korunmuþ melodiler veya
Kayýtlar menülerinde konumunda
kayõtlõ sesleri idare etmenize olanak

verir. Kullanõlabilir alt menülerden biri girildiğinde,
bir ses seçin ve aşağõdaki seçeneklere erişmek için
, tuşuna basõn.

Kayýtlar dosyasõndaki

JPEG resimlerin dü
ve görüntülenebilm
uygun boyutta ve 
Sayfa 39).

Bu me
(kamer
Resimle
Simgele

gösterilip işlenmesin
Mevcut dosyalar
telefonunuzda kayõt
olarak gösterilir. B

Ses albümü

Sil Seçili sesi Silmek için.
Korunmuþ melodiler klasöründeki
sesler silinemez.

Gönderme 
biçimi

Seçilen sesi E-posta (bkz.
Sayfa 36), Kõzõlötesi (bkz.
Sayfa 59) veya MMS (bkz.
Sayfa 31) aracõlõğõyla göndermek
için.

Telif hakkõyla korunan sesleri
gönderemezsiniz.

Ses Albümü

Zil olarak 
ayarla

Seçil
için.

SMS/MMS 
zil olarak

Seçil
ayarl
Ayarla
gerek

Ýsim 
deðiþtir

Seçil

Resim albümü

Resim albümü



49

il
esimde yapõlan son değişikliği
eri almak veya Silmek, diğer bir
eyişle bir kerede tüm
eğişiklikleri iptal etmek için. İptal
tmek için RGeri tuşuna,
naylamak için L Tamam tuşuna
asõn.
önder
eçilen resmi kõzõlötesi, e-posta
eya MMS aracõlõğõyla göndermek
çin.
aydet
esmi uyguladõğõnõz tüm
eğişikliklerle birlikte kaydetmek
çin.
eçili resmi Silmek için.
orunmuþ resimler klasöründeki
esimler silinemez.

ütün resimleri Sil'mek için.
eçili resmin Ýsmini deðiþtirmek için.
Multimedya

basarak grafik olarak gösterilmesini sağlayõn. ,
tuşuna basõnca şu seçeneklere ulaşõrsõnõz:
Bak Resmi tam ekran olarak göster.
Resmi 
deðiþtir

Metin ekle
Seçili resme metin eklemek için.
Metninizi metin düzenleyici
ekranõna girin ve , tuşuna
basõn.
Ekrandaki metni taşõmak için
gezinti tuşlarõnõ kullanõn. Kõsa süre
basmakla metni 1 piksel taşõrsõnõz,
5 piksel taşõmak için ise uzun basõn.
Metin düzenleyiciye geri dönmek
için R Geri tuşuna veya
onaylayõp bir sonraki seçeneğe
geçmek için L Tamam tuşuna
basõn.
Frame/Ýkon ekle
Seçilen resme çerçeve veya simge
eklemek için.

S
R
G
d
d
e
o
b
G
S
v
i
K
R
d
i

Sil S
K
r

Tümünü sil B
Ýsim 
deðiþtir

S



Multimedya

Detaylar için bkz. "Philips orijinal aksesuarlarõ"

ri manuel olarak gösterme
 veya - tuşuna basarak

u listeye göz atõn. Grafik tam
tkinleştirmek için > tuşuna
önderin; listeye dönmek için
Bir resim seçildiğinde ,
asarak çevirme seçeneklerini

.

i otomatik olarak bir slayt
terme olanağõ verir.
nde resimlerin gösterileceği
, 15 veya 20 saniye) ve ,
Seç tuşuna basõn.

tede istediğiniz resimleri <
rõna basarak seçin, Ýþaretleri sil
imlerin hepsini seçebilir veya
çebilirsiniz.

i başlatmak için , tuşuna,
de R tuşuna basõn.
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Bu menü Resim Albümü�nde listelenen
resimlerinizi (slayt gösterisi
biçiminde otomatik olarak, veya teker
teker manuel olarak) telefonunuzun

kendi ana ekranõnda ve/veya aksesuar olarak
sunulan TV bağlantõsõ üzerinden bir televizyon
ekranõnda gösterme olanağõ sunar.

TV Bağlantõsõ ürününüzle birlikte verilmeyebilir.
Bu durumda, ayrõca satõn almanõz gerekir.

Sayfa 83.

Manuel
Bu menü resimle
olanağõnõ verir. +
resimlerin bulunduğ
ekran görüntüsünü e
basõp bunu TV'ye g
< tuşuna basõn. 
tuşuna veya Seç�e b
(90° veya 180°) açõn
Otomatik
Bu menü resimler
gösterisi halinde gös
1. Slayt gösterisi

süreyi seçin (10
tuşuna veya L

2. Görüntülenen lis
veya > tuşla
komutlarõyla res
hepsinden vazge

3. Slayt gösterisin
durdurmak için 

Gönderme 
biçimi

Seçilen resmi E-posta (bkz.
Sayfa 36), Kõzõlötesi (bkz.
Sayfa 59) veya MMS (bkz.
Sayfa 31) aracõlõğõyla göndermek
için.
Telif hakkõyla korunan resimleri
gönderemezsiniz.

Çevir Resmi 90° veya 180° çevirmek
için; seçiminizi onaylamak için
, tuşuna basõn.

Duvar 
kaðýdý yap

Seçilen resmi duvar kağõdõ olarak
ayarlamak için.

TV Slayt gösterisi

TV Slayt gösterisi
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zda birçok ses ve resim vardõr.
ses ve resimlerinize hafõzada alan
la yalnõzca Melodilerim veya
söründeki ses ve resimleri

eyi hafõzaya alõrken �Liste dolu�
 yeni öğe oluşturmak veya eklemek
e silmeniz gerekir.

 menü en fazla 1 dakikalõk bir ses/
li memo ve hafõza durumuna bağlõ
rak en çok 20 tane farklõ memo
detmenize olanak sağlar.
 kaydetmek için <Yeni>�yi seçin.
rgeleri izleyin ve memo kaydõnõz

 tuşuna basõn. Çalmak için sesi
eya Silmek ya da Ýsmini deðiþtirmek
 basõn.

 kayõtlar MMS ile gönderilemez.
Multimedya

Her iki halde de Yapõlan son seçim otomatik
olarak kaydedilir ve TV Slayt gösterisi
menüsünden çõktõğõnõzda bile aynõ sõrada birçok
kez gösterilebilir.

Demo filmi başlatmak için ,
tuşuna basõn.

SIM kartõ takmadan telefonu açarsanõz bu işlev
ilgili değişken tuşa basarak başlatõlabilir.

Bu menü, telefonunuzda kalan hafõza
oranõnõ görüntülemenizi sağlar. Cep
telefonunun kapasitesi birkaç özellik
tarafõndan paylaşõlõr: resimler, sesler,

kayõtlõ memolar ve ses komutlarõ, kayõtlõ mesajlar,
rehber ve ajanda girişleri, oyunlar, vb.
Hafõza durumunu denetlemek için , tuşuna
basõn. Ekranda boş hafõza yüzdesi ve telefonun
toplam hafõzasõ Kilobayt (KB) cinsinden gösterilir.
Hafõzanõn her iki işlev tarafõndan kullanõlan
bölümünü ayrõntõlõ olarak görmek için yeniden ,
tuşuna basõn.

Cep telefonunu
Örneğin, kendi 
açmak amacõy
Resimlerim kla
silebilirsiniz.

Eğer yeni bir öğ
mesajõ belirirse,
için önce bir öğ

Bu
ses
ola
kay

Yeni bir memo
Ekrandaki yöne
bittikten sonra ,
listeden seçin v
için , tuşuna

Saklanmõş olan

Demo modu

Hafýza durumu

Demo modu

Hafõza durumu

Memo

Memo



Multimedya
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Kamera işlevi ancak telefon kamera
modunda ise kullanõlabilir. Bu menü
seçildiğinde bir mesaj size, kamera
modunu başlatmak üzere ekranõ
kaydõrmanõzõ bildirecektir.

Kamera

Kamera
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 menü hem yerel saati hem de
ilen zaman dilimindeki saati
rlamanõza ve görüntülemenize
nak sağlar.
saat görüntüsü
 belli bir duvar kağõdõ yardõmõyla
 hem de seçilen başka bir zaman
ti görüntülemenize olanak sağlar.
 seçeneklerini ayarlamak için +
õna basõn.
 ekranõ seçilmişse, bu özellik
kz. Sayfa 24).

eleri

ulunduğunuz bölgenin zaman
ilimini seçmek için + veya

 tuşuna basarak hareket edin.
ygun tuşlara basarak saati

yarlamanõza olanak sağlar. Ayrõca
 veya - tuşuna basarak saat

eğerini dakika temelinde
rtõrabilir veya azaltabilirsiniz.
Eðlence

11 � Eðlence

Telefonunuz temel işlemleri yerine
getiren bir hesap makinesõ içerir.

Bir ekran yardõmõ size hangi işlemler için hangi
hareket tuşlarõnõn kullanõlmasõ gerektiğini size
hatõrlatõr.

Tuş takõmõnõ kullanarak rakamlarõ girin. Ondalõk
basamak ayõrõcõ için 0'a basõp basõlõ tutun. Hesap
makinesi sonuçlarõnda virgülden sonra en fazla 2
ondalõk basamak kullanõlõr ve sonuç yüksek olan
ondalõk rakama yuvarlanõr.

Bu
seç
aya
ola

Uluslararasý 
Hazõr modunda
hem yerel saati
dilimindeki saa
Açýk veya Kapalý
veya - tuşlar
Eğer Saat yok
kullanõlamaz (b

Yerel ayarlar

Hesap makinesi

Toplama > veya * tuşuna basõn.
Çýkarma < veya * tuşuna iki kez basõn.
Çarpma + veya * tuşuna 3 kez basõn.
Bölme - veya * tuşuna 4 kez basõn.
Eþit , veya # tuşuna basõn.

Hesap makinesi

Zaman bölg

Yerel 
zaman 
dilimi

B
d
-

Saati 
ayarla

U
a
+
d
a

Zaman bölgeleri



Eðlence

4. Aşağõdaki alarm uyarõlarõndan birini seçin:
a ses kaydõ. Onaylamak için
n.
lamak için yukarõdaki adõmlarõ

uz kapalõyken ve hatta zil sesi
landõysa bile çalar. Alarm
ak için herhangi bir tuşa

nuzu kapatõn (uyku modunun
 hariç, aşağõya bkz.).

dunu Açýk veya Kapalý olarak
 sağlar.

, ayarlamõş olduğunuz tüm
.

alarmõ çalar da, bu sõrada uyku

rak durdurmak için herhangi
Durdur hariç) ya da telefonu

sonra alarm yeniden çalacaktõr.
e alarmõn tekrarõnõ durdurmak
basõn.
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Yabancý ayarlar

Bu menü saat alarmlarõnõ
ayarlamanõza (en çok 3 alarm) olanak
sağlar. Alarm ayarlamak için:

1. Bir alarm seçin ve seçeneği Açýk veya Kapalý
olarak ayarlamak için + veya - tuşuna
basõn.

2. Açýk olarak ayarlandõysa, saati girin ve ,
tuşuna basõn.

3. Daha sonra sõklõğõ seçin: Bir kere, Her gün, Ýþ
günler.

melodi, zil vey
, tuşuna basõ

Diğer alarmlarõ ayar
tekrarlayõn.
Çalar saat, telefonun
Sessiz olarak ayar
çaldõğõnda durdurm
basõn yada telefonu
açõk olmasõ durumu

Kapalý modu
Bu menü kapalõ mo
ayarlamanõza olanak

Kapalõ modu ayarõ
alarmlara uygulanõr
Eğer telefonunuzun 
modu Açýk olursa:
� Alarmõ geçici ola

bir tuşa basõn (R
kapatõn. 7 dakika 

� Hem alarmõ hem d
için RDurdur'a 

Yerel yaz 
saati

Yerel zaman dilimi için yaz saati
seçeneğini Açýk veya Kapalý olarak
ayarlamanõza olanak sağlar.
Detaylar için bkz. Sayfa 24.

Yabancý 
zaman 
dilimi

İstediğiniz zaman dilimini seçmek
için + veya - tuşuna basarak
hareket edin.

Yabancý 
yaz saati

Yabancõ zaman dilimi için yaz saati
seçeneğini Açýk veya Kapalý olarak
ayarlamanõza olanak sağlar.
Detaylar için bkz. Sayfa 24.

Çalar saat

Çalar saat
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nõzca Toplantý ve Yapýlacak Ýþler
geçerlidir. Zaman dilimleri

 bunlar da güncellenecektir (bkz.
Sayfa 24).

eri silmek
iş etkinlikleri silmenizi sağlar.

ngi tarihten itibaren silinmesini
aşlangõç tarihini (geçmişte veya
ve söz konusu tarihten önceki tüm
inmesi için , tuşuna iki kez

yarlanmõş olan tüm etkinlikleri
iz, bu tarihten önceki tüm

 kerede silinmesini sağlamak için
i olarak birkaç yõl sonrasõnõn
rneğin, 31 Aralõk 2010).

önetmek
etkinlik seçin, sonra aşağõdaki

ek için , veya L Seçenekler

Seçili etkinliği silmek için.
Eðlence

Kapalõ modu, 6 alarm tekrarõndan sonra otomatik
olarak devre dõşõ kalõr.

Bu menü ajandanõzda etkinlikler
oluşturmanõza, bunlarõ kaydetip ve
yönetmenize olanak verir. Ajanda
uyarõsõ Açýk olarak ayarlanõrsa (bkz.

Sayfa 18), bir etkinliğin zamanõ geldiğinde uyarõ
sesiyle uyarõlõrsõnõz.
Telefonunuzun hafõza kapasitesini diğer
özelliklerle (rehber, resim albümü, ses, vb.)
paylaşõr. Telefonunuzdaki boş hafõza miktarõnõ
öğrenmek için Multimedya > Hafýza durumu'nu seçin.

Yeni bir etkinlik oluþturmak
1. Etkinlikler'de <Yeni>'yi ve sonra da oluşturmak

istediğiniz etkinliğin tipini (Tatil, Toplantý,
Yapýlacak Ýþler) seçin.

2. Etkinliğin başlangõç ve bitiş tarihiyle saatini
girin ve etkinliğe bir isim verin (örn.
"Ahmet�le Toplantõ").

3. Hatõrlatma ve sõklõk ayarlayõn: uyarõlar seçilen
zamanda tetiklenir.

Hatõrlatma yal
etkinliklerinde 
değiştirildiğinde
"Saat ve tarih" 

Eski etkinlikl
Bu menü geçm
Etkinliklerin ha
istiyorsanõz o b
gelecekte) girin 
etkinliklerin sil
basõn.

Ajandanõzda a
silmek istersen
etkinliklerin bir
başlangõç tarih
tarihini girin (ö

Etkinlikleri y
Listeden bir 
seçeneklere erişm
tuşuna basõn.

Ajanda

Ajanda

Sil



Eðlence

nde kullanõlan para birimi,
lkeye göre belirlenir. Abone
nüştürücüsünü kullanmaya
yalnõzca Euro kullanan
ilir.

bağlõdõr. Aynõ şekilde, simgesi
ilir.
nun hedefi, tuğlalarõ bir top ile
 kõrmaktõr. Tüm tuğlalarõ yok
zde sonraki seviyeye
niz. Kullanõlan tuşlar şunlardõr: 

Raketi sola veya sağa
hareket ettirmek için.
Topu sola veya sağa atarak
oyunu başlatmak için.
Oyunu en çok 2 dakika
duraklatmak için (bu
sürenin sonunda ekran hazõr
moduna geçer ve oyun
bitirilir).
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Etkinlik görünümleri
Ajandanõzda kayõtlõ olan etkinlikler Günlük, Haftalýk
ve Aylýk olarak görüntülenebilir. Bir görünüm
formatõ seçin ve , tuşuna basõn. Ardõndan
önceki veya sonraki günü, haftayõ ya da ayõ
görüntülemek için < veya > tuşunu kullanõn.

Zaman dilimini değiştirmek, tüm ajanda
hatõrlatmalarõnõ etkiler. Etkinlik alarmlarõ,
ekranda görüntülenen saate göre güncellenecektir
(bkz. "Saat ve tarih" Sayfa 24).

Bu menüler, miktarõ girip , tuşuna
basarak, belirli bir toplamõ Euro'dan
başka bir para birimine veya başka bir
para biriminden Euro�ya dönüştür-
menizi sağlar.

Dönüştürme işlemi
abone olduğunuz ü
olunca Euro dö
başlayabilirsiniz; 
ülkelerde kullanõlab

Bu menü operatöre 
ve içeriği de değişeb

Bu oyu
vurarak
ettiğini
geçersi

Deðiþtir Seçili etkinliği değiştirmek için.
Tekrarlanan bir etkinliği
değiştirdiğinizde bu etkinliğin
tüm örnekleri de değiştirilir.

K.ötesi ile 
Gönder

Seçilen etkinliği başka bir
kõzõlötesi uyumlu cihaza
aktarmak için.

Dönüþtürücü

Dönüştürücü

Duvar oyunu

4 ve 6

* ve #

0

Duvar oyunu
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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, sonra GPRS şebekesi
bulunamazsa GSM şebekesine
bağlanacaktõr.
 seçeneğin kullanõlmasõ için hem
M hem de GPRS ayarlarõnõ
õlandõrmõş olmanõz gerekir.
taylar için bkz. Sayfa 22.

ğlanmak istediğiniz harici veri
ekesinin DNS adresini girmenize
nak verir.
rlar > Eriþim Ayarlarý altõnda
õmlamõş olduğunuz veri
fillerinden birini seçmenize
nak sağlar (bkz. Sayfa 23).
Eðlence

Cep telefonunuzda, şebekeden
yüklediğiniz oyunlar gibi JAVA
uyumlu uygulamalarõ çalõştõrmanõzõ
sağlayan JAVA vardõr.

Ayarlar
Oto. baþlatma
JAVA'nõn otomatik başlatõlmasõnõ Açýk veya Kapalý
olarak ayarlamanõzõ sağlar. Açýk olarak
ayarlandõğõnda, JAVA uygulamasõ yüklendikten
hemen sonra otomatik olarak başlatõlacaktõr.
Þebeke eriþimi

Þebeke

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

JAVA

Taþýyýcý Bağlantõyõ başlatõrken kullanõlan
şebekenin türünü seçmek ve buna
karşõlõk gelen ayarlarõ yapõlandõrmak
için.
� GSM veya GPRS: cep telefonunuz

e-posta bağlantõlarõ için yalnõzca
GSM veya GPRS şebekesini
kullanacaktõr.

JAVA

�

Bu
GS
yap
De

DNS 
adresi

Ba
şeb
ola

Þebeke 
hesabý

Aya
tan
pro
ola



Eðlence

Java Uyglmlr kez daha ,'ye basõnõz. Ekranda görüntülenen
ere L ve R değişken
tuş olarak kullanõnõz. JAVA
ak için Çýkýþ'a, yeni klasörler
rõ yönetmek üzere erişilebilir
 ulaşmak için Menü'ye basõnõz.
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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
,'ye basõnõz. Bir oyun seçiniz ve ardõndan bir

menüyü seçmek üz
tuşlarõnõ elektronik 
kullanõmõndan çõkm
oluşturmak ve bunla
seçeneklerin listesine
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zdan kõzõlötesi aracõlõğõyla veri
in önce gönderilecek öğeyi
sim, ses, isim veya etkinlik seçin,
nü aracõlõğõyla K.ötesi ile Gönder
bilirsiniz.
işim kuracağõ kõzõlötesi uyumlu bir
a gönderme işlemi otomatik olarak
 Mesajlar, izleyebilmeniz için
lenir.
 çok kõzõlötesi cihaz bulursa,
im yapabilmeniz için cihazlarõn
örünür. Seçilen verileri göndermeyi

 tuşuna basõn.

iliyor
Kýzýlötesi

12 � Kýzýlötesi

Cep telefonunuza, kablosuz bağlantõ üzerinden
kõzõlötesi uyumlu cihazlara ve bu cihazlardan (örn.
başka bir cep telefonu, PC veya PDA, yazõcõ, vb.)
veri gönderip almanõza olanak sağlayan kõzõlötesi
teknolojisi entegre edilmiştir.
Telif hakkõyla korunan dosyalar gönderilemez.
PC'yle bağlantõ kurduğunuzda, PC'nin kõzõlötesi
seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

İki aygõt arasõnda veri iletiminden önce, bunlarõn
sizin cep telefonunuza göre doğru konumlarda
olmasõ gerekir (bunun açõk olmasõ icap eder).
Şunlardan emin olmalõsõnõz:
- kõzõlötesi girişlerinin birbirlerini gördüklerinden,
- birbirlerinden en fazla 50 cm uzaklõkta

olduklarõndan,
- kõzõlötesi õşõnlarõ engelleyen bir şey

bulunmadõğõndan. 

Cep telefonunu
göndermek iç
seçmelisiniz: re
sonra bir alt me
seçeneğine erişe
Telefonunuz ilet
cihaz bulduğund
hemen yapõlõr.
ekranda görüntü
Telefon birden
aralarõndan seç
listesi ekranda g
onaylamak için ,

Cihazlarýn konumu

Veri gönder



Kýzýlötesi

dem olarak kullanmak
si > Veri'yi seçiniz. Cep
in internete bağlanmak ya da
n, bir PC ya da bir PDA ile
iniz.
a sağlanan servislerden (SMS,
erme/alma, telefonunuza resim
leme, rehber eşitleme, GPRS

larak yararlanmak için PC'nize
'u yüklemelisiniz. Bu yazõlõm,
e gelen CD-Rom'da bulunur.

ileri kaydetmek için; sonra
õr moduna geri dönülür.
õğõnõz öğeler standart
leriyle kaydedilir; ilgili
ülerde bu öğeleri seçerek
lerini değiştirebilirsiniz.
õğõnõz verilerin detaylarõnõ
üntülemek için (sesi çalmak
a resmi görüntülemek için).
en verileri yok saymak.

 olarak kullanmak
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Telefonunuz zaman aşõmõ süresine ulaşmadan
başka bir aygõt bulamazsa, kõzõlötesi bağlantõsõ
kesilirse veya işlemi iptal ederseniz, gönderme
iptal edilir.

Veri almak için Kýzýlötesi > Al seçeneğini seçin. Artõk
telefonunuz öğeyi almaya hazõrdõr ve diğer
kõzõlötesi cihazõnõn göndermesini bekler.
Gönderirken olduğu gibi, mesajlar ekranda
görüntülenir ve işlemi izlemeniz sağlanõr.

Zaman aşõmõ süresine ulaşmadan başka bir cihaz
telefonunuzla bağlantõ kurmazsa, kõzõlötesi
bağlantõ kesilirse, gönderilen dosyanõn boyutu
fazla büyükse veya işlemi iptal ederseniz, alma
işlemi iptal edilir.

Alýnan veriler kaydediliyor
Aşağõdaki seçeneklere erişmek için , tuşuna
basõn. 

Telefonunuzu mo
istiyorsanõz Kýzýlöte
telefonunuzu, örneğ
faks göndermek içi
birlikte kullanabilirs
Kõzõlötesi aracõlõğõyl
e-posta ve faks gönd
ve MIDI sesleri yük
Sihirbazõ, vb.) tam o
Mobile Phone Tools
telefonunuzla birlikt

Veri alýnýyor

Kaydet Ver
haz
Ald
isim
men
isim

Göster Ald
gör
vey

Sil Gel

Telefonu modem



61

elefonunuzdan bu uygulamalara
ak vermek üzere, Lotus Notes,
 ve Microsoft Outlook için belirli
ri tasarlanmõştõr (detaylõ bilgi için
n kullanõm kõlavuzlarõna bakõn).
Kýzýlötesi

CD-Rom'da verilen yazõlõm Apple® Macintosh®

bilgisayarlarla uyumlu değildir. Yalnõzca
Windows® 98 SE, ME, XP ve 2000�i (bu durumda
SP 3 veya daha yukarõsõ olmalõdõr) destekler.

Philips cep t
eşitlemeye olan
Lotus Organizer
yazõlõm modülle
bu uygulamalarõ



Arama Bilgisi

bekletmenin etkin olup olmadõğõnõ öğrenmek için
llanõn.
e bağlõdõr. Operatörünüze

ntõsõ sürerken gelen sesli
õ Açýk veya Kapalý duruma

tarafta Gösterilmesini veya
ak için. Durum size hangi
ğunu bildirir.

telesekreterinize veya
an veya bulunmayan) bir
enize olanak sağlar ve şunlara
alarý, Sesli aramalar ve Faks

eştirmeden önce, telesekreter
n (bkz. sonraki bölüm). Bu
ğlõdõr ve bir/birkaç görüşme
an arama aktarma işleminden
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13 � Arama Bilgisi

Bu menü, tüm arama seçeneklerini
(arama yönlendirme, bekletme, vb.).

Arama sonu bilgi
Görüşme bittiği zaman her aramanõn süresini ve/
veya ücretini görüntüleme işlevini Açýk veya Kapalý
olarak ayarlamak için.
Her tuþla cevap
Aramayõ (arama reddetme işleminde kullanõlan)
) tuşu dõşõnda herhangi bir tuşla cevaplamak
için.
Arama bekletme
GSM aramasý ile
Tüm aramalar, Sesli aramalar, Faks aramalarý ve Veri
aramalarý'na uygulanõr. Bu seçenek etkin olduğunda,
siz telefonda konuşurken biri sizi aramaya
çalõştõğõnda bir uyarõ sesi duyarsõnõz. GSM arama

Durum seçeneğini ku
Bu işlev aboneliğ
başvurun.

GPRS aramasý ile
Bir GPRS bağla
aramalarda, aramay
getirmenizi sağlar.
Arayan Kimliði
Kimliğinizin karşõ 
Gizlenmesini sağlam
seçeneğin etkin oldu
Yönlendirme
Gelen aramalarõ 
(rehberinizde bulun
numaraya yönlendirm
uygulanõr: Veri aram
aramalarý.

Bu seçeneği etkinl
numaralarõnõzõ giri
özellik aboneliğe ba
devam ederken yapõl
farklõdõr.

Ayarlar

Ayarlar
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ekte olan bir görüşmeyi her zaman

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

niden arama işlemi için belirlenmiş
a (10 defa) ulaşõlõncaya kadar

 bu numarayõ yeniden arar. Telefon
başõnda bir uyarõ sesi, bağlantõ

nda ise farklõ bir uyarõ sesi

denemelerinin arasõndaki süre her
kte artar.

 menü, hem giden ve gelen
malarõn listesini hem de otomatik
ma girişimlerini ve arama
aylarõnõ sağlar. Aramalar (yapõlan,
an aramalar), en yenisi en başta
rih sõrasõyla görüntülenir.

bir numara sizin bağlantõlarõnõz
ysa, ilgili isim görüntülenir.

i

Arama Bilgisi

Mesaj kutusu
SIM kartõnõzda yoksa, telesekreter numaralarõnõzõ
girmek için.

Bazõ durumlarda, iki numara girmeniz
gerekebilir: biri sesli mesajõnõzõ dinlemek, diğeri
ise aramalarõ yönlendirmek için. Bu konu
hakkõnda daha fazla bilgi için operatörünüze
başvurun.

Etkin kapak
Eğer Açýk'sa, bu seçenek gelen bir aramayõ sadece
telefonu açarak almanõza olanak verir. Telefonun

kapatõlmasõ sürm
sona erdirir.
Otomatik ara
Otomatik aram
ayarlamak için
aradõğõnõz hat 
yapõlana veya ye
deneme sayõsõn
otomatik olarak
her denemenin 
başarõlõ olduğu
verecektir.
Yeniden arama 
deneme ile birli

Bu
ara
ara
det

cevapsõz ve alõn
olacak şekilde ta

Eğer listedeki 
arasõnda kayõtlõ

Koþulsuz Gelen aramalarõn tümünü çevirir.
Dikkat ! Bu seçeneği seçtiğinizde,
işlevi devre dõşõ bõrakana kadar
hiçbir arama almazsõnõz.

Koþullu Gelen aramalarõ nezaman
yönlendireceğinizi seçmenize
olanak verir. Cevap yoksa,
Ulaþýlmazsa veya Meþgulse. Her
seçenek ayrõ ayrõ ayarlanabilir.

Durum Yönlendirilen tüm aramalarõn
durumunu görüntüler.

Arama listes

Arama listesi



Arama Bilgisi

Arama listesi n veya Gelen aramalarõn
sini Göstermek veya Silmek
.
tõğõnõz en son aramanõn
tini ve/veya süresini görüntü-
ek için.

a ücretini görüntülemek ve
cõ sõfõrlamak için (PIN/PIN 2
arõyla korunabilir).
öster, Ücretlendirme temelinde
e kadar harcama yapõldõğõnõ
örüntülendirir.
il, geçerli toplam maliyeyi
ler.
alan bakiye (Ücret limiti
melinde) geri kalan krediyi
ontrolü mümkün kõlar.
cret limiti iptal ücret limitinin
tal edilmesini sağlar.
cret limiti, Kalan bakiye
enüsünde kullanõlan ücret
mitini girmenizi sağlar.
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Listeden bir numara seç ve numarayõ yeniden gir
(, ya da şu seçeneklere ulaşmak için , ya da
L Seçenekler tuşuna bas: Detaylar, karşõ tarafõ Ara
veya Ahizesiz ara, SMS gönder, MMS gönder, seçili
aramayõ Sil veya ilişkili numarayõ (eğer zaten
rehberinizde kayõtlõ değilse) Kaydet.

Sil
Bir kerede tüm listeyi silmek için.

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

Aşağõda sözü edilen çoğu seçenek aboneliğe
bağlõdõr.

GSM sayaçlarý
Bu menü, aşağõda açõklanan seçeneklere erişmenizi
sağlar.

GSM Arama Sayaçlarõ WAP bağlantõlarõnõ
içermez.

Arama sayacý

Arama sayacõ

Arama 
süresi

Gide
süre
için

Son arama 
bilgisi

Yap
ücre
lem

Arama 
ücreti

Aram
saya
kodl
� G

n
g

� S
si

� K
te
k

� Ü
ip

� Ü
m
li
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um
 telefonunuzdan yaptõğõnõz en son
u veya aktarõm miktarõ bilgilerini
eğin, GPRS yoluyla bir WAP
onra).
u
n bağlantõ oturumunu veya PC
tarma hacmini gösterir.
afõndan yönetilen arama sayaçlarõ
 kullandõklarõndan farklõ olabilir.
ekranda görüntülenen arama

çek ücretlendirme olarak değil,
er olarak kabul etmelisiniz.
Arama Bilgisi

GPRS sayaçlarý

Bu işlev aboneliğe ve şebekeye bağlõdõr.

Son mobil otur
Bu seçenek cep
bağlantõ oturum
görüntüler (örn
bağlantõsõndan s
Son PC oturum
Bu seçenek so
iletiminizdeki ak
Telefonunuz tar
operatörünüzün
Bu nedenle, 
sayaçlarõnõ ger
bilgi verici öğel

� Ücretlendirme birim başõna
ücreti ayarlamanõzõ veya
değiştirmenizi sağlar. Önce
kullanõlan para birimini (en
fazla üç karakter), sonra da
birim başõna ücreti girin.



Operatör servisleri

sunulmuyor demektir. Bu durumda
arak bilgi isteyiniz.
atmak için, Oper. Servisleri >
eneğini belirleyin.

yarlar > Þebeke menüsünde
Ayarlarý'na uygun olarak

bkz. Sayfa 23). Bir bağlantõ
randa WAP seçeneklerine
enüye git: ( veya

Çevrimiçi sayfalarõ taramak
için.
Vurgulanan öğeyi seçmek
için.

Önceki sayfaya dönmek
için.
WAP oturumunu sona
erdirmek için.

Ayrõca Seçenekler > Bitir'i
de seçebilirsiniz.
66

14 � Operatör servisleri

Bu menüdeki öğelerin çoğu abonelikle ilgili ve
operatörlere özeldir. Sonuç olarak, aşağõda
gösterilen menüler kullanõlabilir veya
kullanõlamayabilir. Detaylar için şebeke
operatörünüze başvurun.
Verilen hizmetler arasõnda arama yapma veya
ücretli de olabilen SMS gönderme olabilir.

Bu menü şebekenizin verdiği
hizmetlere erişmenize olanak sağlar
(örneğin, haberler, spor, hava durumu,
vb.).

Cep telefonunuz önceden yapõlandõrõlmõş olabilir.
Eğer değilse ayarlarõn yapõlandõrõlmasõ "otomatik
olarak", Philips kulübünün İnternet sitesi
yardõmõyla da gerçekleştirilebilir.
www.club.philips.com sayfasõnõ açõnõz ve oradan
kendi ülkenizi seçiniz. Eğer ülkeniz ve / veya cep
telefonunuz bu listede yoksa, bu servis

operatörünüzü aray
WAP oturumu başl
WAP > Ana Sayfa seç

Cep telefonunuz A
tanõmlanan Eriþim 
şebekeye bağlanõr (
hatasõ olursa, ek
ulaşmak için, M

WAP

WAP

+ veya -
tuşunu kullanõn
, veya 
L Seç tuşuna 
basõn
RGeri tuşuna 
basõn
) tuşuna basõn
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AP sitesi adresi girerek doğrudan
lanak sağlar (WAP adreslerini yer

kaydetmeksizin bu adreslere
ir yolu).

girdiğiniz ve en az bir kez
tüm adresler listede gösterilir.
i seçin ve adresin tamamõnõ tekrar
öğeyle ilişkili sayfaya yeniden
 , tuşuna basõn.

Kullanõlabilir profillerden birini
seçip tümünün tek tek bağlantõ
ayarlarõnõ tanõmlamak için.

Aşağõda açõklanan tüm bağlantõ
ayarlarõ seçilen profile uygulanõr.

WAP sayfalarõna ekli resimlerin
indirilmesi işlevini aktif/pasif hale
getirmek için.

Kapalý seçilmesi, göz atõlan
sayfalarõn daha hõzlõ indirilmesini
sağlar.
Operatör servisleri

L Seçenekler'e bas uyarõsõ görüntülenir (bkz.
Sayfa 69).

Ana Sayfa
Bu, WAP oturumunuzu başlattõğõnõzda eriştiğiniz
ilk WAP sitesinin bağlantõsõdõr. Çoğu durumda bu
menü öğesi önceden yapõlandõrõlmõştõr ve
operatörünüzün WAP ana sayfasõna bağlanõr. Bu
varsayõlan ana sayfayõ değiştirmek için bkz.
"Seçenekler" Sayfa 69.
Yer iþaretleri
Bu menü sõk kullanõlan WAP sitelerinin adreslerini
kaydetmenize, isimlerini değiştirmenize ve listeden
bunlara hõzla erişmenize olanak sağlar.

Tarama yaparken ( tuşuna basõn ve Yer
Ýþaretleri�ni seçin: İsim ve URL alanlarõ tarama
yaptõğõnõz sayfanõn bilgileriyle otomatik olarak
doldurulur.

Düzeltme ekranõnõn görüntülenmesi için Yer iþareti
ekle�yi seçin ve yeni ismi girmeye başlayõn. ,
tuşuna basõn ve URL adresini girmek için de aynõ
yöntemi izleyin.
Yer iþaretlerini yönet menüsü, seçili yer işareti için Sil
veya Düzelt işlemlerini gerçekleştirmenize olanak
sağlar.

Adresi girin
Bu menü, bir W
bağlanmanõza o
işareti olarak 
erişmenin hõzlõ b
Bu menüye 
bağlandõğõnõz 
Öğelerden birin
girmeden bu 
bağlanmak için

Ayarlar

Profil seç

Tarayýcý 
seçenekleri



Operatör servisleri

 gelen kutusu
/ veya operatörünüz tarafõndan
õ okumanõza ve yönetmenize

ekranda kõrmõzõ bir "@"
 yeni bir otomatik dağõtõm
bildirir. Mesajõ okumak üzere
u, ya da bekleme moduna
eri basõnõz.

sajlarõ, ilgili WAP servislerine
acõyla URL kõsa yollarõ da
 sadece bir tõklamakla WAP
ilir, oradaki multimedya

 Adresi ve Proxy Portu, seçilen
lle kurulacak WAP

antõsõnõ başlatõrken kullanõla-
ağ geçidi adresini ve port

arasõnõ tanõmlamanõza olanak
r.
nlik: yüklü güvenlik
ikalarý listesi (sonra detaylarõnõ
ntüleyebilir veya silebilir-
), Oturum bilgisi veya Geçerli
ika�yõ görüntülemek için.
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Otomatik daðýtým
Bu menü, şebeke ve
gönderilen mesajlar
olanak sağlar.
Bazõ durumlarda 
görüntülenerek size
mesajõnõz olduğunu 
, veya L Ok
dönmek üzere RG

Otomatik dağõtõm me
süratle ulaşma am
içerirler: Kõsa yolu
sitesine bağlanab

Profile yeni 
isim ver

Seçili durumdaki profilin ismini
değiştirmek için (düzeltme
ekranõnõn görüntülenmesi için yeni
ismi girmeye başlayõn).

Önbellek Telefonun hafõzasõnda WAP
oturumu sõrasõnda taranan
sayfalarõn saklandõğõ alanõ
boşaltmak için.

Þebeke Ana Sayfa: Ana sayfa ismini ve
adresini değiştirmek için (düzelt-
me ekranõnõn görüntülenmesi için
yeni ismi girmeye başlayõn).
Baðlantý seç, Ayarlar > Eriþim Ayarlarý
altõnda tanõmladõğõnõz veri
profillerinden birini seçmenizi
sağlar (bkz. Sayfa 23).
Taþýyýcý, seçilen profil tarafõndan
bağlantõ kurarken kullanõlacak
şebeke türünü seçmenize olanak
verir (bkz. Sayfa 23).

Proxy
profi
bağl
cak 
num
sağla
Güve
Sertif
görü
siniz
sertif
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servislerine, bir çağrõ sõrasõnda
 ulaşabilmek için, 0, 9, *
an herhangi birine basarak DTMF
kunuş tonlarõ") gönderebilirsiniz.

efon numarasõnõ aramadan (veya
er�e kaydetmeden) önce de o
MF dizisi ekleyebilirsiniz. Telefon

MF kõsmõ bir bekleme karakteri ile

eya bekleme karakteri elde etmek
na basõp basõlõ tutun. Ekranda
uraklama için p görünür. Örneğin,

 (şifre 8421) mesajlarõn tümünü
3) 12345678 numaralõ telefonda

WAP oturumunu sona erdirmek
için.
Bu seçeneklerin tanõmõ için bkz.:
Sayfa 67.

ý

Operatör servisleri

dosyalarõna göz atabilir ya da bunlarõ el cihazõnõza
indirebilirsiniz.
Otomatik dağõtõm gelen kutunuz dolmuşsa, bir
mesaj size WAP > Oto. Dað. Gel. Kut.'dan bazõ
mesajlarõ silmenizi önerir.

Seçenekler
Tarama sõrasõnda aşağõdaki seçeneklere ulaşmak
için ( veya L Seçenekler'e basõn: 

Bazõ telefon 
istediğiniz anda
ve # tuşlarõnd
tonlarõ (veya "do
Ayrõca, bir tel
numarayõ Rehb
numaraya bir DT
numarasõ ve DT
ayrõlmalõdõr.
Bir duraklama v
için # tuşu
bekleme için w, d
telesekreterdeki
(örneğin, kod 

Ana Sayfa Standart ana sayfaya erişmek için.
Geri Gözden geçirdiğiniz bir önceki

sayfaya geri dönmek için.
Ýleri Gözden geçirdiğiniz bir sonraki

sayfaya gitmek için.
Yenile Gözden geçirilmekte olan sayfayõ

özgün sunucusundan yeniden
yüklemek için.

Ana sayfa 
yap

Gözden geçirilmekte olan WAP
sayfasõnõ standart ana sayfa olarak
kaydetmek için.

Farklý 
kaydet...

Görüntülenen sayfadaki resimleri
Resim albümü�ne kaydetmek için.

Çýkýþ

Yer 
iþaretleri
Adresi girin
Ayarlar
Oto. Dað. 
Gel. Kut.

DTMF tonlar



Operatör servisleri

dinlemek için şu numarayõ ararsõnõz: Ýkinci aramayý yanýtlarken
 ikinci bir arama geldiğinde,
si verir ve ekranda Bekleyen
tülenir. Daha sonra şunlarõ

bul edebilmeniz için, sesli
irme seçeneğini pasif (bkz.
letme seçeneğini ise aktif hale
(bkz. Sayfa 62).

 yanýtlarken

nuz ve bir aramayõ bekletmeye
 bir sõrada üçüncü bir aramayõ

Aramayõ cevaplamak için (ilki
beklemeye alõnõr).
Aramayõ reddetmek için.

Seçenekler listesini açmak
için. Süren görüşmeyi sona
erdirip gelen aramayõ
yanõtlamak üzere Kapat'õ
seçebilirsiniz.
70

12345678w8421p3.

Aboneliğe bağlõ.

Ýkinci bir çaðrý yaparken
Süren bir arama sõrasõnda veya bekletilen bir arama
varken ikinci bir arama yapabilir. Telefonda
olduğunuz bir sõrada bir numara girin (veya
rehberden bir bağlantõ seçin) ve ( tuşuna basõn.
İlk görüşme beklemeye alõnõr ve numara, ekranõn alt
tarafõnda görüntülenir ve ikinci numara aranõr.
Ardõndan , veya Seçenekler'e basarak,
aralarõnda aşağõda sayõlanlarõn da bulunduğu
seçeneklere ulaşabilirsiniz:
� Aramalar arasõnda geçiş yapmak için Aramayý

deðiþtir (aynõ zamanda aramalar arasõnda gidip
gelmek için + veya - tuşlarõnõ da
kullanabilirsiniz).

� Aktarýlýyor ile iki çağrõyõ birbirine bağlarsõnõz.
Transfer tamamlanõnca siz bağlantõdan
ayrõlõrsõnõz.

� Yeni arayanõ bir konferans aramasõna eklemek
için Konferans.

Zaten telefondayken
telefon bir uyarõ se
arama yazõsõ görün
yapabilirsiniz:

İkinci aramayõ ka
aramalarda Yönlend
Sayfa 62), Arama bek
getirmiş olmalõsõnõz 

Üçüncü aramayý

Aboneliğe bağlõ.
Siz telefonda olduğu
almõş bulunduğunuz

Birden fazla çaðrýyý yönetirken

( tuşuna 
basõn
) tuşuna 
basõn
, veya 
R Seçenekler 
tuşuna basõn
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örüşmesi, çok çağrõlõ bir ortamdan
n fazla dõşarõya giden çağrõlar
leşir. Bu size aynõ anda 5'e kadar
uşabilme olanağõnõ sağlar.
işiyle görüşmeyi başlatõn, sonra
leyin (bkz. yukarõda).
eçenekler tuşuna basõp Konferans�õ
katõlõmcõ bağlanana kadar işlemi

cõyõ konferanstan çõkarmak için,
ar'õ seçin, ya da yalnõz bir katõlõmcõ
onuşma yapmak için Özel arama'yõ

 katõlõmcõlar beklemeye alõnõr).
larõ bir defada sona erdirmek için
 bas.
sõnda gelen arama olursa ve
şi sayõsõ beşten azsa, yeni aramayõ
ve bu katõlõmcõyõ da Konferans
yebilirsiniz (zaten beş katõlõmcõ
ramaya cevap verebilir ancak bunu
emezsiniz).
Operatör servisleri

da kabul edebilirsiniz. Bunu yapmak için ya
konuşmalardan birini sona erdirmeniz, ya da yeni
telefon edeni bir konferansa dahil etmeniz icap eder.

Bu servis, biri etkin, diğeri ise beklemede olmak
üzere, aynõ anda iki arama ile sõnõrlõdõr.

Konferans aramasý

Aboneliğe bağlõ.

Bir konferans g
hareketle birde
sonucunda etkin
katõlõmcõ ile kon
1. Önce bir k

ikincisini ek
2. , veya S

seçin. Beş 
tekrar edin.

3. Bir katõlõm
Katýlýmcýyý çýk
ile özel bir k
seçin (diğer

4. Bütün çağrõ
) tuşuna

Konferans sõra
konferanstaki ki
kabul edebilir 
aramasõna ekle
bağlantõdaysa, a
konferansa ekley

) tuşuna 
basõn

Aramayõ reddetmek için.

, veya 
R Seçenekler 
tuşuna basõn

Seçenekler listesini açmak için.
Gelen aramayõ yanõtlamak
üzere Kabul et'i, veya süren
görüşmeyi sona erdirip gelen
aramayõ yanõtlamak üzere
Kapat'õ seçebilirsiniz.



Simgeler ve semboller

- Telefonunuz kendi
n başka bir şebekeye kayõtlõ
 (özellikle yurt dõşõndayken)
.
 Mesaj hafõzasõ dolmuş. Yeni

ak için eskilerini silin.
oþulsuz Yönlendirme - Size

esli aramalarõ telesekreterden
maraya yönlendirilir.
e Yönlendirme - Tüm
õ telesekretere yönlendirilir.
e - Şebeke operatörünüz
elirlenen bir bölge. Aboneliğe
tõlar için servis sağlayõcõnõza

kesi: telefonunuz bir GSM
ağlõdõr.
tesi: ne kadar çubuk
orsa, alõş da o kadar iyidir.
j - seçenek Açýk olarak
72

Simgeler ve semboller
Hazõr modunda ana ekranda değişik semboller
eşzamanlõ olarak görüntülenebilir.
Şebeke göstergesi görüntülenmezse şebeke
kullanõlamaz. Kapsama alanõ dõşõnda olabilirsiniz;
yer değiştirmek yararlõ olabilir.

Sessiz - Arandõğõnda telefonunuz
çalmayacaktõr.
Titreþim - Arandõğõnda telefonunuz
titreyecektir.
GPRS ekle - Cep telefonunuz GPRS
şebekesine bağlõdõr.

SMS mesajý - Yeni mesajõnõz var.

 Sesli mesaj - Yeni sesli mesajõnõz var.

Pil - Çubuklar pilin doluluk düzeyini
gösterir (4 çubuk = tam, 1 çubuk = az).

Çalar saat etkin.

Dolaþýmda 
şebekenizde
durumdaysa
görüntülenir
SMS dolu -
mesajlarõ alm
Numaraya K
gelen tüm s
başka bir nu
Telesekreter
aramalarõnõz
Ana bölg
tarafõndan b
bağlõ; ayrõn
başvurun.
GSM Þebe
şebekesine b
Alýþ kali
görüntüleniy
Hýzlý Mesa
ayarlanmõş.
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esaj - WAP Oto. Dağ. Gel. Kut.'na
 mesaj aldõnõz.
ik açýlma ve kapanma - Seçenek
yarlanmõştõr.
Simgeler ve semboller

Hafýza dolu - Telefon hafõzasõ dolu.
Yenilerini kaydetmek için bazõ öğeleri
silin.

MMS mesajý - Yeni mesajõnõz var.

WAP m
yeni bir
Otomat
Açýk'a a



Uyarýlar

de anlatõn. Ayrõca, telefonunuzun sizden izinsiz

zu güvenli bir yerde tutun ve
uklarõn ulaşabileceği yerlere

uzu hiçbir yere yazmayõn.
zda tutmaya çalõşõn.
acaksanõz, telefonu kapatõn ve

dõktan sonra PIN kodunu
ama kõsõtlama seçeneklerini
üvenlik menüsünü kullanõn.
zun tasarõmõ ilgili tüm kanun
emelere uygundur. Ancak,
 diğer elektronik cihazlarla
etkileşime girebilir. Sonuç
uzu evde ve yolda kullanõrken
 ve düzenlemelere uymanõz

efonlarõnõn araçlarda ve
õna ilişkin düzenlemelere

fonu kullanan kişilerde sağlõk
risklerin olduğuna dikkat

 teknolojisi dahil, radyo
 üzerinde yapõlan araştõrmalar
lik standartlarõ, radyo dalgasõ
74

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 ve GSM 1800 bandõnda çalõşõr.
• Aktarõm gücünü GSM şebekesi denetler (0,01 -

2 vat).
• Telefonunuz, ilgili tüm güvenlik standartlarõna

uygundur.
• Telefonunuzun üzerindeki CE işareti, Avrupa

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

Cep telefonunuzun sorumluluğu size aittir.
Kendinize, başkalarõna veya telefona zarar
gelmemesi için tüm güvenlik yönergelerini okuyun,
uygulayõn ve telefonunuzu ödünç verdiğiniz kişilere

kullanõlmamasõ için:
Telefonunu
küçük çoc
koymayõn.
PIN kodun

Bunun yerine, aklõnõ
Uzun süre kullanmay
pilini çõkartõn.
Telefonu satõn al
değiştirmek ve ar
etkinleştirmek için G

Telefonunu
ve düzenl
telefonunuz
manyetik 

olarak, cep telefonun
yerel uygulamalara
gerekir. Cep tel
uçaklarda kullanõm
uyulmasõ şarttõr.
Bir süredir, cep tele
açõsõndan bazõ 
çekilmektedir. GSM
dalgalarõ teknolojisi
incelenmiş ve güven

Radyo dalgalarý
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 sõvõ petrol gazõ (LPG) ile çalõşan
aracõn ilgili güvenlik kurallarõna

adõğõnõ kontrol edin.
rõ yayan cihazlarõn kapatõlmasõ
rda (örneğin, taş ocaklarõnda veya
u ile ilgili işlemlerin yapõldõğõ
telefonunuzu kapatõn.
zda kullanõlan elektronik
rõn radyo dalgasõ enerjisinden
p etkilenmediğini öğrenmek için
reticisine danõşõn.

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

üs cebinizde taşõmayõn.
llanõrken, olasõ bir etkileşimi
kalp cihazõnõn bulunduğu taraftaki

raftaki kulağõnõza götürün.
zõn etkilendiğinden şüphelenirseniz
kapatõn.

ullananlar
Uyarýlar

enerjisine maruz kalmaya karşõ koruma sağlayacak
şekilde düzenlenmiştir. Cep telefonunuz ilgili tüm
güvenlik standartlarõna ve Radyo Cihazõ ve
Telekomünikasyon Terminal Cihazõ Yönergesi
1999/5/EC'ye uygundur.

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

Uçağa binerken ve/veya telefonu
bagajõnõza koyarken telefonunuzu kapatõn.
Cep telefonlarõnõn uçaklarda kullanõlmasõ

uçak sistemleri için tehlike yaratabilir, cep telefonu
şebekelerinde sorunlara yol açabilir ve yasalara
aykõrõ olabilir.

Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlõk
kuruluşlarõnda ve tõbbi cihazlarõn
bulunduğu yerlerde telefonunuzu kapatõn.

Tehlikeli patlayõcõ madde bulunan
ortamlarda (örneğin, benzin
istasyonlarõnda, havasõnda metal tozu gibi
maddelerin bulunduğu ortamlarda)
telefonunuzu kapatõn.

Yanõcõ madde taşõyan araçlarda (araç park halinde

dahi olsa) veya
araçlarda, önce 
uygun olup olm
Radyo dalgala
gereken ortamla
patlayõcõ konus
ortamlarda) cep 

Aracõnõ
cihazla
etkileni
aracõn ü

Bir kalp cihazõ k
• Cep telefo

etkilememesi
uzakta tutun.

• Telefonu göğ
• Telefonu ku

önlemek için 
değil diğer ta

• Kalp cihazõnõ
telefonunuzu 

Telefonunuzu her zaman kapatýn

Kalp cihazý k



Uyarýlar

• Arama yapmak veya gelen aramayõ cevaplamak
 tüketir. Ancak, cep telefonu
r modunda tutulduğunda daha
elefon hazõr modundayken, siz
elefon sürekli olarak değişen
bekeye iletmek için belirli
ji tüketir. Aydõnlatmayõ daha
alacak şekilde ayarlamak ve
iz yere dolaşmamak da pilin
ekleme sürelerinin artmasõna
.

lebilir bir pil ile çalõşõr.
 şarj cihazõnõ kullanõn.

ayõn veya açmayõn.
in (örneğin, cebinizdeki
emas noktalarõna değerek kõsa
ngelleyin.
60° C) ve neme maruz
a yanõcõ madde bulunan
õn.
hilips Orijinal Aksesuarlarõ
şka aksesuarlar kullanõldõğõnda
a zarar gelebilir ve Philips

rüntülenen bilgiler
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Bir işitme cihazõ kullanõyorsanõz, doktorunuza ve
işitme cihazõnõzõn üreticisine danõşarak cihazõn cep
telefonundan etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenin.

Telefonunuzun performansõnõ artõrmak, radyo
dalgasõ enerjisi yayõlõmõnõ azaltmak, pil tüketimini
düşürmek ve güvenli bir kullanõm sağlamak için
aşağõdaki yönergelere uyun:

Telefonun en iyi şekilde ve beklentinizi
karşõlayacak düzeyde 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

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

• Telefonu yumuşak bir bezle silerek temizleyin.

aynõ miktarda pil
sabit biçimde hazõ
az enerji harcar. T
de yoldaysanõz, t
yer bilgisini şe
miktarda bir ener
kõsa süre yanõk k
menülerde gereks
görüşme veya b
yardõmcõ olacaktõr

Telefonunuz şarj edi
• Yalnõzca belirtilen
• Pili yakmayõn.
• Pilin şeklini bozm
• Metal nesneler

anahtarlar) pilin t
devre yapmasõnõ e

• Aşõrõ sõcağa (>
bõrakmayõn vey
ortamlarda tutmay

Yalnõzca P
kullanõn; ba
telefonunuz

Ýþitme cihazý kullananlar

Performansý artýrmak için

Pil hakkýnda gö
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i kullanmak yasaktõr. Yerel
ikkat edin.

 veya uzun süre güneşe maruz
, pencere kenarõnda veya ön camõn
nunuzun kutusu, özellikle de metal

ir. Böyle durumlarda, telefonunuzu
atli olun, ayrõca 40° C'nin üzerinde
õnda da kullanmaktan kaçõnõn.

malzemelerinin, ambalajlarõn, işe
yan pillerin ve eski telefonlarõn
õ konusunda yerel düzenlemelere
 lütfen geri dönüşüm sistemlerinde
ğlayõn.
 ambalajõ, atõk maddelerin geri
lerine verilmesini, uygun yerlere
teşvik etmek üzere tasarlanmõş
erle işaretlemiştir.

orm

þý duyarlýlýk
Uyarýlar

telefonunuz ile ilgili tüm garantiler geçersiz olur.
Zarar gören parçalarõn yerine, yetkili bir teknisyen
tarafõndan hemen Orijinal Philips parçalarõ
takõlmalõdõr.

Dikkati dağõtõr ve bu da tehlikeli
durumlara neden olabilir. Aşağõdaki
yönergelere uyun:
Tüm dikkatinizi aracõnõzõ sürmeye verin.

Telefonu kullanmadan önce aracõnõzõ yolun dõşõna
park edin.
Araba kullanõrken GSM telefonu kullandõğõnõz
ülkelerdeki yerel düzenlemelere saygõlõ olun.
Telefonunuzu bir araç içinde kullanmak
istiyorsanõz, elleriniz kullanmadan görüşme
yapabilmeniz için tasarlanmõş olan ahizesiz araç
kitini takõn; ancak yine de tüm dikkatinizi aracõ
kullanmaya verin.
Telefonunuzun ve araç kitinin araç içindeki hava
yastõklarõnõ veya bunun gibi diğer güvenlik
donanõmõnõ engellemeyeceğinden emin olun.
Bazõ ülkelerde, telefona gelen aramalarõ aracõn
farlarõnõ yakarak veya kornasõnõ kullanarak bildiren

uyarõ sistemin
düzenlemelere d

Sõcak havalarda
kalõrsa (örneğin
gerisinde), telefo
kõsõmlar õsõnabil
alõrken çok dikk
bir çevre sõcaklõğ

Paket 
yarama
atõlmas
uyun ve

kullanõlmasõnõ sa
Philips, pili ve
dönüşüm sistem
gönderilmesini 
standart semboll

Araba kullanýrken telefonunuzu 
kullanmayýn

EN 60950 N

Çevreye kar



Uyarýlar

okta simgesi, ilgili ulusal
geri kazanõm ve dönüşüm
 mali bir katkõ yapõlmõş
 belirtir (örneğin, Fransa'da
llage).
üştürülebilir plastik materyal
anda belli bir plastik türünü

.
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Üstü çizili çöp kutusu simgesi pilin
evlerinizdeki çöp kutularõna atõlmamasõ
gerektiğini belirtmektedir.
Döngü simgesi, üzerinde bulunduğu
ambalaj malzemesinin geri
dönüştürülebilir olduğunu belirtir.

Yeşil n
ambalaj 
sistemine
olduğunu
EcoEmba
Geri dön
(aynõ zam
tanõmlar)
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rj Şarj cihazõnõn prize iyi takõlõ
olduğundan emin olun.
Piliniz tamamen boşalmõşsa,
pil göstergesinin ekranda
görüntülenmesi için önce
birkaç dakika (bazõ
durumlarda en çok 5) şarj
olmasõ gerekir.

 

Pili şarj ettiğiniz ortamdaki õsõ
0° C altõna düşmemeli, 50°
C'nin üzerine de
çõkmamalõdõr. Aksi durumda,
lütfen telefonu satõn aldõğõnõz
yere başvurun.

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

Sorun giderme

Telefon 
açýlmýyor

Pili çõkarõn ve yeniden takõn.
Pil simgesinin kaymasõ
durana kadar pili şarj edin.
Son olarak, şarj cihazõnõn
fişini çekin ve cep telefonunu
açmayõ deneyin.

Ekranda IMSI 
hatasý ifadesi 
görüntüleniyor

SIM kartõn doğru şekilde
yerleştirildiğinden emin olun
Sorun devam ederse, bu sizin
aboneliğinizle ilgili bir sorun
olabilir. Operatörünüzle
görüşün.

Ekranda SIM 
KARTINIZI 
TAKIN ifadesi 
görüntüleniyor

SIM kartõn doğru şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
Sorun devam ederse, SIM
kart zarar görmüş olabilir.
Operatörünüzle görüşün.

Ekranda SIM 
hatasý ifadesi 
görüntüleniyor

SIM kartõn doğru şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
Sorun devam ederse, SIM
kart zarar görmüş olabilir.
Operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz þa
olmuyor

Þarj edilme 
sýrasýnda pil 
simgesinde 
çubuk 
görünmüyor ve
dýþ hattý yanýp 
sönüyor

Açýldýðýnda 
ekranda BLOKE
ifadesi 
görüntüleniyor



Sorun giderme

Çok düşük õsõlarda ekrandaki
değişiklikler daha yavaş olur.
Bu normaldir ve telefonun
çalõşmasõnõ etkilemez.
Telefonu daha sõcak bir
ortama götürün ve yeniden
deneyin.
Aksi durumda, lütfen telefonu
satõn aldõğõnõz yere başvurun.
) tuşuna basõn veya
telefonu kapatõn; SIM kartõn
ve pilin doğru takõlõp
takõlmadõğõnõ kontrol edin;
telefonu yeniden açõn.
Bu işlev şebekeye ve aboneye
bağlõdõr. Şebeke arayan
kişinin numarasõnõ gönder-
mezse, telefon bunun yerine
Özel numara veya Gizli no
ifadesini görüntüler. Bu konu
hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için
lütfen operatörünüzle
görüşün.
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 Sembol 
görüntülenmiyor

Şebekeyle bağlantõ kuru-
lamõyor. Radyo dalgalarõnõn
erişemediği bir ortamda (bir
tünelde veya yüksek binalar
arasõnda) ya da şebekenin
kapsama alanõ dõşõnda
bulunuyorsunuz. Başka bir
yerden daha deneyin,
şebekeye yeniden bağlan-
mayõ deneyin (özellikle
yurtdõşõndayken), telefonunu-
zun harici anteni varsa
antenin yerinde olup
olmadõğõnõ kontrol edin veya
şebeke hakkõnda destek/
yardõm için şebeke
operatörünüze başvurun.

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

Telefonunuz 
hazýr moduna 
dönmüyor

Telefonunuz 
arayanlarýn 
telefon 
numaralarýný 
göstermiyor
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Bazõ işlevler şebekeye
bağlõdõr. Bunlar yalnõzca
şebeke veya aboneliğiniz
tarafõndan destekleniyorsa
kullanõlabilir. Bu konu
hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için
lütfen operatörünüzle
görüşün.
Şarjõn dayanma süresi
ayarlarõnõza (örneğin, zil
seviyesi, aydõnlatma süresi)
ve kullandõğõnõz özelliklere
bağlõdõr. Bu süreyi artõrmak
için, kullanmadõğõnõz
özellikleri mümkün
olduğunca devre dõşõ
bõrakmanõz gerekir.
Sorun giderme

Metin mesajlarý 
gönderemiyor-
sunuz

Bazõ şebekeler başka
şebekelerle mesaj alõşverişini
desteklemez. Önce SMS
merkezinizin numarasõnõ
girip girmediğiniz kontrol
edin veya bu konuda detaylõ
bilgi için operatörünüze
başvurun.

JPEG resimlerini 
alamýyor ve/
veya 
depolayamýyor-
sunuz

Resim fazla büyükse, ismi
fazla uzunsa veya doğru
dosya biçimine sahip değilse,
cep telefonunuz bunu kabul
etmeyebilir. Bu konu
hakkõnda tam bilgi için bkz.
Sayfa 40.

Bazý aramalarýn 
size 
ulaþmadýðýný 
düþünüyorsunuz

Tüm aramalarõ alabilmeniz
için "Koşullu yönlendirme"
ve "koşulsuz yönlendirme"
işlevlerinin hiçbiri etkin
olmamalõdõr (bkz. Sayfa 62). 

Menüdeki bir 
iþlevi 
kullanmaya 
çalýþýrken, cep 
telefonunda ÝZÝN
YOK ifadesi 
görüntüleniyor

Telefonunuzun 
þarjý kullaným 
kýlavuzunda 
belirtilenden 
daha az 
dayanýyor



Sorun giderme

Araba kullanõrken telefonla
görüşmenin yasak olup
olmadõğõnõ öğrenmek için
yerel yetkililere danõşõn.
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Telefonunuz 
arabanýzýn 
içinde düzgün 
çalýþmýyor

Arabalarda pek çok metal
kõsõm vardõr ve bunlar
telefonun çalõşmasõnõ
etkileyebilecek elektro-
manyetik dalgalarõ emerler.
Araç kitiyle birlikte size bir
de harici anten verilir, bu kiti
kullandõğõnõzda ellerinizi
kullanmadan telefonla arama
yapõp alabilirsiniz.
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lefonlarõnõ ahizesiz ve kolayca
in tasarlanmõş bu az yer tutan
, yüksek ses kalitesi sağlar.

en tek şey kompakt HF araç kitinin
aynağõna bağlamaktõr.

, araç kullanõrken telefonla
tõr. Araç kitinin araç içine güvenli
 şekilde takõlmasõ için yetkili bir
nõzõ öneririz.

nõtlama düğmesi, telefonunuzu
ylõk getiren bir alternatif sunar.

yalnõzca bu düğmeye basarak
azõr modundayken sesli aramayõ
in düğmeye basõn.

losu TV�nizde slayt gösterisi
 olanak sağlar. Kablonun veri
uzun kulaklõk bağlantõsõna, video

 araç kiti

ý

Philips orijinal aksesuarlarý

Philips orijinal 
aksesuarlarý

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.

Pilinizi AC prizleri yoluyla şarj eder. Çantada/el
çantasõnda taşõnabilecek kadar küçüktür.

Pil şarj eder ve araçlarõn güç çõkõşõna bağlanõr.

Philips cep te
kullanmanõz iç
ahizesiz çözüm
Yapmanõz gerek
kablosunu güç k

Bazõ ülkelerde
görüşmek yasak
ve sorunsuz bir
uzmanõ çağõrma

Üzerindeki ya
aramanõza kola
Gelen aramayõ 
cevaplarsõnõz. H
etkinleştirmek iç

Bu veri kab
görüntülemenize
ucunu telefonun

Þarj cihazý

Çakmak adaptörü

Evrensel HF

Kulaklýk

TV Baðlantýs



lips orijinal aksesuarlarý

ucunu ise TV veya VCR cihazõnõzõn video IN

uza kolay veri bağlantõsõ: USB
uzla bilgisayarõnõz arasõnda
antõ sağlar. Birkaç saniyede
ve rehber eşitleme için
a bağlayõn. Yazõlõm faks ve

ze, resim ve melodileri
erir.

kipmaný
84 Phi

bağlantõsõna takmanõz yeterlidir.
Resim seçme ve bunlarõ slayt gösterisinde
görüntüleme hakkõnda detaylõ bilgi için, bkz. "TV
Slayt gösterisi" Sayfa 50.

Philips cep telefonun
kablosu, telefonun
yüksek hõzda bağl
otomatik ajanda 
telefonunuzu kabloy
SMS göndermeni
indirmenize olanak v

Veri baðlantýsý e
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T9®, Tegic Communications
Inc. in bir ticari simgesidir.

In-Fusio ve ExEn oyun
yönetimi, Fransa'da In-Fusio
nun ticari simgeleridir.
JAVA, Sun Microsystems Inc.
in bir ticari simgesidir.

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463
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Uyumluluk bildirimi
Biz,

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

sorumluluğu tarafõmõza ait olmak üzere bu bildirim
konusu

Philips 760
CT 7608
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 353898 00

aygõtõnõn aşağõdaki Standartlara uygunluğunu
onaylarõz:

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

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayõn testlerinin
yapõldõğõnõ ve yukarõda adõ geçen ürünün 1999/5/

EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara uygun
olduğunu onaylarõz.
10 sayõlõ maddede sözü edilen ve 1999/5/EC
Yönergesinin Ek V belgesinde ayrõntõlõ olarak
açõklanan uyumluluk değerlendirme işlemleri,
aşağõdaki Kuruluşun katõlõmõyla 3.1 ve 3.2
maddelerine bağlõ olarak yerine getirilmiştir:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Belirleme işareti: 0168

Le Mans, 17.01.2005
Jean-Omer Kifouani

Kalite Müdürü
Philips ürününüz doğru biçimde çalõşmõyorsa
veya arõzalõysa, lütfen telefonunuzu aldõğõnõz yere
veya Philips Ulusal Hizmet Merkezi�ne geri
götürün. Servis merkezleri ve aygõtõnõzla ilgili
teknik belgeler hakkõnda bilgi edinmek için
kutuda gönderilen Uluslararasõ Garanti'ye bakõn.
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