
) tuşuna uzun basõn.

Tuş takõmõ tuşlarõnõ
kullanarak PIN kodunuzu
girin ve , veya L
tuşlarõna basarak onaylayõn.
Tuş takõmõ ile numarayõ
girin ve aramak için (
tuşuna basõn.
) tuşuna basõn.

Telefonunuz çaldõğõnda (
tuşuna basõn.
Telefonunuz çaldõğõnda )
tuşun basõn.
Arama sõrasõnda ( tuşuna
uzun basõn.

* tuşuna uzun basõn.

6 tuşuna uzun basõn.
Telefonunuzu keşfedin

Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye
devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanõcõ
kõlavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda
haber vermeden geri çekme hakkõnõ saklõ tutar.
Philips bu kullanõcõ kõlavuzunu �olduğu gibi�
sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanõcõ
kõlavuzu ile ürün arasõndaki farklõlõk durumunda
yürürlükteki yasalarõn gerektirdiği dõşõnda hiçbir
sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS
şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasõl yapõlõr...

Alfa sayõsal 
tuş takõmõ

Mikrofon

262,000 renkli
ana ekran

Arama tuşu Aramayõ bitirme,
iptal etme ve açma/

kapatma tuşu

Telefonun 
arkasõ: kamera 
lensi

Şarj/kulaklõk
bağlantõsõ

Sol fonksiyon tuşu Sağ fonksiyon tuşu

Gezinme ve ,
tuşlarõ

Ses tuşlarõ

Telefonu açma
On/Off (Açõk/
Kapalõ)
PIN kodunuzu girin

Arama yapma

Aramayõ 
sonlandõrma
Aramayõ cevaplama

Aramayõ reddetme

Hoparlörü 
aktifleştirme/
devreden çõkartma 
Tuş takõmõnõ
kilitleme/kilit açma
Sessiz modu
Aktifleştirme
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 telefonunuz için grid görünümünde
an tüm farklõ özelliklere erişiminizi
rõdaki tablo Ana Menü düzenini
ada bulunan çeşitli simgelerin
õklar ve bu kõlavuzda daha detaylõ

 sayfada bulunabileceğini gösterir.

Medya Albümü Eğlence

sayfa 22 sayfa 26
Mesajlar Ayarlar

sayfa 32 sayfa 46

Rehber Arama Bilgisi

sayfa 61 sayfa 65
Fonksiyon tuşlarõ
Sol ve sağ fonksiyon tuşlarõ < ve > arama
sõrasõndakiler de dahil olmak üzere tuş takõmõnõn üst
tarafõnda yer alan ve ekranda adõ beliren seçeneği
seçmenizi sağlar. Bu tuşlarla ilgili fonksiyonlar
mevcut içeriğe bağlõ olarak değişir.

Ana Menü
Ana menü cep
gösterilmiş ol
sağlar. Yuka
gösterir, bur
anlamlarõnõ aç
bilginin hangi

El Fenerini 
Aktifleştirme

5 tuşuna uzun basõn.

Erişim Hõzlõ Arama Boş modda iken + tuşuna
basõn.

İsim listesine erişim Bekleme modundayken iken
- tuşuna basõn.

Arama listesi erişim Bekleme modunda (
tuşuna basõn. Arama listesi
cevapsõz, gelen ve yapõlan
tüm aramalarõ listeler.

Ana Menü erişim Bekleme modunda , veya
L Menü tuşuna basõn.

Önceki menüye 
gitme

Kullanõlabilir olduğunda R
Geri tuşuna basõn.

Bekleme moduna
hõzlõ dönüş

) tuşuna basõn.

Ekstralar

sayfa 16
Operatör

sayfa 29
Kamera

sayfa 56



Bekleme modundayken Ana Menü girmek için , ölümler her seferde Ana Menü
iklerinden birini açõklar.
m 12�den sonra Simgeler ve
boller, Uyarõlar, Philips
nal Aksesuarlarõ, SAR Bilgisi
õn tarihinde mevcutsa, aksi
rde ayrõ olarak sağlanõr) ve son
k Sõnõrlõ Garanti bölümleri yer
2

tuşuna basõn, daha sonra ortadaki gezinme tuşunu
kullanarak mevcut kõlavuzda yönler +, -, < veya >
işaretleri ile belirtilmiştir simgelerde ve listelerde
gezinin. Bir listede gezinirken, ekranõn sağ
tarafõndaki kaydõrma çubuğu liste içindeki
konumunuzu gösterir. Listelerin içinde, seçilen öğe
ile ilgili seçeneklere erişmek için , tuşuna basõn,
bir düzey geri gitmek için R Geri seçin.

Bu kõlavuz nasõl kullanõlmalõ?
Bu kõlavuz aşağõdaki şekilde yapõlandõrõlmõştõr:
Telefonunu
zu keşfedin

Bu bölüm cep telefonunuzla ilgili
genel bakõş sağlar ve en çok
kullanõlan özellikleri açõklar.

Bölüm 1: 
Başlarken

Cep telefonunuzu ilk kullanõm için
nasõl ayarlayacağõnõzõ açõklar: SIM
kartõn, pilin takõlmasõ vs.

Bölüm 2: 
Arama

Arama yapma ve cevaplama ile
ilgili bilgiler.

Bölüm 3: 
Metin girişi

Nümerik tuş takõmõ ile metinlerin
nasõl girileceği hakkõnda bilgiler.

Bölüm 4 ile 
12

Bu b
özell

Diğer 
bölümler

Bölü
Sem
Oriji
(yay
takdi
olara
alõr.
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in, pili alttan çekin.

en pili çõkarttõğõnõzda kişisel
bedebilirsiniz.

õn
nun kilidini açõn ve yukarõ doğru
 kartõ koruyucu kõlõfõndan çõkartõn

rleştirin, kesik ucun doğru köşede
 altõn renkli kontaklarõn aşağõ
n olun.
Başlarken

1. Başlarken

Kullanmadan önce lütfen �Uyarõlar�
bölümündeki güvenlik talimatlarõnõ okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüz
veya satõcõnõz tarafõndan verilen geçerli bir SIM kart
takmanõz gereklidir SIM kartta abonelik
bilgileriniz, cep telefonu numaranõz ve telefon
numarlarõ ile mesajlarõ saklayabileceğiniz bir bellek
yer alõr. (bkz �Rehber� sayfa 61) 

 SIM Kartõ Takma
Arka kapağõ çõkartõn
SIM kartõ takmak için önce arka kapağõ
çõkartmalõsõnõz. Baş parmaklarõnõzla arka kapağa
bastõrõnõz ve aşağõda gösterildiği biçimde kapağõ
yukarõ doğru kaldõrõnõz.

Pili çõkartõn
Pili çõkartmak iç

Telefon açõkk
ayarlarõnõzõ kay

SIM kartõ tak
SIM kart tutucu
kaldõrõn (1). SIM
ve (2) yerine ye
olduğundan ve
baktõğõndan emi



Başlarken

Kart tutucuyu kapatõn ve kilitli konuma kaydõrõn.

dan önce ekran ve kamera
tik filmi çõkartõn.

a
n ) tuşuna uzun süre basõn.
dirde PIN kodunu girin. PIN
 4 ile 8 haneli gizli kodudur. Bu
ya satõcõnõz tarafõndan önceden
bildirilir. PIN kodu hakkõnda
, bkz �Güvenlik� sayfa 46.

kodu girerseniz SIM kartõnõz
 için operatörünüzden PUK
ir.

yeni SIM kartõnõz ile ilk kez
telefonunuzu kişiselleştirmeniz
6

Pili yuvasõna yerleştirin, altõn renkli kontaklar aşağõ
bakmalõdõr, daha sonra durana kadar aşağõ iterek
kilitleyin.

Arka kapağõ duruncaya dek yukarõ kaydõrarak
yerine takõn.

Telefonu kullanma
lensini koruyan plas

Telefonu açm
Telefonu açmak içi
Gerekli olduğu tak
kodu SIM kartõnõzõn
kod operatörünüz ve
yapõlandõrõlõp size 
daha fazla bilgi için

Üç kez yanlõş PIN 
bloke olur. Açmak
kodu almanõz gerek

Cep telefonunuzu 
açtõğõnõzda, sizden 
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eviyesini gösterir. Şarj sõrasõnda, şarj
t eder, cep telefonunuzun tam şarj
2.5 saat sürer. Tüm çubuklar sabit
mamen şarj olmuştur. Şarj cihazõnõ

nma şekline bağlõ olarak, konuşma
ekleme süresi 850 saat kadar olabilir. 

j olduktan sonra şarj cihazõnõn cep
 kalmasõ pile zarar vermez. 
atmanõn tel yolu fişten çekmektir, bu
rişilebilir bir priz kullanõn. Şarj
ğõna takabilirsiniz (sadece Belçika).

õ ayarlama
õğõnõz özelliklere tuşa uzun süre
için 2 ile 9 (5 dõşõnda, bu el feneri
arõnõ yapõlandõrabilirsiniz. Bazõ hõzlõ
ceden yapõlandõrõlmõştõr. Daha fazla
õzlõ erişim� sayfa 54.
Başlarken

istenecektir: Bu fonksiyon aşağõdaki parametreleri
ayarlamanõzõ sağlar:

Pili şarj etme
Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadõr.
Yeni pil kõsmen şarj edilmiştir ve eğer pil uyarõsõ
Açõk ise pilin şarjõ azaldõğõnda sesli bir uyarõ ile
uyarõlõrsõnõz. (bkz �Alarm sesleri� sayfa 50) 
Pil ve pil kapağõ yerine takõldõğõnda, telefonu şarj
edebilirsiniz. Konnektörü gösterilen şekilde takõn.
Daha sonra şarj cihazõnõ prize takõn.

Pil sembolü şarj s
göstergesi hareke
olmasõ yaklaşõk 
olduğunda, pil ta
çõkartabilirsiniz.
Şebeke ve kulla
süresi 8.5 saat ve b
Pil tamamen şar
telefonuna takõlõ
Şarj cihazõnõ kap
yüzden kolay e
cihazõnõ IT kayna

Hõzlõ tuşlar
Sõklõkla kulland
basarak erişmek 
içindir) sayõ tuşl
tuş kõsayollarõ ön
bilgi için, bkz �H

Yaz saati
Saati ayarla
Tarih ayarõ
Gelen aramalar için melodi
Duvar kağõdõ
Rehber



Arama

Arama cevaplama ve sonlandõrma
, arayan kişi numarasõnõ
şse numarasõ görüntülenebilir.
 telefon defterinde kayõtlõ ise,
n kişinin ismi görüntülenir.
ma: ( tuşuna basõn.
e: ) tuşuna basõn. Eğer Çağrõ
(bkz sayfa 66), arama bir

esekretere yönlendirilir.
ssiz tuşuna basõn (bu aramayõ

reddetme gerçekleştirmeden
).
 tuşuna basõn.

ayken çalmaz.

 seçtiyseniz, ) tuşu dõşõndaki
playabilirsiniz (bkz �Arama
.

 ayarlama
si arttõrmak veya azaltmak için
daki tuşlara basõn.
8

2. Arama
Arama yapma

Boş ekrandayken
1. Bekleme durumdayken, tuş takõmõnõ kullanarak

telefon numarasõnõ girin. Hata yaptõğõnõz
takdirde düzeltmek için R <C tuşuna basõn.

2. Arama yapmak için ( tuşuna basõn.
3. Aramayõ bitirmek için ) veya R Bitir tuşuna

basõn.
Uluslar arasõ aramalar için, * tuşuna uzun
basarak uluslar arasõ arama ön eki "+" girin.
Telefon defterini kullanma
1. Boş modda iken - tuşuna basõn.
2. Listeden bir kişi seçin. Eğer eğere telefonun

rehberini kullanõyorsanõz ve seçtiğiniz kişiye ait
birden fazla telefon numarasõ varsa, varsayõlan
olarak belirlenmiş olan numara otomatik olarak
seçilecektir. Farklõ bir numara seçmek için, <
veya > tuşlarõna basõn (daha fazla bilgi için bkz.
�Rehber� sayfa 61).

3. (: tuşuna basõn, seçilen numara aranõr.
4. Aramayõ bitirmek için ) veya R Bitir tuşuna

basõn.

Arama geldiğinde
gizlemeyi seçmemi
Eğer numara seçili
numara yerine araya
� Aramayõ cevapla
� Aramayõ reddetm

yönlendir aktifse 
numaraya veya tel

� Zil sessiz: R Se
cevaplama veya 
sadece sesi kapatõr

� Sonlandõrma: )

Telefon Sessiz modd

Eğer Her tuşla yanõt
her tuş ile ceva
yönlendir� sayfa 66)

Kulaklõk sesini
Arama sõrasõnda, se
telefonun sol tarafõn
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aydet
de, telefon konuşmalarõnõn

yasaya tabidir. Telefon
õ kaydetmek istediğiniz takdirde,
rafa bildirmenizi ve karşõ taraf
irde kaydetmenizi tavsiye ederiz.

da konuşmayõ kaydetmek için,
et seçin ve , tuşuna basõn. Kaydõ
çin , tuşuna tekrar basõn veya L
basõn: Bir düzenleme penceresi

 vermenizi sağlar, kaydõnõz daha
ümü > Ses albümü > Kayõtlar içinde
lar > Sesli kayõt içinde bulunabilir.
esine bağlõ olarak (bkz �Hafõza
a 22), kayõt sayõsõ ve süresi

sonra Konuşmayõ kaydet seçerseniz,
n sesi kaydedilir.

tmenizi sağlar. Daha sonra bu
n rehberine kaydedebilir, arayabilir
derebilirsiniz.
Arama

Ahizesiz ara

Konfor ve güvenliğiniz için, eller serbest arama
yaparken özellikle sesi arttõrdõğõnõzda telefonu
kulağõnõzdan uzaklaştõrõn.

1. Boş modda, tuş takõmõnõ kullanarak telefon
numarasõnõ girin veya telefon rehberinden bir
irtibat seçin.

2. , veya L Seçenekler tuşuna basõn, sonra
Ahizesiz ara seçin ve , veya L Seç tuşuna
basõn.

Zaten telefon konuşmasõ yapõyorsanõz, ahizesiz
moda geçiş için ( tuşuna basõn.

Arama sõrasõndaki seçenekler
Arama sõrasõnda , veya L Seçenekler tuşuna
basarak aşağõdaki seçeneklere erişebilirsiniz.
Ahizesiz konumu
Bu seçenek cep telefonunuzun ahizesiz özelliğini
kullanmanõzõ sağlar.
Sessiz / Sessiz iptal
Telefonun mikrofonunu sessizleştirmenizi veya
sesini açmanõzõ sağlar, böylelikle karşõ tarafõn sizi
duyup duymamasõnõ belirlersiniz.

Konuşmayõ k
Bir çokülke
kaydedilmesi 
konuşmalarõnõz
bunu karşõ ta
onayladõğõ takd

Arama sõrasõn
Konuşmayõ kayd
sona erdirmek i
Kaydet tuşuna 
kaydõnõza isim
sonra Medya alb
ve ayrõca Ekstra
Hafõza kapasit
durumu� sayf
değişebilir.

Eğer Sessiz ve 
sadece arayanõ

Not defteri
Numara kayde
numarayõ telefo
veya mesaj gön



Arama

Arama sõrasõndaki diğer seçenekler Hõzlõ arama kişisi arama
 boş modda + tuşuna basõn,
çük resmi seçin ve , tuşuna

n yapõlandõrmak için, seçin ve
im ve /veya resim Değiştirin.
rden biri ile ilişkilendirilmişse,
õnda gösterilir. Menülerden

irmek diğerinde de günceller.

rama
rama yapabilmek ve konferans
üze ve/veya aboneliğinize

pma
a veya bir aramayõ beklemeye

bir arama yapabilirsiniz.
 numara arayõn (veya telefon
 seçin) ve , tuşuna basõn. İlk
lõnõr (numara ekranõn altõnda
numara aranõr. Daha sonra ,

aşağõdaki seçeneklere

amalar arasõnda geçiş yapmak
õnda geçiş yapmak için < veya
bilirsiniz).
10

Arama sõrasõnda aşağõdakileri yapabilmek için L
Seçenekler tuşuna basõn: İsim listesi veya Arama listesi
erişebilir ve bakabilirsiniz, Bitir seçerek aramayõ
sona erdirebilir, Ekolayzõr ayarlarõnõ değiştirebilir,
SMS gönderebilir veya okuyabilir ya da Ajanda
etkinliklerine bakabilir ve yönetebilirsiniz.

Hõzlõ arama
Hõzlõ arama özelliğine erişmek için boş modda, +
tuşuna basõn. Bu en sõk aradõğõnõz veya tercih
ettiğiniz dört numarayõ ayarlamanõzõ sağlar.
Bunlardan herhangi birini ekrandaki simge veya
resmi seçerek hõzlõ şekilde arayabilirsiniz.

Bu özellik ana menüde, Ayarlar > Hõzlõ erişim > Hõzlõ
arama içinde de mevcuttur.

Hõzlõ arama kişisi ayarlama
1. Boş moddayken + tuşuna basarak Hõzlõ arama

ekranõna erişin. Yapõlandõrmak için bir küçük
resim seçin ve , veya L Ayarla tuşuna basõn.

2. Kişi listesinden bir isim seçin, ve , tuşuna
tekrar bsarak Resim albümü erişin ve bir resim
seçin. Her küçük resim için aynõ şekilde devam
edin.

Arama yapmak için
sonra istediğiniz kü
basõn.
Küçük resmi yenide
, tuşuna basarak is
Eğer bir resim kişile
Hõzlõ arama ekran
birinde resmi değişt

Birden fazla a
İki veya daha fazla a
arama operatörün
bağlõdõr.
İkinci aramayõ ya
Aktif arama sõrasõnd
aldõğõnõzda ikinci 
Telefondayken, bir
rehberinden bir kişi
arama beklemeye a
gösterilir) ve ikinci 
tuşuna basarak 
erişebilirsiniz:
� Aramayõ değiştir ar

için (aramalar aras
> tuşlarõna da basa
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ini sona erdirmeli ya da yeni gelen
nsa dahil etmelisiniz.

eçerli iletişimle sõnõrlõdõr (bir aktif

ama
õdõr.

a birden fazla arama yapõlarak veya
gelen arama cevaplanarak

ynõ anda beş kişiye kadar görüşme
ağlar. 
manõzõ yapõn, sonra ikincisini (bkz

çenekler tuşuna basõn ve Konferans
işide bağlanana kadar aynõ işlemi

Aramayõ reddeder.

Seçenekler listesini açmak için.
Gelen aramayõ cevaplamak için
Kabul et seçebilir veya mevcut
aramayõ sona erdirerek gelen
aramayõ cevaplamak için Bitir
seçebilirsiniz.
Arama

� Aktarõlõyor iki aramayõ bağlar. Aktarma
tamamlandõğõnda sizin bağlantõnõz kesilir.

� Konferans arayanõ konferansa dahil eder.
İkinci aramayõ cevaplama
Bir görüşme esnasõnda ikinci bir arama gelirse,
telefon bip sesi çõkartõr ve ekranda Bklyn çağrõ
görüntülenir. Yapabilecekleriniz:

İkinci aramayõ almak için, Çağrõ yönlendir sesli
aramalar için devre dõşõ olmalõ (bkz sayfa 66) ve
Bklyn çağrõ etkin olmalõdõr (bkz sayfa 66).

Üçüncü aramayõ cevaplama
Bir görüşme yaparken ve bir arama beklemedeyken
üçüncü bir arama alabilirsiniz. Bunu yapmak için, ya

aramalardan bir
aramayõ konfera

Bu hizmet iki g
bir bekletme).

Konferans ar
Aboneliğe bağl

Konferans aram
birden fazla 
aktifleştirilir. A
yapabilmenizi s
1. Önce ilk ara

yukarõsõ).
2. , veya Se

seçin. Beş k
tekrarlayõn. 

, tuşuna 
basõn

Aramayõ cevaplamak için (ilk
arama beklemeye alõnõr).

) tuşuna 
basõn

Aramayõ reddeder.

, veya L
Seçenekler
tuşuna basõn

Seçenekler listesini açmak için.
Mevcut aramayõ bitirmek için Bitir
seçebilir, sonra gelen aramayõ
cevaplayabilirsiniz.

) tuşuna 
basõn
, veya L
Seçenekler
tuşuna basõn



Arama

3. Konferans katõlõmcõlarõndan birini çõkartmak
12

için Katõlõmcõyõ çõkar veya sadece bu kişi ile özel
görüşme yapmak için Özel arama seçin
(diğerleri beklemeye alõnõr).

4. Herkesi aynõ anda kapatmak için ) tuşuna
basõn.

Eğer konferans arama sõrasõnda yeni bir arama
gelirse ve beşten az katõlõmcõ varsa, bu yeni aramayõ
kabul ederek arayan kişiyi Konferans aramaya dahil
edebilirsiniz (eğer konferansta beş kişi varsa
aramayõ cevaplayabilir ancak konferansa dahil
edemezsiniz).
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sözcüğü nasõl yazõlõr:
7 4 tuşlarõna basõn Ekranda
kelime görüntülenir. Sarõ.
için + veya L tuşuna basõn ve Sarõ

 tuşuna basarak Sarõ kelimesinin
ylayõn.

arfleri girmek için.
nerilen kelimelerin listesinde
zinmek için.

çili kelimeyi ardõndan bir boşluk ile
lemek için üç tuştan birine basõn.

lmek için kõsa, tüm metni silmek için
un basõn.
üyük küçük harf değiştirmek için:
tandart, küçük harf veya BÜYÜK
rfler için.
mbol ve noktalama işaretlerinin

blosunu görmek için. Sonra mevcut 3
bloda gezinmek için L >> veya < ve
 tuşuna basõn.
odu T9® temel metin ve nümerik
asõnda değiştirmek için.
Metin Girişi

3. Metin Girişi
Düzenleme ekranlarõna iki farklõ yöntemle metin
girilebilir: T9® Akõllõ Metin Girişi veya temel metin
girişi ile. Bu iki yöntemi kullanma teknikleri
aşağõda anlatõlmõştõr.

T9® metin girişi
T9® Akõllõ Metin Girişi cep
telefonlarõnda metin girişi yapmak için
akõllõ bir giriş yöntemidir. Basmõş
olduğunuz tuşlara göre yazmak
istediğiniz kelime için tahminler

sağlayarak metin girişini hõzlandõrõr. Kelimeyi
oluşturmak için gerekli olan her tuşa bir kez basõn
ve T9® bastõğõnõz harflere dayanarak size bir kelime
önerecektir. Eğer birden fazla kelime mevcutsa,
listedeki ilk kelime görüntülenir ve vurgulanõr. +/-
veya L tuşlarõna basarak listede gezinin ve
kelimeyi eklemek için , tuşuna basõn.
Nasõl kullanõlõr?
Her tuş ile gösterilen harfler ve semboller aşağõdaki
şekildedir:

Örnek: "sarõ" 
1. 7 2 

listedeki ilk 
2. Kaydõrmak 

seçin.
3. , veya >

seçimini ona

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

2 ile 9 H

L veya
+/ -

Ö
ge

>

1

,

Se
ek

L Si
uz

0 B
S
ha

# Se
ta
ta
>

* M
ar



Metin Girişi

Sözlük Örnek: "sarõ" sözcüğü nasõl yazõlõr:
 (PQRS), 2 (ABC), 7,

4, 4, 4 (GHI) basõn.
õnda , tuşuna basõn.
emboller gösterilen şekilde her
lõr.

Uzun basõş

 / : ; " � ! ¡ ? ¿ # +
 ) & £ $ ¥ 1

æ ç 2

Φ 3

4

5

 6

 Θ Σ 7

8

 Ξ Ψ 9
14

Eğer girmek istediğiniz kelime T9® sözlüğünde
yoksa, bunu ekleyebilirsiniz. L1>2>3 tuşlarõna
basarak listenin en altõnda (_ _ _ _ _) ile gösterilen
girişe gelene kadar kaydõrõn.
Temel metin düzenleme ekranõnõ açmak için R
Hecele tuşuna basõn. Aşağõda açõklanan yöntemleri
kullanarak kelimeyi boşluksuz olarak girin ve
tamamladõğõnõzda L Tamam tuşuna basõn. Daha
sonra yazmakta olduğunuz mesaja döndürülürsünüz
ve yeni kelime eklenmiş olur.
Dil
Mesaj yazarken giriş dilini # tuşuna uzun
basarak değiştirebilirsiniz. Kullanõlabilir diller
telefonu satõn aldõğõnõz ülkeye bağlõdõr.

Temel metin girişi
* tuşuna basarak T9® girişten temel girişe geçin.
Bu metod istenilen karaktere ulaşmak için tuşlara
birden fazla basõlmasõnõ gerektirir: "s" harfi 7 tuşu
üzerindeki dördüncü harftir, bu yüzden "s" girmek
için dört kez basmanõz gerekir. R İptal tuşuna kõsa
basmak bir karakter siler, uzun basõldõğõnda metnin
tamamõ silinir. 

7, 7, 7, 7
7, 7 (PQRS), 
Mesaj tamamlandõğ
Harfler, sayõlar ve s
tuşun üzerinde yer a

Kõsa basõş

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
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Metin Girişi

0

Büyük küçük harf
değiştirmek için: Standart,
küçük harf veya BÜYÜK
harfler için.

0

#

Sembol ve noktala işaretleri
modunu açmak için. Sonra
mevcut 3 tabloda gezinmek için
L >> veya < ve > tuşuna
basõn.

Metin 
düzenleme 

için 
kullanõlan 

dili değiştirir

*
Mod değiştirmek için: T9®,
temel veya nümerik

Mod 
değiştirir



Ekstralar

 sonucu bilgilendirme içindir.
yeti 2 ondalõk basamaktõr. 2nci
sõ bir sonraki işlem için

nüştürücü
bir para birimindeki toplamõ
uru kullanarak başka bir para
nüştürmenizi sağlar. Yerel den
ine veya tam tersi dönüşüm
nõna kuru girin ve miktarõ Yerel
arõna girin: toplam otomatik

andanõzda etkinler yaratmanõzõ,
ve yönetmenizi sağlar. Ajanda
lduğunda, (bkz �Alarm sesleri�
inlik zamanõ geldiğinde bir bip
lõrsõnõz.

nu hafõza kapasitesini diğer
şõr (telefon rehberi, resim

 Telefonunuzun kullanõlabilir
etmek için, Medya Albümü >
.
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4. Ekstralar

Bu menü hareket halindeyken organize kalmanõzõ ve
bilgilendirilmenizi sağlayan özellik ve seçenekler
içerir.

Hesap makinasõ
Telefonunuzda temel hesap işlemlerini
yapabileceğiniz bir hesap makinesi
bulunmaktadõr. Sayõlar tuş takõmõ ile,

işlemler ise aşağõdaki tabloda gösterilen şekilde
gezinti tuşlarõ ile girilir:

Ekranõn en üstündeki bir simge işlemcileri girmek
için hangi gezinme tuşlarõnõn kullanõlmasõ
gerektiğini gösterir.
Ondalõk noktasõ için 0 tuşuna basõn ve basõlõ tutun.

Hesap makinesinin
Hesaplama hassasi
basamaktan sonra
yuvarlanmaktadõr.

Para birimi dö
Bu menü 
istediğiniz k
birimine dö

Yabancõ para birim
olabilir. Kur oranõ ala
veya Yabancõ alanl
olarak hesaplanõr.

Ajanda
Bu menü aj
saklamanõzõ 
uyarõsõ Açõk o
sayfa 50) etk
sesi ile uyarõ

Ajanda cep telefo
özelikler ile payla
albümü, sesler vb).
hafõzasõnõ kontrol 
Hafõza durumu seçin

Toplama > veya * tuşuna basõn.
Çõkartma < veya * tuşuna iki kez basõn.
Çarpma + veya * tuşuna 3 kez basõn.
Bölme - veya * tuşuna 4 kez basõn.
Eşit , veya # tuşuna basõn.
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ir etkinliğin değiştirilmesi bu
krarlarõnõ değiştir.

ümleri
yõtlõ etkinlikler Günlük görünüm,
m ve Aylõk görünüm şeklinde
 Bir görünüm formatõ seçin ve ,
ra önceki veya sonraki gün, hafta ya
ek için < veya > tuşunu kullanõn.

ri
ü hem yerel saati hem de seçtiğiniz
lgedeki yabancõ ülke saatini
enizi sağlar. Eğer ana ekranõnõzda
ncõ ülke saatini görüntülemeyi
r kağõdõ olarak seçtiğiniz resmin

ceğini, bunun yerine standart
ar kağõdõnõn geleceğini unutmayõn.

ilen etkinliği silmek için.
ilen etkinliği değiştirmek için.
ilen etkinliği kõzõlötesi ile başka
cihaza göndermek için.
ilen etkinliğin alarm tipi ile ilişkili
 değiştirmek için.
Ekstralar

Yeni etkinlik yaratma
1. Etkinlikler içinden <Yeni> seçin, daha sonra

oluşturulacak etkinlik tipini seçin (Tatil,
Toplantõ, Görevler).

2. Etkinliğin başlangõç ve bitiş tarihini, saatini girin
ve isim verin (örn. "Şirket Toplantõsõ").

3. Hatõrlatõcõ ve hatõrlatma sõklõğõ ayarlayõn:
seçilen zamanlarda uyarõlar tetiklenecektir.

Hatõrlatõcõlar sadece Toplantõ ve Görevler için
kullanõlabilir. Saat dilimi değiştirildiğinde
güncellenirler (bkz aşağõda �Saat dilimleri�).

Eski etkinlikleri silme
Bu menü eski etkinlikleri silmenize izin verir. Tüm
eski etkinliklerin silinmesi için başlangõç tarihini
girin (geçmiş veya gelecek), bu tarihten önceki tüm
etkinlikleri silmek için , tuşuna iki kez basõn.

Ajandanõzdaki tüm etkinlikleri silmek için, bu
tarihten önceki tüm etkinliklerin silineceğinden
emin olmak amacõyla birkaç yõl sonrasõ (örn. 31
Aralõk 2010) için başlangõç tarihi seçin.

Etkinlikleri yönetme
Listeden bir etkinlik seçin ve aşağõda açõklanan
seçeneklere erişmek için , veya L Seçenekler
tuşuna basõn.

Tekrarlanan b
etkinliğin tüm te

Etkinlik görün
Ajandanõzda ka
Haftalõk görünü
görüntülenebilir.
tuşuna basõn, son
da ayõ görüntülem

Saat dilimle
Bu men
bir bö
gösterm

yerel ve yaba
seçerseniz, duva
görüntülenmeye
Dünya saati duv

Sil Seç
Değiştir Seç
K.ötesi ile 
gönder

Seç
bir 

Sesi 
değiştir

Seç
sesi



Ekstralar

Yerel ayarlar r, programlanmõş etkinlikler
 Eğer bir alarm veya etkinlik
t dilimi A�da ayarlanmõşsa,
ştirseniz bile hala 9:00 AM

za durumunuza bağlõ olarak
adar ses kaydõ yapabilmenizi
afõza durumu� sayfa 22).
<Yeni> seçin. Şimdi konuşun
ğu ile birlikte görüntülenir.
durdurmak için L Kaydet
iz yeni ses dosyasõ için bir
 tuşuna basarak önerilenbul
ra Sesli kayõtlara dönersiniz ve
ntülenir.
izde, otomatik olarka çalmaya
işmek için , tuşuna basõn:
ydõ dinle, Yeniden adlandõr veya
 SMS/MMS zili olarak ayarladõr. 

nyali kaydõnõzõn kõsa sürede
um uzunluğa erişeceğini
urdurmazsanõz, kõrmõzõ zarf
 ile gönderilemeyecek kadar
ecektir.
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Saat dilimleri
Hem yerel saati hem de başka bir bölgeye ait saati
boş ekranda görüntülemek istiyorsanõz bu seçeneği
aktifleştirin. + veya - tuşuna basarak seçeneği Açõk
veya Kapalõ olarak ayarlayõn. Açõk olduğunda,
seçtiğiniz bölgeyi Yerel ve yab. değ. menüsü ile
görüntüleyebilirsiniz. 

Bu özellik Saat yok seçildiğinde �Tarih ayarõ�
sayfa 46 kullanõlamaz.

Yerel ve yab. değ.
Yerel yabancõ saat arasõnda geçiş yapmak için.
Yabancõ ayarlar

Alarmlar, hatõrlatõcõla
saat dilimine bağlõdõr!
saat 9:00 AM için saa
saat dilimi B�ye deği
için geçerli olacaktõr.

Sesli kayõt
Bu menü hafõ
12 dakikaya k
sağlar. (bkz �H

Kayda başlamak için 
mesajõ ilerleme çubu
Bitirdiğinizde, kaydõ 
tuşuna basõn. İstersen
isim girebilir ya da ,
edebilirsiniz. Daha son
yeni kayõt listede görü
Bir ses dosyasõ seçtiğin
başlar. Seçeneklere er
Yapabilecekleriniz, Ka
Sil, zil olarak ayarla ya da

Yanõp sönen uyarõ si
izin verilen maksim
gösterir. Eğer kaydõ d
simgesi kaydõn MMS
uzun olduğunu göster

Saati ayarla İlgili tuşlara basarak saati
ayarlamanõzõ sağlar.

Yerel saat 
dilimi

+ veya - ile bulunduğunuz bölgedeki
saat dilimine gidin.

Yaz saati Gün õşõğõ tasarruf seçeneğini Açõk
veya Kapalõ olarak ayarlamanõzõ sağlar.

Ybnc saat 
dilimi

+ veya - ile istediğiniz saat dilimini
seçin.

Yaz saati Gün õşõğõ tasarruf seçeneğini Açõk veya
Kapalõ olarak ayarlamanõzõ sağlar. 
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i olarak durdurmak için herhangi
 (R Durdur dõşõnda). Yaklaşõk 7
larm tekrar çalacaktõr.
larm tekrarõnõ durdurmak için R
 basõn.
ndan sonra snooze modu otomatik
õ kalõr.

ayarõ ayarladõğõnõz tüm alarmlar

tõlarõ (Bluetooth ve Kõzõl 

unuz kõzõlötesi ve Bluetooth ile
harici cihazlara bağlanabilirlik
Bu menü bu harici cihazlarla

tõyõ ayarlamak için daha fazla
 sağlamaktadõr. 

z diğer kõzõlötesi uyumlu cihazlara
nizi ve onlardan veri almanõzõ
ntõ ile sağlayan kõzõlötesi portuna
aşka bir cep telefonu, bilgisayar,
Ekstralar

Çalar saat
Cep telefonunuzda snooze özelliğine sahip
bir çalar saat vardõr. En fazla üç farklõ alarm
kurabilir ve alarmlarõn tekrarlanõp

tekrarlanmayacağõnõ seçebilirsiniz. Alarm kurmak
için aşağõdaki adõmlarõ takip edin:
1. Bir alarm seçin ve Açõk olarak ayarlayõn.
2. Daha sonra saati girin ve , tuşuna basõn.
3. Daha sonra tekrarlama sõklõğõnõ seçin: Bir kere,

Her gün, İş günlerinde.
4. Son olarak, alarm tipini seçin: Zil veya sesler

albümünden bir melodi ve , tuşuna basõn.
Diğer alarmlarõ ayarlamak için yukarõdaki adõmlarõ
tekrarlayõn.

Cep telefonunuz kapalõ ve/veya siz sesi Sessiz
olarak ayarlanmõş olsa bile çalar saat çalacaktõr.
Alarm çaldõğõnda, durdurmak için herhangi bir
tuşa basabilirsiniz (eğer snooze modu açõk değilse,
bkz aşağõsõ).

Snooze modu
Bu menü snooze modunu Açõk veya Kapalõ olarak
ayarlamanõzõ sağlar. Alarm çaldõğõnda snooze modu
Açõk ise:

� çalmayõ geçic
bir tuşa basõn
dakika sonra a

� çalmayõ ve a
Durdur tuşuna

9 alarm tekrarõ
olarak devre dõş

Snooze modu 
için geçerlidir.

Veri bağlan
ötesi)

Telefon
çeşitli 
sağlar. 
bağlan
özellik

Kõzõlötesi
Cep telefonunu
veri gönderme
kablosuz bağla
sahiptir (örn. B
PDA vs.).



Ekstralar

Veri alma
lefonunuz kõzõlötesi ile veri
 başka bir kõzõlötesi cihazõn
asõnõ bekler. Veri göndermede
takip edebilmeniz için ekranda
ir.

çekleşene kadar telefonunuz
ulamazsa, kõzõlötesi bağlantõ
 dosyanõn boyutu çok büyükse
niz alma iptal olur.

irten bir mesaj belirir. Aşağõda
re erişmek için , tuşuna basõn:

tooth kablosuz bağlantõyõ
e 10 metre meafe içerisindeki
bağlanabilir. Bluetooth bağlantõ
ktronik cihazlar gibi engellerin
 kalabilir.

kaydetmek, dosyayõ yeniden
mak için.
z verinin detaylarõnõ
emek için.
eriyi iptal etmek için.
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Telif hakkõ ile korunan dosyalar gönderilemez. PC
ile bağlantõ kurulurken, kõzõlötesi seçeneğini
aktifleştirdiğinizden emin olun.
Cihazlarõn pozisyonlarõ
İki cihaz arasõnda veri alõş verişi yapmadan önce,
birbirlerine göre doğru olarak pozisyonlandõrõlmalarõ
gereklidir. Şunlardan emin olun:
� kõzõlötesi portlar birbirini görmeli,
� aralarõnda en az 50 cm�den daha az mesafe

olmalõ.
� kõzõlötesi õşõnõ engelleyecek bir şey olmamalõ.
Veri gönderme
Cep telefonunuzdan kõzõlötesi ile veri göndermek
için, önce gönderilecek nesneyi seçmelisiniz: bir
resim, ses, isim veya etkinlik seçerken, bir alt menü
size kõzõlötesi ile Gönder seçeneğini sunacaktõr.
Telefonunuz kõzõlötesi uyumlu başka bir cihaz
bulduğunda, gönderim otomatik olarak başlar.
İşlemi takip edebilmeniz için ekranda mesajlar
görüntülenir.

Zaman aşõmõ gerçekleşene kadar telefonunuz
başka bir cihaz bulamazsa, kõzõlötesi bağlantõ
kesilirse veya siz iptal ederseniz gönderme iptal
olur.

Al seçtiğinizde, te
almaya hazõrdõr ve
göndermeye başlam
olduğu gibi, işlemi 
mesajlar görüntülen

Zaman aşõmõ ger
başka bir cihaz b
kesilirse, gönderilen
veya siz iptal ederse
Veri kaydetme
Dosya aldõğõnõzõ bild
açõklanan seçenekle

Bluetooth
Telefonunuz Blue
destekler, bu sayed
Bluetooth cihazlara 
duvar veya diğer ele
interferansõna maruz

Kaydet Veriyi 
adlandõr

Göster Aldõğõnõ
görüntül

Vazgeç Alõnan v
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zla sadece onaylanan bağlantõlarõn
 verilmesini sağlar.

bağlantõ
d> seçin, daha sonra telefonu diğer
 bulunabilir yapõn (PC, diğer telefon
cihazdaki işlemleri takip edin.
 Bluetooth

iği bir süre kullanõlmadõğõnda, pil
k için devre dõşõ bõrakmanõz önerilir.

ç / Kapat
enü cep telefonunuzun önceden

atlerde kendini otomatik olarak
 kapatmasõnõ sağlar. Bu sayede
il ömrü uzar (örn. Gece boyunca),

tlerde rahatsõz edilmezsiniz ve
matik olarak tekrar açõlõr.
yarlamak için, seçeneği seçin ve ,
çõk seçin ve , tuşuna basõn. Cep
endiliğinden açõlmasõnõ istediğiniz
tuşuna basõn. İstediğiniz sõklõğõ Bir

eya İş günlerinde arasõndan seçin ve
. Aktivasyonu onaylamak için bir
Ekstralar

Bluetooth uygulamadan önce, diğer cihazõn
Bluetooth uyumlu olduğunu üreticisinden veya
dokümanlarõndan kontrol edin.
Bluetooth menüsü

Bluetooth bağlantõ yapmak
Bluetooth bağlantõsõ yapmak için, ilk önce BT Açõk/
Kapalõ seçeneğinden Bluetooth özelliğini
açtõğõnõzdan emin olun. Sonra Cihazlarõm seçin. 
Ses cihazõ ile bağlantõ
<Ses cihazlarõnõ aygõla> seçin. Cihaz listesi
görüntülendiğinde, bağlantõ kurmak için bir tanesini
seçin. Siz bir aygõr seçtikten ve bağlantõ
kurulduktan sonra, aygõt ile eşleşmek için sizden
şifre girmeniz istenir. Bu şifre diğer Bluetooth
aygõtõn üreticisi tarafõndan sağlanõr, daha fazla bilgi
için dökümanlarõna bakõn. Şifre özelliği cihazõnõzla

veya diğer ciha
yapõlmasõna izin
Veri cihazõ ile 
<Anlaşõlabilir mo
cihaz tarafõndan
vs) ve bu diğer 
Pil tasarrufu ve
Bluetooth özell
gücünü koruma

Otomatik A
Bu iki ayrõ m
belirlenmiş sa
açmasõnõ veya
telefonunuzun p
belirlenen saa
telefonunuz oto
Otomatik açma a
tuşuna basõn. A
telefonunuzun k
saati girin ve ,
kere, Her gün v
, tuşuna basõn
mesaj belirir.

Seçenekler Tanõmõ
Takma isim 
dğştr Telefonun ismini değiştirmek için. 

BT Açõk/
Kapalõ Bluetooth özelliğini açar/kapatõr.

Cihazlarõm Önceden tanõmladõğõnõz cihazlara
bağlanmayõ seçer.

Al Dosya almayõ başlatmak için seçin.



Medya Albümü

Ses albümü
ep telefonunuzda kayõtlõ ses
yönetmenizi ve dinlemenizi

nekler şunlardõr:
P uygulamasõ çalõştõrmak ve
 ses dosyalarõ indirmek için.

dosyalarõnõzõn tümüne tek
den erişmek için.
rilmiş ses dosyalarõnõza

ek için. 
f hakkõ ile korunmuş örnek
ere erişmek için.

unmuş melodiler gönderilemez
 silinemez.

kayõtlarõnõn listesine erişmek
.

22

5. Medya Albümü

Hafõza durumu
Bu menü telefonunuzun kullanõlabilir
hafõza yüzdesini görüntülemek için
kullanõlõr. Çeşitli özellikler hafõza

kapasitesini paylaşõr. resimler, sesler, kaydedilmiş
notlar ve sesli komutlar için ses etiketleri, kayõtlõ
mesajlar, telefon rehberi ve ajanda girişleri,
oyunlar, vs. 
Hafõza durumunu ontrol etmek için , tuşuna basõn.
Ekranda boş hafõza yüzdesi ve telfonun toplam
hafõzasõ (Kb) olarak gösterilir. Her özellik
tarafõndan kullanõlan hafõza miktarõnõ detaylõ olarak
kontrol etmek için , tuşuna tekrar basõn.
Cep telefonunuzda bir çok ses ve resim
bulunmaktadõr. Sadece Melodilerim veya Resimlerim
klasörlerindeki sesleri veya resimleri silebilirsiniz,
örn. Kendi sesleriniz ve resimleriniz için yer açmak
amacõyla.
Eğer yeni bir öğeyi kaydederken Liste dolu mesajõ
görüntülenirse, yeni bir tane oluşturmak veya
eklemek için bir şey silmeniz gerekecektir.

Bu menü c
dosyalarõnõ 
sağlar. Seçe

Daha fazla... WA
yeni

Hepsini 
göster

Ses 
liste

Melodilerim İndi
erişm

Korunmuş 
melodiler

Teli
sesl

Kor
veya

Kayõtlar Ses 
için
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 saklayabilmesi ve görüntüleyebilmesi
ru boyutta ve formatta olmalõdõr.  

nde resimler metin listesi olarak
esmi seçin ve görüntülemek için >

 tuşuna basmak aşağõdaki menü
rişmenizi sağlar.

AP uygulamasõ çalõştõrmak ve
eni resim dosyalarõ indirmek için.
aha fazla bilgi için, bkz sayfa 29.
esim dosyalarõnõzõn tümüne tek

isteden erişmek için.
elefonun dahili kamerasõ ile
ekilmiş fotoğraflara erişmek için.
elefonunuza gelen resimlere
rişmek için.
elif hakkõ ile korunmuş örnek

esimlere erişmek için.

orunmuş resimler gönderilemez
eya silinemez.

ndirmiş olduğunuz simgelerin
istesine erişmek için.
Medya Albümü

Listedeyken, bir ses dosyasõ seçebilir ve aşağõda
listelenen menü seçeneklerine erişmek için ,
tuşuna basabilirsiniz.

Resim albümü
Bu menü cep telefonunuzda kayõtlõ
resimleri yönetmenizi ve görüntülemenizi
sağlar. Seçenekler aşağõda açõklanmõştõr.

Cep telefonunuz
için resimler doğ

Klasörlerin içi
görüntülenir. R
tuşuna basõn. ,
seçeneklerine e

Gönderme 
biçimi...

Seçilen ses dosyasõnõ Eposta (bkz
sayfa 37), Kõzõlötesi (bkz sayfa 19),
MMS (bkz sayfa 33) veya Bluetooth
(bkz sayfa 20) ile göndermek için.
Kayõtlar klasöründeki ses dosyalarõ
MMS ile gönderilemez.

Zil olarak 
ayarla

Seçilen ses dosyasõnõ zil olarak
ayarlamak için.

SMS/MMS 
zili olarak

Seçilen ses dosyasõnõ Mesaj zili
olarak ayarlamak için. Bu seçenek
Ayarlar > Sesler (bkz sayfa 50)
menüsünden aktifleştirilmelidir. 

Yeniden 
adlandõr

Seçilen ses dosyasõnõ Yeniden
adlandõr için.

Sil / Tümünü 
sil

Seçilen ses dosyasõnõ veya tüm
dosyalarõ bir seferde Sil için.

Daha 
fazla...

W
y
D

Hepsini 
göster

R
l

Resimlerim T
ç

Resimlerim T
e

Korunmuş 
resimler

T
r

K
v

Simgeler İ
l



Medya Albümü

len resme çerçeve veya simge
mek için.

im üzerinde yapõlan son
şikliği İptal et için veya Sõfõrla
, örn. Tüm değişiklikleri bir
rde iptal et. R Geri tuşuna
rak iptal edin veya L Tamam
na basarak onaylayõn.
len resmi kõzõlötesi, E-posta,
S veya Bluetooth ile

dermek için.
mi yapmõş olduğunuz tüm
şiklikler ile kaydetmek için.
seçeneği kullanarak resmi -90
ce, +90 derece veya +180
ce döndürebilirsiniz.
len dosyayõ görüntülemek için.

lliklerini (boyut, format,
nürlük, vs) görüntülemek için.
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Gönderme 
biçimi...

Seçilen dosyayõ Eposta (bkz sayfa 37),
Kõzõlötesi (bkz sayfa 19), MMS (bkz
sayfa 33) veya Bluetooth (bkz
sayfa 20) ile göndermek için. Telif
hakkõ ile korunan resimleri
gönderemeyeceğinizi unutmayõn.

Duvar kağõdõ 
yap

Seçilen resmi duvar kağõdõ olarak
ayarlamak için.

Değiştir Bu menüyü aşağõdaki seçeneklere
erişmek için kullanõn:

� Metin 
ekle

Seçilen resme metin eklemek için.
Düzenleme ekranõnda metninizi
girin ve , tuşuna basõn. Metni
ekranda taşõmak için gezinti
tuşlarõnõ kullanõn: kõsa basõş metni
bir seferde 1 pixel taşõr, uzun basõş
bir seferde 5 pixel taşõr.
Metin editörüne geri dönmek için
R Geri tuşuna basõn veya
onaylamak ve sonraki seçeneğe
geçmek için L Tamam tuşuna
basõn.

� Çerçeve 
veya 
simge 
ekle

Seçi
ekle

� Silgi Res
deği
için
sefe
basa
tuşu

� Gönder Seçi
MM
gön

� Kaydet Res
deği

Çevir Bu 
dere
dere

Görüntüle Seçi

Özellikler Öze
çözü
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tuşuna basarak döndürme (90° veya
rini açõn.

leri otomatik olarak slaytshowda
e izin verir.
ki her resim arasõnda uygulanacak
i seçin (10, 15 veya 20 saniye) ve
 Seç tuşuna basõn.
de, istediğiniz resimleri < veya >
rak seçin. Resimlerin tümünü bir
mek veya seçimi kaldõrmak için
tleri sil seçin.

başlatmak için , tuşuna ve
çin R tuşuna basõn.
, yapõlan son seçim otomatik olarak
V slaytshow menüsünden çõksanõz
 birkaç kez oynatõlabilir.
Medya Albümü

TV slayt gösterisi
Bu menü Resim albümü içinde listelenen
resimlerin (slaytshow olarak otomatik veya
manuel olarak tek tek) TV ekranõnda TV

bağlantõ aksesuarõ ile görüntülemenizi sağlar.

TV bağlantõsõ ürünle birlikte sağlanmamõş
olabilir. Bu durumda ayrõ olarak satõn almanõz
gerekir. Detaylar için bkz �Philips Orijinal
Aksesuarlarõ� sayfa 76.

Manuel
Bu menü resimleri manuel olarak görüntülemenize
izin verir. + veya - tuşuna basarak resim listesinde
gezinin. Fraik tam ekran görüntülemeyi açmak ve
TV�ye göndermek için > tuşuna, listeye geri
dönmek için < tuşuna basõn. Bir resim seçildiğinde,

, veya L Seç 
180°) seçenekle
Otomatik
Bu menü resim
görüntülemeniz
1. Slaytshowda

süre değerin
, ya da L

2. Beliren liste
tuşuna basa
seferde seç
İşaretle/İşare

3. Slaytshowu 
durdurmak i

Her iki moda da
kaydedilir ve T
bile arka arkaya

Yeniden 
adlandõr

Seçilen resmi Yeniden adlandõr için.

Sil / Tümünü 
sil

Seçilen dosya veya tüm dosyalarõ
bir seferde Sil için.

Korunmuş resimler klasöründeki
resimler gönderilemez veya
silinemez.



Eğlence

Kronometre
mönüsüne girdiğinizde, ekranda
 başlangõç saati olarak 00:00:0
.
tmak için L Başlat�a veya ,
şlat/Durdur ve Yeniden Başlat

en başlatmak için R Yeniden
a sonra kronometreden çõkmak
nõz.

önüsüne giriniz ve geri sayõm
:DD:SS formatõnda yazõnõz.

latmak için L Başlat�a basõnõz.
urdurmak için L Durdur�a
i sayõmdan çõkmak için R

sonunda, telefonun alarmõ
 sayõmdan çõktõğõnõzda, alarm
26

6. Eğlence

Gregoryen Yõldõz Falõ, Ay Takvimi ve Çin Festivali
sadece Çince menüde mevcuttur (bkz sayfa 26).
Telefonunuzu satõn aldõğõnõz ülkeye bağlõ olarak
telefonunuzda Çince menü olabilir veya olmayabilir.

Duvar oyunu
Bu oyunun amacõ top ile vurarak tuğlalarõ
yok etmektir. Tüm tuğlalarõ yok ettiğinizde
bir sonraki bölüme geçersiniz.

Kullanõlan tuşlar:

Kronometre 
Kronometre
görülecektir

Kronometreyi başla
basõnõz. Tuşlar. Ba
olarak görünecektir.
Kronometreyi yenid
Başlat�a basõnõz. Dah
için R Geri �ye basõ

Geri sayõm
Geri sayõm m
zamanõnõ SS

1. Geri sayõmõ baş
2. Geri sayõmõ d

basõnõz ve ger
Geri�ye basõnõz.

3. Geri sayõm 
çalacaktõr. Geri
kapanacaktõr.

4 ve 6 Raketi sola veya sağa hareket
ettirmek için.

* ve # Topu sola veya sağa atarak
oyunu başlatmak için.

0 Oyunu 2 dak. Kadar duraklatmak
için (bu süreden sonra boş ekrana
döner ve oyun kaybedilir).
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i

lantõ çalõştõrõrken kullanõlacak
eke tipini seçmek ve ilgili ayarlarõ
õlandõrmak için.
SM veya GPRS: cep telefonunuz
osta bağlantõsõ için sadece GSM
ya GPRS şebekesi kullanõr-.

nce GPRS: cep telefonunuz önce
PRS şebekesine bağlanmayõ dener,
PRS şebekesine bağlanamazsa
SM şebekesini dener.

eneğin seçilmesi hem GSM hem
rlarõnõn yapõlandõrõlmõş olmasõnõ
ylar için bkz sayfa 46.

lanmak istediğiniz harici veri
ekesinin DNS adresini girmenize
 verir.
rlar > Şebeke > Erişim ayarlarõ
isinde tanõmladõğõnõz veri
fillerinden birini seçmenizi sağlar
z sayfa 52).
Eğlence

El Feneri
Telefonun arkasõndaki el fenerini Açõk için
ayarlamanõzõ veya Kapalõ hale getirmenizi
sağlar.

Java
Cep telefonunuz Java özelliğine sahiptir, bu
sayede Java-uyumlu oyunlar gibi
uygulamalar şebeke üzerinden indirilebilir.

Java ilk kez çalõştõrõldõğõnda, Java yüklenmesinin ve
yapõlandõrõlmasõnõn biraz zaman alacağõ bir mesaj
ile size bildirilir. Bu sadece bir kez olur.
Ayarlar
Java yüklendikten sonra, yapõlandõrma ile devam
edebilirsiniz.
Oto. başlatma
Otomatik Java çalõştõrmayõ Açõk veya Kapalõ olarak
ayarlamanõza izin verir. Açõk olduğunda, Java
uygulamasõ kurulumun ardõndan otomatik olarak
çalõşõr.

Şebeke erişim

Taşõyõcõ Bağ
şeb
yap
� G

ep
ve

� Ö
G
G
G

Yukarõdaki seç
de GPRS aya
gerektirir. Deta

DNS 
adresi

Bağ
şeb
izin

Şebeke 
seçimi

Aya
içer
pro
(bk



Eğlence

Şebeke z �MIDlets� mesajlarõ
IDlet JAVA uygulamalarõ

üne girin ve başlama saatini
da girin. 
atmak için L Başlat tuşuna basõn.

durdurmak için L Durdur
ak için ise R Geri düğmesine

 sonunda, telefon alarm sesi

üne girdiğinizde, kronometre
00:0 olacak şekilde
Fonksiyon tuşlarõ Durdur ve

ktõr. Kronometreyi başlatma
 Başlat veya , tuşuna basõn.
mak için Sõfõrla tuşuna basõn.
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Bu menü DNS ve proxy adresleri dahil olmak üzere
operatöre özel ayarlara erişim sağlar. Kullanõlabilir
olduğunda, bu menüdeki tüm öğeler önceden
yapõlandõrõlmõştõr, bu yüzden değiştirilmeleri
gerekmez.
Java uyglmlr
1. Bu menüyü ilk seçişinizde, başlatmanõn

çalõştõrõlmasõ için L Tamam tuşuna basõn.
Birkaç dakika sürer.

2. JAVA penceresine döndükten sonra şunlarõ
yapabilirsiniz:
- , tuşuna basarak Varsayõlan klasör içeriğine

erişmek, sonra listelenen oyunlarõ oynamak
için L Menü ve Seç tuşlarõna basõn,

- veya L Menü tuşuna basarak klasör
oluşturma ve yönetmenize izin veren
seçeneklere erişin.

3. İndirdiğiniz cep telefonu JAVA oyunlarõnõ
kurmak için Yükle seçin: oyunu oynayabilmek
için her zaman önce yüklenmesi gereklidir.

4. Java uygulamalarõndan çõkmak için Çõkõş
tuşuna basõn veya L Menü tuşuna basarak
mevcut seçeneklerin listesine erişin.

Cep telefonunu
görüntüleyebilir. M
veya oyunlarõdõr.

Geri sayma
Geri sayma menüs
SS:DD:SS formatõn
1. Geri saymayõ başl
2. Geri saymayõ 

düğmesine çõkm
basõn.

3. Geri saymanõn
çalar.

Kronometre
Kronometre menüs
başlangõcõ 00:
görüntülenecektir.  
Sõfõrla halini alaca
durdurmak için L
Kronometreyi sõfõrla



29

başlatmak için, Operatör > WAP >

uz şebekeye Ayarlar > Şebeke
nõmladõğõnõz Erişim ayarlarõ ile
 sayfa 46).. Bağlantõ hatasõ
kranda �Menüye git� mesajõ
 veya L Seçenekler tuşuna basarak
rine erişin (bkz sayfa 31).

mu başlattõğõnõzda açõlan ilk WAP
 durumda bu menü öğesi önceden
õr ve sizi operatörünüzün WAP ana
yacaktõr. Bu varsayõlan ana sayfayõ
 bkz �Seçenekler� sayfa 31.

Çevrimiçi sayfalarda gezinmek
için.

ç Vurgulanmõş öğeyi seçmek
için.
Önceki sayfaya dönmek için.

n 
 

WAP oturumunu sona
erdirmek için.
Operatör

7. Operatör

Bu menü operatörünüz tarafõndan sağlaan servis ve
özellikleri içerir. Buna bağlõ olarak, aşağõda
açõklanan menüler aboneliğinize bağlõ olarak farklõ
olabilir veya olmayabilir. Daha fazla detay için
şebeke operatörünüzle görüşün.
Sağlanan servisler ücretli telefon görüşmesi
yapmanõzõ veya SMS göndermenizi gerektirebilir.

Oper. Servisleri +
Bu menü seçeneği operatöre özel servisler
için ayrõlmõştõr. Bu seçenekler hakkõnda
daha fazla bilgi için lütfen operatörünüzle
temasa geçin.

WAP
Bu menü şebekeniz tarafõndan sağlanan
haberler, spor, hava durumu gibi hizmetlere
erişmek için kullanõlõr.

Eğer telefonunuz önceden yapõlandõrõlmõşsa, bu
bölümde açõklanan ayarlarõ değiştirmeniz gerekli
değildir. Bazõ operatörler için ayarlar uzaktan
yapõlabilir.

WAP oturumu 
Ana sayfa seçin.

Cep telefonun
menüsünde ta
bağlanõr (bkz
durumunda, e
görüntülenir: ,
WAP seçenekle
Ana sayfa
Bu, WAP oturu
sitesdir. Bir çok
yapõlandõrõlmõşt
sayfasõna bağla
değiştirmek için

 + veya -
kullanõn
, veya L Se
tuşuna basõn
R Geri tuşuna 
basõn
) tuşuna basõ
veya Seçenekler
> Çõkõş seçin



Operatör

Yer işaretleri tüm bağlantõ ayarlarõ seçilen
r.
ri
ekli resimlerin yüklenmesini
devre dõşõ bõrakmak için.

en sayfalarõn global indirilme
acaktõr.

eniden isimlendirmek için
nõn gelmesi için yeni ismi

õrasõnda gezilen sayfalarõn
 hafõza alanõnõ boşaltmak için.

 sayfa ismini ve adresini
(düzenleme ekranõnõn gelmesi
eye başlayõn).
arlar > Erişim ayarlarõ içinde
veri profillerinden birini
ir (bkz sayfa 52).
tõ çalõştõrõlõrken seçilen profil
lacak şebeke tipini seçmenizi
46).
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Bu menü sõk kullandõğõnõz WAP sitesi adreslerini,
saklamanõzõ, yeniden adlandõrmanõzõ ve listeden
kolaylõkla erişmenizi sağlar.
Gezinme sõrasõnda L Seçenekler tuşuna basõn, sonra
Yer işaretleri seçin: isim ve URL alanlarõ gezdiğiniz
sayfadaki bilgilerle otomatik olarak doldurulacaktõr.
Yer işareti ekle seçin ve düzenleme ekranõnõn
gelmesi için yeni ismi girmeye başlayõn. , tuşuna
basõn, daha sonra URL adresini girmek için aynõ
şekilde devam edin.
Yer İşrtlr Ynt menüsü seçili yer işaretleri için Sil veya
Düzelt imkanõ sağlar.
URL'yi girin
Bu menü bir WAP sitesi adresi girerek bunu
seçtiğinizde doğrudan bağlanmanõzõ sağlar (WAP
adreslerini yer işareti olarak kaydetmeden erişmek
için hõzlõ bir yol).
Bu menüye girdiğiniz tüm adresler ve en az bir kez
bağlanõlanlar listede gözükür. Öğelerden birini seçin
ve ilgili sayfaya adresin tamamõnõ girmeye gerek
olmadan tekrar bağlanmak için , tuşuna basõn.
Ayarlar
WAP sitelerine erişim için, önce bir WAP bağlantõ
profili oluşturmanõz gerekir.
Profil seç
Mevcut profillerden birini seçmek, sonra her biri
için bağlantõ ayarlarõnõ tanõmlamak amacõyla.

Aşağõda açõklanan 
profil için uygulanõ
Tarayõcõ seçenekle
WAP sayfalarõna 
etkinleştirmek veya 

Kapalõ seçmek, gezil
sürelerini hõzlandõr
Prfl Yn İsm Ver
Seçili profili y
(düzenleme ekranõ
girmeye başlayõn).
Önbellek
WAP oturumu s
saklandõğõ telefonun
Şebeke
� Ana sayfa: Ana

değiştirmek için 
için yeni ismi girm

� Şebeke erişimi Ay
tanõmladõğõnõz 
seçmenize izin ver

� Taşõyõcõ bir bağlan
tarafõndan kullanõ
sağlar (bkz sayfa 
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nda L Seçenekler tuşuna basarak
işebilirsiniz:

arsayõlan an sayfaya erişim için.
ezilen bir önceki sayfaya geri
önmek için.
ezilen bir sonraki sayfaya gitmek

çin.
ezilmekte olan sayfayõ orijinal

unucusundan yeniden yüklemek
çin.
ezilmekte olan WAP sayfasõnõ ana

ayfa olarak ayarlamak için.
esim albümü içinde görüntülenen
ayfalarõn içinde gömülü resimleri
aydetmek için.
AP oturumunu sona erdirmek

çin.
u seçeneklerin açõklamalarõ için
kz sayfa 30.
Operatör

� Proxy adresi ve Proxy portu seçili profil
kullanõlarak WAP bağlantõsõ açõlõrken
kullanõlacak ağ geçidi adresini ve port numarasõnõ
tanõmlamanõzõ sağlar.

� Güvenlik: kurulu güvenlik Sertifikalar (sonra
detaylarõnõ görüntülemek veya silmek için),
Oturum bilgisi veya Geçerli sertifika listelerini
görüntülemek için.

"Push" Gel. Kut.
Bu menü şebekeniz ve /  veya operatörünüz
tarafõndan size otomatik olarak gönderilen mesajlarõ
okumanõz ve yönetmenize izin verir. 

Bazõ durumlarda, yeni bir �push� mesaj geldiğini
göstermek için ekranda kõrmõzõ "@" işareti
görüntülenecektir. Okumak için , veya L Oku
tuşuna basõn ya da boş moda geri dönmek için R
Geri tuşuna basõn. 

Push mesajlarõ sõkõştõr ilgili WAP servisine hõzlõ
erişim için URL linkleri içerir: bağlantõ üzerine tek
tõklama ile WAP sitesi açõlabilir veya multimedya
dosyalar telefonunuza indirilebilir.

Eğer push gel. kut. dolu ise, bir mesaj WAP >
�Push� gel. kut. mesajlarõndan bazõlarõnõ silmeniz
için sizi uyaracaktõr.

Seçenekler
Gezinme sõrasõ
aşağõdakilere er
Ana sayfa V
Geri G

d
İleri G

i
Yenile G

s
i

Ana sayfa 
yap

G
s

Farklõ 
kaydet...

R
s
k

Çõkõş W
i

Yer İşaretleri
URL'yi girin
Ayarlar
"Push" Gel. 
Kut.

B
b



Mesajlar

eçenek Açõk iken, göndermiş
ğunuz SMS�in alõcõ tarafõndan
p alõnmadõğõ size yine SMS
yla bildirilir. Bu özellik
eliğe bağlõdõr.
seçenek Açõk iken, Arşiv
süne gönderilen tüm mesajlar
atik olarak kaydedilecektir.
ayõlan SMS merkezinizi
enizi sağlar. SIM kartõnõzda bu
et kullanõlamõyorsa, SMS
ezi numaranõzõ girmeniz
ecektir.
eçenek Açõk iken, mesajõnõzõn
na kendi imzanõzõ
ebilirsiniz. Düzenle, Değiştir

 Kaydet seçenekleriyle imzanõz
nde çalõşabilirsiniz.
jõnõzõn SMS merkezinde
nacağõ sürenin uzunluğunun
mesi. Bu alõcõ şebekeye bağlõ
ken kullanõşlõdõr (bu yüzden
jõnõzõ o anda alamõyordur). Bu
ik aboneliğe bağlõdõr.
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8. Mesajlar

Ayarlar

Sözlüğüm
Bu özellik, mesaj yazarken T9 sözlükten
faydalanmanõza izin verir. T9 sözlüğe giriş
hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için lütfen �T9® metin
girişi� sayfa 13)�e bakõn. Yeni bir sözcük yaratmak
ve kaydetmek için <Yeni> seçeneğini, veya
sözlüğün tüm içeriğini tek seferde silmek için
<Tümünü sil > seçeneğini seçin.
SMS Şablonlarõ 
Yanõt 
şebekesi

Bu seçenek Açõk iken, SMS mesaj
merkezinizin numarasõnõ mesajõnõz
ile birlikte gönderebilirsiniz. Bu
durumda alõcõ kendi SMS
merkezini değil, sizin SMS
merkezinizi kullanarak mesajõnõza
cevap verebilecektir. Bu sayede
aktarõm hõzõ artacaktõr. Bu özellik
aboneliğe bağlõdõr.

Teslim
raporu

Bu s
oldu
alõnõ
yolu
abon

SMS otom. 
kaydet

Bu 
menü
otom

SMS 
merkezi

Vars
seçm
hizm
merk
gerek

İmza Bu s
sonu
ekley
veya
üzeri

Geçerlilik 
süresi

Mesa
sakla
seçil
değil
mesa
özell
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rlarõ

Şu seçenekler arasõnda seçim
yapmanõza izin verir:
� Manuel: Gelen kutusu içerisinde

bir hatõrlatma seçip Oku
seçeneği ile manuel olarak
sunucuya bağlandõktan sonra
Çal seçeneğini kullanarak
MMS�i oynatabilirsiniz.

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

Dolaşõm esnasõnda bu mod devre
dõşõdõr.

MMS�lerinizin sunucuda 1 saat
ila 1 hafta (maksimum) arasõnda
ne kadar süreyle saklanacağõnõ
seçmenizi sağlar. Bu alõcõ
şebekeye bağlõ değilken
kullanõşlõdõr (bu yüzden
mesajõnõzõ o anda alamõyordur).
Mesajlar

MMS
Bu menü, kullanõlabilir MMS profillerinden biri
için Etknlştr, Değiştir veya Yeniden adlandõr
seçeneklerini seçmenizi mümkün kõlar. Cep
telefonunuz önceden yapõlandõrõlmõş olabilir.
Ayarlarõ değiştirmek için, listeden bir MMS profili
seçin ve aşağõdaki ayarlara ulaşmak için Değiştir
seçeneğini seçin.

Uygulama ayaHõzlõ SMS Açõk olduğunda, gelen SMS
mesajlarõnõ boş ekranda
görüntülemenizi sağlar. Daha sonra
aldõğõnõz bir mesajõ cevaplamak
için , tuşuna basmanõz,
düzenleme ekranõnda mesajõnõzõ
yazmanõz ve , tuşuna tekrar
basmanõz yeterlidir.
Eğer birini okurken yeni bir SMS
alõrsanõz, ikinciyi okumadan önce
birincisini cevaplayabilirsiniz.
Alternatif olarak, birinci mesajdan
çõkmak için Geri tuşuna
basabilirsiniz. İkinci mesaj ekranda
görüntülenir.

Alõm modu

Geçerlilik 
süresi



Mesajlar

lir e-posta profillerinden biri için
 Yeniden adlandõr seçeneklerini
kõlar. Cep telefonunuz önceden
ilir. Ayarlarõ değiştirmek için,
rofili seçin ve aşağõdaki ayarlara
 seçeneğini seçin. 

eneği Açõk veya Kapalõ konumuna
irmenizi mümkün kõlar. Açõk
iliyken, ağ tarafõndan size daha
reklam mesajõ gönderilecektir.

arladõğõnõz bağlantõ profilleri
sõnda seçim yapmanõzõ sağlar
z. �Erişim Ayarlarõ� sayfa 52).

r bağlantõyõ çalõştõrõrken
llanõlacak şebeke tipini
menizi sağlar: GSM, GPRS veya
ce GPRS.
ğlanmak istediğiniz sunucunun

S adresini girmeniz için.
nucunun ağ geçidine ait port
maralarõnõ veya IP�yi girmeniz
n.
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Şebeke ayarlarõ

E-posta
Bu menü, kullanõlabi
Etknlştr, Değiştir veya
seçmenizi mümkün 
yapõlandõrõlmõş olab
listeden bir E-posta p
ulaşmak için Değiştir

Okuma 
Raporu

Bu seçenek Açõk veya Kapalõ
olarak ayarlanabilir ve göndermiş
olduğunuz MMS�in durumunun
değişip değişmediğini, örn. MMS�in
okunduğunu veya silindiğini size
SMS yoluyla bildirir.

Teslim raporu Bu seçenek Açõk veya Kapalõ
olarak ayarlanabilir ve gönderim
durumunu, örn. MMS�inizin alõnõp
alõnmadõğõnõ, size SMS yoluyla
bildirir.

Otomatik kayõt Bu seçenek Açõk veya Kapalõ olarak
ayarlanabilir ve gönderilen mesajlarõ
Giden kutusu menüsüne otomatik
olarak kaydetmenizi mümkün kõlar.

Slayt süresi Her bir MMS slaytõ arasõndaki
süreyi seçmenizi sağlar.

Kimliği gizle MMS�lerinizi alacak kişilere
kimliğinizi (örn. Telefonu
numaranõzõ) Her zaman gizle veya
Hiçbir zaman gizleme için.

Reklamõ sõnõrla Seç
get
seç
az 

Şebeke erişimi Ay
ara
(bk

Taşõyõcõ Bi
ku
seç
Ön

MMS merkezi Ba
MM

Ağ geçidi adresi 
Ağ geçidi portu

Su
nu
içi
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internet bağlantõsõna benzediğine
ğlantõsõ da geniş bant bağlantõya
tedir. GPRS (veya Global Packet
radyo sinyali kullanarak hõzlõ veri

yan bir protokoldür.
õ yapõlandõrmak için, bir kullanõcõ
ifrenizin olmasõ gerekir; fakat bazõ
õlarõ bu bilgiler olmadan da
u durumda, APN (veya Access Point
belirtmeniz gereklidir.

neği, internet bağlantõsõnõ nasõl
izi seçmenizi sağlar.
fonunuz, e-posta bağlantõlarõ için
ğõnõ kullanacaktõr.
fonunuz, e-posta bağlantõlarõ için
ğõnõ kullanacaktõr.

ep telefonunuz önce GPRS ağõna
alõşacaktõr. Ancak GPRS ağõna

rsa, GSM ağõna bağlanmayõ

lefonun aramayõ otomatik olarak
landõracağõ bir inaktivite zaman-

mõ değeri girin (bağlantõ kurulmuş
rumdaysa). Bu değer 30 saniyenin
erinde olmalõdõr.
Mesajlar

Hesaplardan biri önceden yapõlandõrõlmõşsa kilitli
olacaktõr; bu durumda hesap yeniden
adlandõrõlamaz.
Şebeke erişimi
E-postalarõnõza bakabilmek için, önce internet
bağlantõnõzõ yapõlandõrmanõz gerekecektir.
GSM Ayarlarõ
İnternete bağlanmak için bir GSM bağlantõsõnõ
kullandõğõnõzda, cep telefonunuz operatörünüz
tarafõndan sağlanan bir numarayõ tuşlayacak, veri
gönderimi ve alõmõ bu bağlantõ üzerinden yapõlacaktõr;
bu bağlantõ bilgisayarõnõzdan yaptõğõnõz dial-up
(aramalõ) internet bağlantõsõna benzer. GSM bağlantõ
parametreleri aşağõdaki tabloda açõklanmõştõr.

GPRS ayarlarõ
GSM aramalõ 
göre, GPRS ba
karşõlõk gelmek
Radio Service), 
gönderimi sağla
GPRS bağlantõs
adõnõzõn ve bir ş
GPRS bağlant
çalõşmaktadõr. B
Name) bilgisini 
Taşõyõcõ
Bu menü seçe
kurmak istediğin
� GSM: cep tele

sadece GSM a
� GPRS: cep tele

sadece GPRS a
� Önce GPRS: c

bağlanmaya ç
bağlanõlamõyo
deneyecektir. 

Telefon 
No

Bu numara, cep telefonunuzun bağlantõ
kurmak için aradõğõ numaradõr. Önce
ISDN No. (Integrated Service Digital
Network) veya Analog No. (ağ
operatörünüze bağlõ olarak)
seçeneklerinden birini seçin,
ardõndan operatörünüzün sağladõğõ
Telefon numarasõ girin,

Kullanõcõ 
adõ & Şifre

GSM ağ operatörünüzün bu hizmetten
faydalanabilmeniz için sağladõğõ
kullanõcõ adõ ve şifre.

Otomatik 
kes

Te
son
aşõ
du
üz



Mesajlar

Bu özelliklerin çalõşõr hale gelmesi için, önce ilgili Gelişmiş

tüm abonelere düzenli olarak
jlarõnõn alõnõşõnõ yönetir. Size
 erişim sağlar:

sunucusunun port numarasõ.
ellikle port 110�dir.
 sunucusunun port numarasõ.
ellikle port 25�dir.
n Name Server için IP adresi.
 doğrulamasõ genellikle Kapalõ
ğine ayarlanmõştõr. Daha fazla
in sağlayõcõnõzla temasa geçin.

ekranda sürekli olarak
lmesini istediğiniz mesaj
eçmek için (bu durumda, tipi
odu ve Konular menülerinin

sine de girin).
el yayõn mesajlarõnõn alõmõnõ

veya Kapalõ olarak
abilirsiniz.
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ayarlarõ girmeniz gereklidir.
Eposta sunucusu
E-posta servisine bağlanmak için gereken ayarlarõ
yapõlandõrmanõzõ sağlar.

E-posta servis sunucunuzdan POP3 ve SMTP
adreslerini almanõz gereklidir.
E-postanõza girmek için GPRS bağlantõsõndan
faydalanmak istiyorsanõz, e-posta göndermek için
mobil servis sağlayõcõnõzõn SMTP sunucusunu
kullanmanõz gerekebilir.

SMS yayõnõ
Bu menü şebekedeki 
gönderilen SMS mesa
aşağõdaki seçeneklere

Şifre E-posta hesabõnõza giriş şifreniz.
E-posta 
adresi

E-posta adresiniz.

SMTP 
adresi

Simple Mail Transport Protocol
(SMTP) adresi. Giden posta için
kullanõlan bu sunucu, normalde
smtp.yourmail.com formatõndadõr.

POP3 adresi Post Office Protocol (POP) adresi.
Gelen posta için kullanõlan bu
sunucu, normalde pop3.yourmail.com
formatõndadõr.

Kullanõcõ adõ E-posta hesabõnõza girmeniz için
kullanõcõ adõ.

Port POP3 POP3 
Bu gen

Port SMTP SMTP
Bu gen

DNS adresi Domai
SMTP 
Doğrulama

SMTP
seçene
bilgi iç

Bölge Kodu Boş 
gösteri
tipini s
Bölge k
her iki

Alõş Hücres
Açõk 
ayarlay
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 anda bir veya birden fazla alõcõya
bi bir ek ile e-posta göndermenizi
Bir kez alõndõktan sonra, mesajõnõz
ve ekleriniz uygun bir yazõlõm ile
ektedir.

 Yeni Email menüsünden e-posta
 çõktõğõnõz veya gönderimi
l ettiğiniz takdirde, e-postanõn
meden silinecektir.

fon defterinizde kayõtlõ bulunan
aralarõn e-posta adreslerini girerek
turduğunuz alõcõlarõ seçmenizi
ar (bkz. �Rehber� sayfa 61).
atlarõ ekledikten sonra, irtibatlardan
i seçip , Değiştir seçeneği ile
sta adresini değiştirebilir, Sil
neği ile listeden silebilirsiniz.

 telefon defterinizden bir irtibat
yseniz, e-posta adresini girebileceğiniz
üzenleme penceresi açõlacaktõr. 
Mesajlar

Mesaj oluştur

Yeni Email
Cep telefonu sözleşmenizde yer almõyorsa, e-posta
göndermek ve almak için bir e-posta servisine
kaydolmanõz gereklidir. Bu durumda, tüm
parametreler size operatörünüz tarafõndan
gönderilecektir.

Bu menü, aynõ
JPEG resmi gi
mümkün kõlar. 
iletilebilmekte 
görüntülenebilm

Mesaj oluştur >
gönderilmeden
yapõlõrken ipta
içeriği kaydedil

Konular Almak istediğiniz mesaj tiplerini
tanõmlamanõz için. Bir konu
yapõlandõrmak için, <Yeni> seçeneğini
seçin, operatörün sağladõğõ kodu
girin ve, eğer istenirse, bir isim
düzenleyin. Listedeki mevcut
konular arasõndan birini seçebilir,
bu konuyu yeniden adlandõrabilir,
değiştirilebilir veya silebilirsiniz.

Listeye 15 adede kadar farklõ konu
girebilirsiniz. Farklõ konulara ait
kodlarõ edinmek için, operatörünüzle
bağlantõ kurun.

Alõcõ 
ekle

Tele
num
oluş
sağl
İrtib
birin
e-po
seçe

SIM
seçti
bir d



Mesajlar

farklõ tipte en fazla iki farklõ ek
örüntüler ve resimler hariçtir:
on sonra görüntü seçerseniz,
r ya da tam tersi.
lerden birini seçtiginizde, ,
iginiz kisiye gönderebilir veya
. 

arak SIM�de depolanacaktõr ve
nra telefon hafõzasõna

nan resimler ve sesler SMS ile

erli mesajõ ve eklerini Arşiv
üsüne kaydetmek için.
cel mesajõ göndermenizi
ar.
odi eklemek için.
im veya animasyon eklemek
.
lama dilini değiştirmek için.
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Tek seferde sadece bir resim (JPEG, GIF veya
BMP) veya bir ses ekleyebilirsiniz. E-posta
yazarken biri sizi aradõğõnda, menü kapanõr ve
arama sona erdiğinde tekrar boş ekran
görüntülenir.

SMS gönder
Yeni SMS oluşturmak ve göndermek için aşağõda
açõklanan adõmlarõ uygulayõn:
1. Mesaj olustur > Yeni SMS seçin. SMS mesaj

metnini, göndereceginiz telefon numarasini
girin sonra L Seç veya ,. Tusuna basin.
Alicinin ismini kisiler listesinden de
seçebilirsiniz.

SMS ile birlikte iki 
gönderebilirsiniz. G
eğer önce animasy
sadece görüntü alõnõ
Yukaridaki seçenek
tusuna basarak seçt
alici ekleyebilirsiniz

Yeni SMS, geçici ol
okunduktan so
aktarõlacaktõr.

Telif hakkõ ile koru
gönderilemez.

E-posta 
oluştur

Kendi mesajõnõzõ tasarlamanõzõ
mümkün kõlar. 
Konuyu ve metni girin, ardõndan bir
sonraki seçeneğe geçmek için ,
tuşuna basõn:
� Ses ekle veya Grafik ekle ile e-postanõza

ses veya grafik ekleyebilir,
� Şimdi gönder ile seçilen alõcõ(lar)a

gönderebilir,
� Değiştir ile e-postanõzõ tekrar

tasarlayabilirsiniz.

Kaydet Geç
men

Şimdi gönder Gün
sağl

Ses ekle Mel
Grafik ekle Res

için
Giriş dili Tuş
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esajlarõ oluşturulurken aşağõdaki
nõlabilir: 
Yeni bir slayt yaratarak slayt
gösterisine eklemeniz için. Birkaç
slayt yarattõktan sonra aralarõnda
gezinmek için < veya > tuşuna
basõn.
Mesajõn konusunu düzenlemek ve
değiştirmek veya girmek için.
Sonraki/önceki slayta gitmek için.
Bu seçenek sadece MMS birden
fazla slayt içeriyorsa belirir.
Seçilen sayfayõ silmek için
(mesajda birden fazla sayfa varsa).
Mesajõnõzõ daha sonra
düzenlemek, tamamlamak ve
göndermek üzere taslak olarak
kaydetmeniz için.
Mesajõnõzõ şablon olarak
kaydetmek için, böylelikle diğer
MMS�ler için temel oluşturabilir
(örn. �İyiki doğdun� mesajõ).
Mesajlar

Yeni MMS
Yeni MMS seçeneğini seçtiğinizde, önce MMS�i
göndermek istediğiniz kişiyi girmeniz istenir.
Mevcut irtibatlardan birini veya birkaçõnõ seçebilir,
yeni bir cep telefonu numarasõ veya yeni bir e-posta
adresi girebilirsiniz.
MMS oluştur istenecektir. MMS oluşturma
ekranõnda bulunan beş simge ile Resim, Metin, Ses
ekleyebilir, mesaj Gönder seçebilir veya MMS
seçenekleri içine girebilirsiniz. + veya - ile bir
seçenekten diğerine geçin ve menüye erişmek için
, veya L tuşuna basõn.
1. Mesajõnõzõ hazõrlayõn: Resim, Metin ve/veya Ses

ekleyin. Daha fazla slayt oluşturmak için >
tuşuna basõn.

2. Sol taraftaki son simge MMS seçenekleri
seçeneğine erişmenizi sağlar (bkz aşağõsõ).

3. Seçtiğiniz alõcõ(lar)a MMS göndermek için
Gönder seçin.

Resimler Resim albümü içinden seçilir. Telif hakkõ
ile korunan resimler MMS ile gönderilemez. Sesler
Ses Albümü içindeki melodilerden seçilir.

Yeni MMS m
seçenekler kulla
Slayt ekle

Konu değiştir

Sonraki slayt /
Önceki slayt

Slayt sil

Taslak
olrk kydt

Örnek
olrk kaydet



Mesajlar

2. Listenin sonunda (veya başõnda) Sonraki (veya
i gösteriliyorsa, başka e-posta
ektedir: mevcut seçeneklerden
görüntülemek için , tuşuna

 ve , tuşuna basarak Detaylar
er başlõk için aşağõdaki durum
ir:

a bir ikon yoksa, , tuşuna
esaj al seçeneğini seçerek
ilirsiniz. Seçilen her başlõğa ait
ek için bu işlemi tekrarlayõn.
klentiler (resim, metin dosyasõ
sta) içeriyorsa, bunlar özel bir

 boyu fazla büyük (50 Kb daha
sta indirilemiyor.
inmek üzere işaretlenmiş (bkz.

şlõğõnõn ayrõntõlarõnõ (tarih ve
erenin e-posta adresi, v.s.)

yrõntõlarõ görüntülemek için ,
õn.
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Mesajõnõz tamamlandõğõnda, Şimdi gönder seçin ve
, tuşuna basõn. Bir ilerleme çubuğu mesajõnõzõn
gönderilişini takip etmenizi sağlar, gönderimi iptal
etmek için L İptal tuşuna basõn. Eğer MMS taslak
olarak kaydedildiyse, Taslaklar menüsünde bulunur.
Gönderdiğiniz MMS, Otomatik kayõt seçeneğini
(bkz. altta) aktive ettiyseniz Giden kutusu içerisinde
yer alacaktõr.

Gelen kutusu

E-posta
Bu menü, posta kutunuza bağlanmanõzõ ve e-posta
başlõklarõnõ (gönderen ve konu satõrlarõ) sunucudan
indirmenizi mümkün kõlar. Ardõndan dilediğiniz e-
postalarõ seçerek görüntüleyebilirsiniz.
1. Posta kutusunu aç seçeneğini seçtiğinizde:

telefonunuz otomatik olarak e-posta
sunucusuna bağlanacak ve mevcut e-postalarõn
listesini indirecektir (tek seferde beş adet).

Önceki) seçeneğ
başlõklarõ beklem
birini seçin ve 
basõn.

3. Bir başlõk seçin,
görüntüleyin. H
ikonlarõ belirebil

4. Başlõğõn yanõnd
basarak ve M
e-postayõ indireb
e-postayõ indirm

Aldõğõnõz e-posta e
veya başka bir e-po
ikon ile gösterilir:

MMS Ön 
izleme

Oluşturduğunuz slayt gösterisinin
önizlemesi için

Slayt süresi Slayt süresini Ayarlar > Uygulama
ayarlarõ içinde değiştirmek için ve
her bir slayt arasõndaki süreyi
ayarlamak için.

E-postanõn
büyük), po
E-posta sil
sayfa 42).

E-posta ba
saat, gönd
içerir, bu a
tuşuna bas
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 olmayan bir resim dosyasõ, cep
rafõndan kabul edilmeyecektir.
 BMP ve GIF formatõnda olmalõdõr.

 ebadõ 128 x 160 pikseldir (ekran
inizdeki bilgisayardan resim
, uygun boyda resim yaratmak için
leme programõ kullanabilirsiniz.

çeneklerden birine ulaşmak için bir
õğõ seçin ve , tuşuna basõn:
konusu e-postayõ indirmediyseniz
 gönderenin e-posta adresini telefon
erine eklemenizi sağlar.
i> seçeneğini seçerek yeni bir
t oluşturabilir, listeden bir isim

bilir veya e-posta adresini
ştirebilirsiniz.

durumda telefonunuzun telefon
rini seçmiş olmanõz gereklidir;
 telefon defterini seçmiş
dõnõz, bu menü öğesi
ÜNTÜLENMEZDİ.
Mesajlar

Resmi Resim albümü bölümünde görüntülemek için
indirmeniz ve kaydetmeniz gereklidir. Yeni resmi
kaydetmek için yeterli bellek yoksa, başka öğeleri
(resimler, sesler, mesajlar v.s.) silerek belleği
boşaltabilir ve yeni resmi kaydedebilirsiniz.

Doğru formatta
telefonunuz ta
Resimler JPEG,

Optimum resim
ölçüleri). Ev
gönderiyorsanõz
bir resim düzen

5. Aşağõdaki se
e-posta başl

E-postanõn kendisine ait olan metin
eklenti olarak görüntülenebilir, okumak
için , tuşuna basõn (bu durumda
geliştirilmiş seçenekler yoktur).
E-postaya bir metin dosyasõ (salt-metin,
�txt� formatõ) eklenmişse, okumak için ,
tuşuna basõn (bu durumda geliştirilmiş
seçenekler yoktur).
Bu eklentiyi yönetmek için gereken
uygulama sizin telefonunuzda yok veya
e-posta yüklemek için fazla büyük..
Aldõğõnõz e-postaya başka bir tane
eklenmiştir. Beş adede kadar e-posta
eklenebilir, fakat geliştirilmiş seçenekler
olmayacaktõr.
Bu e-postaya bir resim eklenmiştir. Resmi
kaydetmek için listeden seçin ve ,
tuşuna iki kez basõn (dilerseniz yeniden
adlandõrabilirsiniz).

Rehbere 
ekle

Söz 
bile,
rehb
<Yen
irtiba
seçe
deği

Bu 
defte
SIM
olsay
GÖR



Mesajlar

Bir mesaj görüntülendiğinde, aşağõdaki menü
ek için , veya L Seçenekler

Sil E-postayõ silinmek üzere işaretlemek

ilen mesajõ silmek için.
S�i düzenlemek, değiştirmek
a başka birine göndermek için.
dereni cevaplamak için.
ajlarõ telefon hafõzasõna

detmek için. Bu mesajlarõ daha
ra Mesajlar > SMS > Arşiv
mlerinden görüntüleyebilirsiniz.

ive taşõnan mesajlar SMS Gelen
su listesinden silinecektir.
ilen mesajõ iletmek için.
erin iletilemeyeceğini
tmayõn.
sajõ göndereni eller serbest
unda aramak için.

sajõ göndereni aramak için
eratöre bağlõ).
saja eklenmişse gönderenin
arasõnõ kaydetmek için.
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SMS Şablonlarõ
Bu menü aldõğõnõz SMS mesajlarõnõ okumanõzõ
sağlar. Mesajlar liste şeklinde görüntülenir. Listenin
sonunda, <Tümünü Sil> seçeneği bu mesajlarõn
tümünü tek seferde silmenize izin verir. Eski
mesajlarõ silmeniz, gelen yeni mesajlar için bellekte
yer açmanõzõ sağlayacaktõr.

seçeneklerine erişm
tuşuna basõn:

için (işareti kaldõrmak için bu seçeneği
tekrar seçin). E-posta menüsünden
çõktõğõnõzda, seçilen öğe(ler)i e-posta
sunucusundan silmek isteyip
istemediğiniz onaylamanõz talep edilir.

Cevapla Gönderene cevap vermek için
(gönderenin adresi otomatik olarak
listeye eklenir). �Gelen kutusu�
sayfa 40�de tarif edilen şekilde devam
edin

İleri İndirilen e-postayõ başka birine iletmek
için. �Gelen kutusu� sayfa 40�de tarif
edilen şekilde devam edin

Sil Seç
SMS düzenle SM

vey
SMS ile Gön
Telefona taşõ Mes

kay
son
bölü
Arş
Kutu

Mesajõ ilet Seç
Ekl
unu

Ahizesiz ara Me
mod

Tekrar ara Me
(op

No.yu kaydet Me
num



43

k MMS�in boyutu telefonunuzun
ha büyükse, veri silerek (resimler,
 boşaltmanõz gerekir. 

unuz tüm Oku ve Okunmamõş MMS,
eslim ve Okuma raporu listeler.
 için, seçin ve > tuşuna basõn.

neklere erişmek için , veya L
a basõn:

 sonra, aşağõdakilere erişmek için
şuna basõn:

Otomatik moda geri dönmek
için: MMS daha sonra sürekli
slayt show olarak gösterilir.
Seçilen MMS�i başka birine
iletmek için.
Seçilen mesaja ait detaylarõ
görüntülemek için (ebat, tarih
v.s.).
Seçilen MMS�i silmek için.

Otomatik moda geri dönmek için:
MMS daha sonra sürekli slayt
show olarak gösterilir.
Mesajlar

MMS
Eğer biri size MMS gönderirse, bir simge ve ses
uyarõsõ ile uyarõlõrsõnõz. Eğer mesajõ gönderen
Okuma raporu istediyse, göndermek isteyip
sitemdiğinizi soran bir mesaj görüntülenir. MMS
indirildiğinde, Gelen kutusu içerisinde yer alõr.

Eğer indirilece
hafõzasõndan da
sesler vs) hafõza

MMS gelen kut
Hatõrlatmalar, T
Mesajõ okumak
Aşağõdaki seçe
Seçenekler tuşun

MMS�i açtõktan
L Seçenekler tu

Alõnan 
numara

Numara tõrnak içerisinde yer
alõyorsa, mesajõn kendisinde yer
alan bir numarayõ çõkartmak için
(birden fazla numara dahil
edilebilir ve çõkartõlabilir). Bu
menü, ancak çõkartõlabilecek bir
numara varsa gösterilir.

Melodiyi 
kaydet

SMS ile birlikte gönderilen
melodiyi kaydetmek için. Bu
menü, ancak çõkartõlabilecek bir
melodi varsa gösterilir.

Grafiği 
kaydet

SMS ile birlikte gönderilen bir
grafiği ve/veya animasyonu
kaydetmek için. Bu menü, ancak
çõkartõlabilecek bir resim varsa
gösterilir.

Mesajõ oynat

İleri

MMS detaylarõ

Sil

Mesajõ oynat



Mesajlar

Düzenle, Gönder, Görüntüle Detaylar ve Sil
abilirsiniz.

õ tüm mesajlarõ görüntüler. Bu
t, Düzenle ve Sil seçenekleri

õ tüm mesajlarõ görüntüler. Bu
t, Düzenle ve Sil seçenekleri

veya �Lütfen beni ara� gibi
lmõş tüm mesajlarõ listeler. Bu
rak menüden seçerek tuşlama
bilirsiniz.

usu
şturulmuş ancak Gönderilmemiş
u mesajlar için Çal, Sil veya

eçebilir, başka birine Gönder ya
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MMS�i almadan önce hatõrlatmalarõ SİLMEYİN,
aksi takdirde MMS�i alamazsõnõz. MMS�in
tamamõ alõndõktan sonra hatõrlatmalar otomatik
olarak silinir.

Taslak(lar)
MMS�inizi göndermeden veya kaydetmeden önce
MMS menüsünü yarõda kestiğiniz için otomatik
olarak kaydedilen, veya taslak olarak kaydedilen
tüm mesajlarõ listeler. Ayrõca taslaklar için Oynat,

seçeneklerini kullan
Örnekler
Örnek olarak kayõtl
mesajlar için Oyna
sunulmaktaydõ.
MMS
Örnek olarak kayõtl
mesajlar için Oyna
sunulmaktaydõ.
SMS Şablonlarõ
�Seni bekliyorum� 
önceden yapõlandõrõ
mesajlarõ direkt ola
zahmetinden kurtula

Giden kutusu

MMS Giden Kut
Gönderilmiş veya olu
mesajlarõ listeler. B
Detaylarõ görüntüle s
da İlet seçebilirsiniz.

Sonraki / 
önceki
slayt

Sonraki veya önceki slayta gitmek
için. Manuel modda MMS izlerken
< veya > tuşuna da basabilirsiniz.
Bu seçenek sadece MMS birden
fazla slayt içeriyorsa belirir.

Resmi kaydet Geçerli slayttaki resmi ayõklayarak
Resim albümü içine kaydetmek
için.

Sesi kaydet Geçerli slayttaki sesi ayõklayarak
(eğer ses varsa) Ses albümü içine
kaydetmek için.

Kapat MMS�i kapatmak ve seçenekler
listesine dönmek için.
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Mesajlar

Kaydettiğiniz mesajlar sadece Taslak veya Giden
kutusu klasöründen gönderilebilir. Silinmiş bir
öğeyi (mesaj, hatõrlatma veya rapor) geri
GETİREMEZSİNİZ. Silme işlemini iptal etmek
için R Geri tuşuna basõn.

SMS
Gönderilmiş olsalar da, olmasalar da kayõtlõ tüm
mesajlarõ listeler. Bu klasörde listelenmiş
mesajlardan herhangi biri için Sil veya ilet
seçeneklerini kullanabilir, veya seçili mesajõ başka
birine göndermek için Düzenle seçeneğinden
faydalanabilirsiniz. Listenin sonunda, <Tümünü Sil>
seçeneği bu mesajlarõn tümünü tek seferde
silmenize izin verir. Eski mesajlarõ silmeniz, gelen
yeni mesajlar için bellekte yer açmanõzõ
sağlayacaktõr.



Ayarlar

Yaz saati
 Açõk (yaz saati) veya kapalõ (kõş

anõzõ sağlar. Eğer gün õşõğõ
aati 12:00 olarak ayarladõysanõz,
 ayarladõğõnõzda otomatik olarak

cep telefonunuz ve kayõtlõ
güvenliği ile ilgili özelliklere
ğlar.

odu ile birlikte PIN ve PIN 2
nize izin verir. SIM kartõnõza
özellikler veya seçenekler

dan sağlanmõş olan PIN gizli
.
kodu girerseniz SIM kartõnõz
için operatörünüzden PUK2
ir. PUK kodunu 10 kez arka
eniz, SIM kartõnõz bloke olur
olduğu takdirde operatörünüz
s kurun.
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9. Ayarlar

Bu menü mevcut her bir seçenek için ayarlarõ
değiştirmenizi (sesler, saat ve tarik, güvenlik vb.) ve
telefonunuzu kişiselleştirmenizi sağlar.

Saat ve tarih

Saati ayarõ
Tuş takõmõ veya gezinti tuşlarõ ile saati
ayarlamanõzõ sağlar.
Saati ayarlamadan önce Saat Dilimi seçilmeli
ve Yaz saati aktifleştirilmelidir (mümkünse).

Tarih ayarõ
İlgili sayõ tuşlarõna veya gezinti tuşlarõna basarak
tarihi ayarlamanõzõ sağlar.
Saat dilimi
Geçerli saat diliminizi seçmenizi sağlar. Menüye
girdiğinizde, yukarõ ve aşağõ hareket tuşlarõ ile
gezinebileceğiniz bir dünya haritasõ görüntülenir.
Her saat dilimi Greenwich Mean Time (GMT)
dilimine göre pozisyonuna ve o saat dilimi
içerisindeki önemli şehirlere göre belirlenmiştir.

Gün õşõğõ tasarrufunu
saati) olarak ayarlam
tasarrufu Açõk ise ve s
seçeneği Kapalõ olarak
11:00 olacaktõr.
Güvenlik

Bu menü 
verilerinizin 
erişmenizi sa

Kodlarõ değiştir
Arama engelleme k
kodunuzu değiştirme
bağlõ olarak, bazõ 
operatörünüz tarafõn
kodunu gerektirebilir
Üç kez yanlõş PIN2 
bloke olur. Açmak 
kodu almanõz gerek
arkaya yanlõş girers
ve kullanõlamaz. Bu 
veya satõcõnõzla tema
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leme
kullanõmõnõ belirli aramalar ile

ağlar. Bu Gelen aramalar (Tüm
Dolaşõmda iken) ve/veya Aranan

 aramalar, Uluslar arasõ aramalar ve
.) için uygulanabilir. Her durumda,

tüm aramalar için bir seferde
rum seçeneği bir arama tipinin
llenmediğini görmenizi sağlar.

ke bağõmlõdõr ve servis sağlayõcõnõz
anan özel arama engelleme şifresi

PIN2 kodunu kullanarak Sabit no
listesi listesine bakmanõzõ,
düzenlemenizi ve değiştirmenizi
sağlar.
Ylnzca sabit no seçildiğinde
aramalarõ sadece sabit no listesi ile
sõnõrlar.

Bu özellik aboneliğe bağlõdõr ve
PIN2 kodu gerektirir
(bkzsayfa 51). Bu özellik WAP ve
GPRS üzerinden e-posta
bağlantõsõ için de uygulanabilir.
Ayarlar

PIN koruma
Bu menü PIN korumayõ Açõk veya Kapalõ olarak
ayarlamanõzõ sağlar. Açõk olarak ayarlandõğõnda,
telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz
istenir.

Eğer bu seçenek Kapalõ ise PIN kodunuzu
değiştiremezsiniz.

Tuş kilidi
Tuş takõmõ kilidini Kapalõ olarak ayarlamanõzõ veya
anõnda ya da geickmeli kilit ayarlamanõzõ sağlar.
Gecikmeli seçeneklerden birini ayarlarken, tuş
takõmõnõzõn tuş kilidini # tuşuna basarak geçici
olarak açarsanõz, seçtiğiniz gecikmeye bağlõ olarak
otomatik şekilde tekrar kilitlenecektir.

Her durumda, arama geldiğinde tuş kilidi
otomatik olarak açõlõr.

Sabit no listesi
Sabit no listesi denen bir liste ayarlamanõzõ ve Arama
kõsõtlama seçeneği ile aramalarõ sadece bu liste ile
sõnõrlamanõzõ sağlar.

Bu özellik aboneliğe bağlõdõr ve PIN2 kodu
gerektirir (bkzsayfa 51).

Arama engel
Telefonunuzun 
sõnõrlamanõzõ s
aramalar veya 
numaralar (Tüm
Yerel hariç ulusl
İptal seçeneği 
uygulanõr. Du
engellenip enge

Bu özellik şebe
tarafõndan sağl
gerektirir.

Sabit no listesi

Arama
kõsõtlama



Ayarlar

Bilgi gizliliği Kara liste
õ ve SMS�leri reddedilecek
Listeye isim ve buna bağlõ
 <Yeni> seçin, sonra SMS ve/
meyi seçin.
in ve , veya L Seç tuşuna
eğiştir veya Sil seçin. Kara liste

mek için Detaylar seçin.
hberi, Arama listesi ve SMS Gelen
dan isim ekleyebilirsiniz: ilgili
eya mesaj seçin, L Seçenekler

 listeye ekle seçin. İlgili numara
ktir.

onunuzu belirli bir ortama
 için önceden tanõmlanmõş bir
. Örneğin Toplantõ seçmek, zil
r, titreşimi aktifleştirir ve tuş
ğer öğeler Kişisel ayarlarõnõza
antõnõz bittiğinde Kişisel seçmek
eri getirir. Her profilin detayõ

ntülenir.
yabilirsiniz (örn. 3 tuşuna
ekan aktifleştirir). Aynõ tuşa
 devre dõşõ bõrakõr ve Kişisel
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Seçeceğiniz bir kod ile Mesajlar, Kişiler veya Arama
bilgisi bilgilerinizi korumanõzõ sağlar ve
telefonunuzu kullanan başka birisi tarafõndan
okunmalarõnõ önler.
Firewall
Bu menü kara listeye alacağõnõz kişilerden tüm
arama ve SMS alõmlarõnõ engellemenizi sağlar.
Ayarlar
Bu menü öğesini seçin ve aşağõda açõklanan
seçeneklere erişmek için L Seç tuşuna basõn.

Bu menü aramalar
kişileri görüntüler. 
numara eklemek için
veya Aramalar reddet
Listeden bir isim seç
basarak ilgili bilgiyi D
detaylarõnõ görüntüle
Kara listeye Telefon re
kutusu içinden doğru
listeden kişi, arama v
tuşuna basõn ve Kara
kara listeye eklenece

Hõzlõ Ayarlar
Profil telef
uyarlamanõz
grup ayardõr

sesini sessize ayarla
tonlarõnõ kapatõr (di
göre ayarlanõr). Topl
normal ayarlarõnõzõ g
profil seçilirken görü
Profile hõzlõ tuş ata
uzun basmak Dõş m
tekrar uzun basmak

Bildirim Reddedilen arama veya SMS için
nasõl bilgilendirileceğinizi seçmek
için: boş ekranda görüntülenecek
Durum simgesi ile veya Simge
geribildirim ile. Bildirim yok da
seçebilirsiniz.

Etkinleştirme Firewall seçeneğini Açõk veya Kapalõ
konumuna getirmenizi mümkün kõlar.
Açõk oldğunda, cep telefonunuz kara
listedeki kişilerden gelen tüm SMS ve
aramalarõ reddeder. Reddedilen
aramalar Arama listesi içinde
görüntülenir ve reddedilen SMS�ler
Spam SMS Kutusu içinde olur.
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Titreşim Kişisel ayar

Melodi Yüksek

Aydõnlatma 10 san

Tuş tonlarõ Kapalõ

Titreşim Kişisel ayar

Melodi Kapalõ

Aydõnlatma 10 san

Tuş tonlarõ Kapalõ

Titreşim Açõk

Melodi Kapalõ

Aydõnlatma Kişisel ayar

Tuş tonlarõ Kapalõ
Ayarlar

ayarlarõnõza döndürür. Daha fazla bilgi için, bkz
�Hõzlõ tuşlar� sayfa 54. 
Kişisel alanõnda yer alacak bilgiler, cep
telefonunuzun nasõl yapõlandõrõldõğõna bağlõdõr
Otonomi
Bu menü en fazla enerji tüketen özelliklere
doğrudan erişmenizi ve bu ayarlarõ hõzlõ bir şekilde
değiştirerek pil ömrünüzü arttõrmanõzõ sağlar.

Otonomi menüsündeki fonksiyonlarõn çoğunun
devre dõşõ bõrakõlmasõ pil ömrünü arttõrõr.

Otonomi Titreşim Kapalõ

Melodi Sessiz

Aydõnlatma Eco

Tuş tonlarõ Kapalõ
Kulaklõk Titreşim Açõk

Melodi Orta

Aydõnlatma 10 san

Tuş tonlarõ Kapalõ

Animasyon Açõk

Araba, Dõş 
mekan

Toplantõ

Sessiz



Ayarlar

Sesler Tuş tonlarõ
eya Kapalõ olarak ayarlamanõzõ

rm sesleri ayarlamanõzõ sağlar:
daki bir etkinliğin zamanõ

a, gelen bir aramayõ
a,
yõfladõğõnda ve şarj edilmesi

a süresince aramanõn süresini
dõmcõ olmak için her dakika
yan bip sesini duyamaz).
< veya > tuşuna basarak almak

slerini Açõk veya Kapalõ olarak
lar, uyarõlarõn kendilerini
a uyarõsõnõ Kapalõ ayarlamak
õcõ ekranõ görüntülemesini
amladõysanõz), ancak bununla
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Zil seviyesi
Bu seçenek zil sesinin yüksekliğini
ayarlamanõzõ sağlar. + veya - tuşuna
basarak zil sesini Sessiz ile Artan arasõnda
değiştirebilirsiniz.

Melodi
Bir melodi seçmenizi sağlar. Liste kaydedilen
sesleri ve kaydetmiş olduğunuz melodileri de içerir.
Listede gezinin ve seçilen melodinin dinletilmesini
bekleyin.
Mesaj zili
Mesaj geldiğinde uyarõnõn Açõk veya Kapalõ olarak
ayarlanmasõna izin verir. Açõk olarak
ayarlandõğõnda, listeden istediğiniz uyarõ tonunu
seçebilirsiniz.
Ekolayzõr
Bu seçenek farklõ ses yarlarõ seçmenizi sağlar.
Sadece arama sõrasõnda kullanõlabilir. Listede
gezinin ve farkõ duymak için birkaç saniye bekleyin.
Ses otomatik aç ve kapat
Telefonunuzu açtõğõnõzda veya kapattõğõnõzda
seslerin Açõk veya Kapalõ olmasõnõ sağlar.

Tuş tonlarõnõ Açõk v
sağlar.
Alarm sesleri
Aşağõdakiler için ala
� Ajanda: ajandanõz

geldiğinde,
� Cevapsõz aram

cevaplamadõğõnõzd
� Pil uyarõsõ: pil za

gerektiğinde,
� Dakika uyarõsõ aram

belirlemenize yar
sesli uyarõ için (ara

Seçtiğiniz öğe(ler)i 
veya bõrakmak için.

Bu menü alarm se
ayarlamanõzõ sağ
DEĞİL. örn. Ajand
telefonun Hatõrlat
önlemez (eğer progr
ilgili alarm çalmaz.
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eviyeleri seçmenizi sağlar.
cu

uyu Açõk veya Kapalõ konumuna
ümkün kõlar. Açõk olduğunda,
aydettiğiniz ve seçtiğiniz jpeg

anarak boş modda bir slayt show

cuyu Kapalõ olarak ayarlamak
k Ekonomi modunu aktifleştirir,
 zemin üzerinde görüntülenir. Bu
uzun otonomisini arttõrõr (pil

.
uyucu Açõk olarak ayarlanõrken,
veya > tuşuna bastõğõnõzda beliren

seçin (seçiminizi gene bu tuşlarla
), sonra diğer resme geçmek için -

n.
resimleri seçtikten sonra, ekran
 aktifleştirme için , tuşuna basõn.
 birkaç tane (en fazla 10) resim
kran koruyucu olarak kullanõlmak
ir resim seçildiğinde, sadece bu

enir.
Ayarlar

Titreşim
Arama geldiğinde, ajanda etkinliğinin saati
geldiğinde, mesaj aldõğõnõzda ve alarm çaldõğõnda
titreşim uyarõsõnõ Açõk veya Kapalõ olarak
ayarlamanõza izin verir.
Titreşim uyarõsõ şarj cihazõna bağlandõğõnda daima
Kapalõ durumdadõr.
Sessiz
Bu mod Açõk iken, tüm uyarõlar devre dõşõ olur ve
titreşim aktifleşir.

Sessiz mod tuş tonlarõ içinde geçerlidir.

Ekran
Bu menü menülerin ekranda nasõl
görüntüleneceğini ayarlamanõza izin verir.

Flaş
Telefonun arkasõndaki el fenerini Açõk veya Kapalõ
hale getirmenizi sağlar.
Duvar kağõdõ
Ana ekranõn duvar kağõdõnõ Açõk veya Kapalõ olarak
ayarlamanõza izin verir. Saat dilimleri seçeneği Açõk
olarak ayarlandõğõnda boş ekranda duvar kağõdõ
görüntülenmez (bkz sayfa 17).

Kontrast
Farklõ kontrast s
Ekran koruyu
Ekran koruyuc
getirmenizi m
telefonunuza k
dosya(lar)õ kull
çalõştõrõr.
Ekran koruyu
otomatik olara
örn. saat beyaz
mod telefonun
ömrünü uzatõr)
1. Ekran kor

listeden < 
bir resim 
kaldõrõrsõnõz
tuşuna basõ

2. İstediğiniz 
koruyucuyu

Slay show için
seçmelisiniz. E
üzere sadece b
resim görüntül



Ayarlar

3. Bşlngõç gecikmesi seçin ve + veya - tuşuna Erişim Ayarlarõ
islere bağlanõrken kullanmanõz
rofilleri yaratmanõzõ sağlar:
õrken veya MMS gönderirken,
şebekesine bağlanmak için

lõr.
seçenekler operaötr ve/veya

. Bağlantõlar sõrasõnda alõnan
 olarak yanlõş parametrelerden
nõmdan önce bazõ durumlarda

ileceğini ilgili ayarlar için
şõn. Bazõ önceden tanõmlõ
amlanma veya isimlendirmeyi
gellenmiş olabilir.
çin ve aşağõdaki seçeneklere
 basõn:
ilen profili yeniden adlandõrmak
.
ilen profilin tüm parametrelerini
termek için.
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basarak değer belirleyin. Boş moddayken,
ekran koruyucu belirlemiş olduğunuz süreye
bağlõ olarak başlar.

4. Daha sonra Ekran süresi seçin ve , tuşuna
basõn. Ayarladõğõnõz süre slayt showdaki her
resim arasõnda uygulanõr.

Aydõnlatma
Aydõnlatma, arama veya mesaj geldiğinde,
menülerde dolaşõrken vb durumlarda daima
aktifleşir. Mevcut değerlerden birini seçin.
Arka õşõk miktarõ
Farklõ aydõnlatma seviyeleri seçmenizi sağlar.

Şebeke
Şebeke üzerinden GPRS kullanõmõ ve
aboneliği hakkõnda bilgi almak için telefon
operatörünüzle temasa geçin. Bu bölümde

açõklanan menüleri kullanarak telefonunuzu
operatörünüzün sağladõğõ GPRS ayarlarõ ile
yapõlandõrmak isteyebilirsiniz. Daha sonra
kullanõlacak her uygulama için (örn. WAP, MMS,
e-posta vb) taşõyõcõyõ (GSM veya GPRS) seçin.

Bu menü çeşitli serv
için farklõ veri p
örneğin, WAP kullan
GSm veya GPRS 
seçilen profil kullanõ
Aşağõda açõklanan 
abonelik bağõmlõdõr
hata mesajlarõ genel
kaynaklanõr: ilk kulla
SMS ile de alab
operatörünüze danõ
profiller tekrar progr
önleyecek şekilde en
Listeden bir öğe se
erişim için , tuşuna
İsmi değiştir Seç

için
Göster Seç

gös
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lefonunuzun GPRS servisine nasõl
nõmlar.

i
çildiğinde bulunduğunuz bölgede
lerin listesini sağlar. Kaydolmak
keyi seçin ve onaylamak için ,

ih sõranõza göre şebeke listenizi
sağlar. Bir kez tanõmlandõğõnda,
ye bu tercihler doğrultusunda
õşacaktõr.

Telefonunuz GPRS servisine
otomaitk olarak bağlanõr (Eğer
varsa). Bu seçenek GPRS
özelliklerine daha hõzlõ erişim
sağlar, ama enerji sarfiyatõnõ arttõrõr.
Telefonunuz GPRS servisine
sadece gerekli olduğunda
bağlanõr. Bu seçenek enerji
sarfiyatõnõ azaltõr ancak bağlantõ
gecikmesini arttõrõr.
Ayarlar

GPRS ekle
Bu menü cep te
bağlanacağõnõ ta

Şebeke seçim
Manuel mod se
bulunan şebeke
istediğiniz şebe
tuşuna basõn.
Tercih listesi
Bu menü terc
oluşturmanõzõ 
telefon şebeke
bağlanmaya çal

GSM Ayarlarõ GSM ayarlarõnõ değiştirmek için:
� Kullanõcõ adõ & Şifre,
� Bağlantõyõ sağlamak için

gerekli olan telefon numarasõdõr
ve operatör tarafõndan sağlanõr
(ISDN veya Analog)

� İnaktivite süre, telefonun
bağlantõyõ otomatik olarak
kestiği 30 saniyeden uzun bir
süre (eğer bağlantõ kurulmuşsa).

GPRS ayarlarõ GPRS ayarlarõnõ değiştirmek
için:
� Kullanõcõ adõ, Şifre, İnaktivite

süresi
� APN menüsü bağlanmak

istediğiniz harici veri şebekesinin
adresini girmenize izin verir,
bağlantõ sağlamak için bir metin
dizisi kullanõlõr.

Daima açõk

Veri arms için



Ayarlar

Hõzlõ erişim 2. Bu tuşa atamak istediğiniz fonksiyonu seçmek
nin ve , veya L Seç tuşuna
õzlõ arama seçerseniz, kişi
şi seçmeniz istenecektir.
anmak için, boş moddayken
uşa basõn ve basõlõ tutun.

n veya kişiye bir tuş atayarak
rlamanõzõ sağlar.

steklenen fonksiyonlara sesli
iz.

ha sonra listeden bir fonksiyon
a L Seç tuşuna basõn.
ş belirdiğinde, sesli etiketinizi
 bir ortamda olduğunuzdan
a ve basit kelimeler seçin,
telaffuz edin.
ü Sil, Çal, İşlevi değiştir ve Sesi
e erişim sağlar. Başka bir ses

için R Geri tuşuna basõn.
mak için, boş moddayken ,
sõlõ tutun, sonra ses etiketini
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Bu özellik en sõk kullandõğõnõz özelliklere
ve seçeneklere erişmek için kõsayollar
ayarlamanõzõ sağlar.

Hõzlõ tuşlar
Belirli bir fonksiyon veya kişiye bir tuş atayarak
doğrudan erişim ayarlamanõzõ sağlar. Boş modda bu
tuşa uzun basõş fonksiyonu otomatik olarak
aktifleştirir veya ilgili numarayõ arar (Hõzlõ arama).
Belirli hõzlõ tuşlar önceden yapõlandõrõlmõştõr, örn.
Sessiz için 6, ancak bunlarõ yeniden
programlayabilirsiniz (sadece 2 ile 9
arasõndaki tuşlar). Aşağõdaki tuşlar kilitlidir:

Servis sağlayõcõnõza bağlõ olarak, diğer hõzlõ tuşlar
tanõmlanmõş ve kilitlenmiş olabilir.

1. Listeden, 2 ile 9 arasõnda bir tuş seçin ve
, tuşuna basõn. Eğer tuş programlõysa, Değiştir
seçin.

için listede gezi
basõn. Eğer H
listesinden bir ki

3. Hõzlõ tuşu kull
programlanmõş t

Sesli komut
Belirli bir fonksiyo
doğrudan erişim aya

Hõzlõ tuşlar ile de
komut ekleyebilirsin

1. <Yeni> seçin, da
seçin ve , vey

2. Bas , ve konu
kaydedin. Sesiz
emin olun, kõs
anlaşõlõr şekilde 

3. Bir sonraki men
değiştir seçeneğin
etiketi yaratmak 

Sesli komutu kullan
tuşuna basõn ve ba
söyleyin.

1 Sesli posta kutusunu ara.

* Uluslararasõ arama yap.

# Tuş takõmõnõ kilitleme/kilit açma
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 aradõğõnõz veya tercih ettiğiniz dört
lamanõzõ sağlar. Daha sonra bu
tediğinizi ekrandaki simge ile hõzlõ
irsiniz, bu sayede İrtibatlar listesinde
iz gerekmez. Detaylar için bkz

ayfa 10.

nü tüm menü metinleri için dil
izi sağlar. Listede gezinmek için +
tuşunu kullanõn ve , ya da L Seç
dil seçin.
Ayarlar

Ses komutunu yeniden programlamak için: seçin,
L Tamam tuşuna basõn ve Fonksiyon değiştir seçin.
Bu size kullanõlabilir fonksiyonlarõn listesini
getirecektir.
Sesli arama
Ses etiketini söylerek ilgili kişinin telefon
numarasõnõ çevirecek sesli etiket ayarlamanõzõ
sağlar. Sesli arama ayarlamak için aşağõdakileri
yapõn:
1. <Yeni> seçin, daha sonra kişi listesinden bir

kişi seçin ve , veya L Seçenekler tuşuna
basõn.

Telefon telefon rehberi seçiliyken, görüntülenen
listeden istediğiniz numarayõ seçin.

2. Sesli komut ekle? belirdiğinde, ekrandaki
talimatlarõ takip edin. 

Sesli aramayõ kullanmak için, boş moddayken ,
tuşuna basõn ve basõlõ tutun, sonra aramak
istediğiniz numaranõn sesli etiketini söyleyin.

Sesli arama ve sesli komut arasõnda en fazla 15 ses
etiketi paylaşõlabilir. Kaydedilmiş ses etiketleri
ilgili menülerinin içindedir, silinebilir,
dinlenebilir veya değiştirilebilir.

Hõzlõ arama
Bu özellik en sõk
numarayõ ayar
numaralardan is
şekilde arayabil
girip gezinmen
�Hõzlõ arama� s

Dil
Bu me
seçmen
veya - 
tuşuyla 



Kamera

ğrafõ belirleyin ve çekmek için

iğinde, görüntüleme ekranõ
 iptal etmek için  tuşuna
k için , tuşuna basõn veya
sarak aşağõdaki seçeneklere
era menüsü� detaylar aşağõda).

+ - Zoom arttõr/azalt.
ma kompansasyonu arttõr/azalt.
raf çek
ra modundan çõk ve ana ekrana 

nlayõcõyõ aktifleştir/devre dõşõ 

 çekim modunu aktifleştir/
 dõşõ bõrak
ra õşõğõnõ aktifleştir/devre dõşõ 

raf çözünürlüğünü değiştirir

ekler menüsüne erişir.

ki ekrana döner.
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10. Kamera

Cep telefonunuzun dahili dijital kamerasõ vardõr.
Fotoğraf çekebilir, telefonunuzda saklayabilir veya
Kõzõlötesi ve Bluetooth ile PC�nize aktarabilir, duvar
kağõdõ olarak kullanabilir ya da MMS veya Email ile
arkadaşlarõnõza gönderebilirsiniz. Bu bölüm
kameranõn nasõl kullanõlacağõnõ detaylõ olarak
açõklar.

Nasõl�
Bu bölüm, kameranõzla en sõk yapõlan işlemlerin
nasõl gerçekleştirileceğini açõklar.
Kamerayõ aktifleştirme
Kamera modu aktifleştirmek için, R Kamera
tuşuna basmanõz yeterlidir: kamera uygulamasõ
otomatik olarak açõlõr.

Bir süre kullanõlmadõğõ takdirde uygulama
otomatik olarak kapanõr.
Kamera aktifken, ön izleme ekranõ görüntülenir.
Lens önceden ayarlõ ve odaksõzdõr.
Aşağõdaki tablo kamera modundaki çeşitli tuşlarõn
fonksiyonlarõnõ açõklar.

Resim çek
1. çekeceğiniz foto

, tuşuna basõn.
2. Fotoğraf çekild

açõlõr. Fotoğrafõ
basõn, kaydetme

 tuşuna ba
erişin (bkz �Kam

< > Pozla
, Fotoğ
) veya Kame

dön.

0 Zama
bõrak

* Çoklu
devre

5 Kame
bõrak

# Fotoğ

L Seçen

R Önce
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 fotoğrafõ ayarlayõn ve 10 saniyeden
başlatmak için , tuşuna basõn (bu
irilemez).

durdurmak ve ön izleme moduna
 tuşuna basõn.

ilmeden üç saniye önce ses duyulur,
õğõnda bir kez daha ses çõkar.

onuşma
S ile fotoğraf göndermenizi ve buna

enizi sağlar. Resim Resim albümü
ilir veya kamera ile çektiğiniz bir
.
kin Menü tuşuna basõn veya Resim

den resmi seçin sonra , veya L
uşuna basõn. Her iki durumda da,
çimi... seçin > MMS.
esajõ belirdiğinde, L Evet tuşuna
a başlayõn. Sonra kaydõ durdurmak
ek için L Kaydet tuşuna veya R
basõn.
 kişi seçin ve sonra MMS oluşturma
in. Mesajõnõzõ göndermek için L

na basõn, ya da göndermeden önce
ekilde değiştirin (bkz �Yeni MMS�
a fazla bilgi için.
Kamera

İzleme ekranõ zaman aşõmõndan önce herhangi bir
şey yapõlmazsa, fotoğraf otomatik olarak
kaydedilir.

Fotoğraflar çekim tarihi ile isimlendirilir, örn. 4
Ekim 15:41:57 de çekilen fotoğraf için
"0410_154157.jpg".
Kaydedebileceğiniz fotoğraf sayõsõ ayarlara göre
değişir: çözünürlük arttõkça dosya boyutu büyür.
Hafõzada yer kalmadõğõnda bir4 mesaj sizi uyarõr.
Bu durumda, yeni fotoğraf kaydetmeden önce veri
silmeniz gerekir.
Zamanlayõcõyõ kullanma
1. Kamera modunda 0 tuşuna basõn.

2. çekeceğiniz
geri sayõmõ 
değer değişt

Zamanlayõcõyõ 
dönmek için L

3. Fotoğraf çek
çekim yapõld

MMS Foto k
Bu özellik MM
ses kaydõ eklem
içinden seçileb
fotoğraf olabilir
1. Fotoğrafõ çe

Albümü için
Seçenekler t
Gönderme bi

2. Ses ekle? m
basarakkayd
ve kaydetm
İptal tuşuna 

3. Listeden bir
ekranõna gid
Gönder tuşu
istediğiniz ş
sayfa 39 dah

Sakla Varsayõlan numaralamayõ kullanarak
fotoğrafõ varsayõlan kişisel fotoğraf
klasörünüze kaydetmek için (daha
sonra adõnõ değiştirebilirsiniz).

Gönderme 
biçimi...

Fotoğrafõ MMS, E-posta, Kõzõlötesi
veya Bluetooth ile göndermek için.

Değiştir Fotoğrafõ kaydetmek ve değiştirmek
için (bkz �Resim albümü� sayfa 23).

Vazgeç Fotoğrafõ iptal edip ön izleme moduna
dönmek için.



Kamera

Kamera menüsü

ilmesi Resimlerim klasörünün
 gösterisi şeklinde görüntüler.
, her fotoğraf ekranda kõsa süre
wu bitirmek ve önceki ekrana
gi bir tuşa basõn.

irmek düğmeye bir kez basarak
raf çekmenizi sağlar. Bu modu
ünürlüğün Duvar kağõdõ olarak
ini unutmayõn (daha fazla bilgi

ayfa 60).

neği seçmek seçilen fotoğrafõn
ki özelliklerini görüntüler:
yut (Kb), Çözünürlük ve Format.
enek fotoğraflarõ döndürmenizi
Seçenekler şunlardõr: - 90 derece,
rece, + 180 derece. Değişiklikler
k olarak uygulanõr.
eçenek fotoğrafõ yeniden
rmak için kullanõlõr.
eneği Resimlerim klasöründeki
rõn bazõlarõnõ veya tümünü
için kullanõn. 
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Bu bölüm Kamera menüsü seçeneklerini detaylõ
olarak açõklar.
Resimlerim
Fotoğraf çektiğinizde ve bunu kaydettiğinizde
Resimlerim klasörüne kaydedilir. Menüyü
açtõğõnõzda, fotoğraflarõnõz küçük resim olarak
görüntülenir. Listede gezinmek için yukarõ aşağõ
gezinme tuşlarõnõ kullanõn. 
Fotoğraflarõ tam ekran görüntülemek için , tuşuna
basõn. Fotoğraf listesinde gezinmek için yukarõ
aşağõ gezinme tuşlarõnõ kullanõn. Aşağõdaki
seçeneklere erişmek için L Seçenekler tuşuna
basõn: Slayt Gösterisi

Bu seçeneğin seç
içeriğini slayt show
Slayt show sõrasõnda
gösterilir. Slayt sho
dönmek için herhan
Sürekli çekim
Bu menüyü aktifleşt
arka arkaya 9 fotoğ
kullanmak için çöz
ayarlanmasõ gerektiğ
için bkz �Ayarlar� s

Görüntüle Fotoğrafõ tam ekran görüntüler.
Gönderme 
biçimi...

Fotoğrafõ başka bir cihaza aktarmak
için bu mneüyü kullanõn. Seçenekler
şunlardõr: MMS, Email, Kõzõlötesi ve
Bluetooth.

Duvar 
kağõdõ yap

Seçilen fotoğrafõ ekranõnõzõn arkasõnda
duvar kağõdõ olarak ayarlamak için.

Değiştir Bu seçenek resim düzenleme
programõnõ çalõştõrõr. Detaylar için bkz
�Resim albümü� sayfa 23.

Özellikler Bu seçe
aşağõda
İsim, Bo

Çevir Bu seç
sağlar; 
+ 90 de
otomati

Yeniden 
adlandõr

Bu s
adlandõ

Sil / 
Tümünü 
sil

Bu seç
dosyala
silmek 
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fenerini Açõk veya Kapalõ olarak
ağlar. Aynõ zamanda 5 tuşuna
irsiniz.

ğraflarõ dekoratif çerçeveler içinde
lar. Standart smbler klasörü cep
tõn aldõğõnõzda var olan çerçeveleri

lliği fotoğraflarõnõza farklõ görsel
anõzõ sağlar. Seçenekler şunlardõr:

Siyah & Beyaz, Negatif, Sepia, Dijital,
ve 2.

nde, bu özellik düşük õşõklõ
m yapabilmenizi sağlar.

kmeli çekim ile sizinde çektiğiniz
alabilmenizi sağlar. Zamanlayõcõ

 bu menüde, Açõk seçin, çekim
önün, fotoğrafõ belirleyin ve ,
Kamera

Kamera fotoğraflarõ işlemeyi tamamladõğõnda,
ekranda küçük resim olarak gösterilirler. Daha
sonra aşağõda açõklanan seçeneklere erişmek için
L Seçenekler tuşuna basabilirsiniz.

Gruptan bir fotoğrafõ kaydettiğiniz veya sildiğiniz
zaman, küçük resim görünümünden çõkartõlõr ve
Resimlerim klasörüne kaydedilir.
Resim yönü
Bu özellik fotoğraflarõn fotoğraf albümünüzde ne
şekilde görüntüleneceğini belirler, böylelikle
görüntüleme doğru olarak yapõlabilir. Seçenekler
şunlardõr: Yatay & Dikey.

Flaş
Bu menü El 
ayarlamanõzõ s
uzun da basabil
Kareler
Bu özellik foto
çekmenizi sağ
telefonunuzu sa
içerir.
Renk modu
Renk modu öze
efektler uygulam
Yok, Kabartma, 
Çerçeve ve Çerçe

Gece modu
Aktifleştirildiği
ortamlarda çeki
Zamanlayõcõ
Bu özellik geci
fotoğrafta yer 
kullanmak için
moduna geri d
tuşuna basõn.

Kaydet Seçilen fotoğrafõ kaydetmek için.

Tümünü 
kaydet

Gruptaki tüm fotoğraflarõ kaydetmek
için.

Gönderme 
biçimi...

Seçilen fotoğrafõ MMS, Eposta,
Kõzõlötesi veya Bluetooth ile
göndermek için.

Sil Seçilen fotoğrafõ silmek için.

Tümünü 
Sil

Gruptaki tüm fotoğraflarõ silmek için.



Kamera

Parlaklõk

i cep telefonunuzla fotoğraf
ran yardõmõ sağlar.

kamera ayarlarõnõ varsayõlan
lere döndürmek için. Mesaj
tülenir: Tüm parametreleri
ak istiyor musunuz? Evet veya

seçin.
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Bu menü seçeneğini cep telefonu ekranõnõzõn
pozlandõrma kompansasyonu için kullanõn.
Ayarlar

Yardõm
Bu menü seçeneğ
çekme konusunda ek

Çözünürlük Bu menü seçeneğini çektiğiniz
fotoğraflarõn boyutunu seçmek için
kullanõn. Seçenekler şunlardõr:
� 1.3Mpix (1280 x 1024)
� VGA (640 x 480)
� Orta (320 x 240) 
� Duv. kağ. (128 x 160)
Çözünürlük arttõkça dosya
boyutunun büyüdüğünü lütfen
unutmayõn.

Resim 
kalitesi

Bu menü kameranõz ile çektiğiniz
fotoğraflarõn kalitesini ayarlamanõzõ
sağlar. Düşük, Orta, Yüksek.
Kalite ne kadar düşük olursa,
fotoğraf dosyasõnõn boyutu o kadar
küçük olur, böylelikle cep
telefonunuza daha fazla fotoğraf
kaydedebilirsiniz.

Ayarlarõ 
sõfõrla

Tüm 
değer
görün
sõfõrlam
Hayõr 
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z bir seferde sadece bir telefon
 edebilir ve diğeri ile ilgili bilgileri
örn. eğer �Ada� her iki telefon
varsa ve telefondakini silerseniz,
eden kalõr.

l
nü bir seferde silmek için. Bu
e telefonun telefon rehberinde
IM telefon rehberinde kullanõlamaz.

a
õz numaralarõnõzõ ayarlamanõza izin
a özelliklerine erişmek için. Bbkz

ayfa 10.

i aramanõza, sonra düzenlemenize
ri yönetmenize (telefon numaralarõ
eri vs) izin verir. Ana ekrandan isim
ynõ alanlara erişim izni sağlar.

in numarasõ ekranõn altõnda,
r satõrda görüntülenecektir. Belirli
 için:
Rehber

11. Rehber

Kişiler mevcut iki telefon rehberlerinden birinde
saklanõr: SIM kartõnõzda (girişlerin sayõsõ
kapaisteye bağlõdõr) veya telefonunuzda (en fazla
999 isim). Yeni isimler girilirken, sadece seçmiş
olduğunuz telefon rehberine eklenirler.

Telefona kopyala
Bu seçenek SIM kartõnõzdaki bilgileri telefonunuza
kopyalar. Telefonunuzu ilk açõşõnõzda SIM telefon
rehberinizin otomatik olarak kopyalanmasõnõ iptal
etti veya kestiyseniz, daha sonra bu seçenek ile
manuel olarak yapabilirsiniz.

Bu seçeneğin iki kez seçilmesi tüm isimlerin ikinci
kez oluşturulmasõna sebep olur.

Rehber seç
Bu menü kullanmak istediğiniz telefon rehberini
seçmenizi sağlar, ya In SIM ya da Telefonda. Telefon
rehberi seçmek için + veya - tuşuna basõn sonra L
Seç veya , tuşuna basõn. Seçilen telefon rehberine
eklenen kişiler daha sonra diğerine SIM�e kopyala veya
Telefona kopyala seçenekleri ile kopyalanabilir.

Cep telefonunu
rehberini idare
göz ardõ eder, 
rehberinde de 
SIM�de değişm

Tümünü Si
Kişilerin tümü
seçenek sadec
kullanõlabilir, S

Hõzlõ aram
En sõk aradõğõn
veren Hõzlõ aram
�Hõzlõ arama� s

Rehber
Bu menü bir ism
ve ilgili bilgile
ve eposta adresl
seçerken ki ile a
Seçilen kişin
vurgulanmõş bi
bir ismi aramak



Rehber

tuşuna basmanõz yeterlidir (seçilen alandaki bilgi,
ulanmõş olarak görüntülenir).
lere erişmek için , veya
sõn:

lmiş numaralarõn listesine veya
in <Göster> seçin. Yeni alan
eni> seçin veya numaralardan
 seçenek setine erişmek için ,
ir, Aramalar, SMS gönder, MMS
arõda listelenenler ile aynõ
ra ek olarak bulacaklarõnõz:

odi seç Gönderme biçimi

 gönder Sil

S Gönder Kara Listeye Ekle

 alandaki numarayõ
rmek için.
 alanõn detaylarõnõ göstermek
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SIM telefon rehberinde
SIM telefon rehberinizde bir kişi seçin ve aşağõdaki
seçeneklere erişmek için , veya Seçenekler tuşuna
basõn:

Telefonun telefon rehberinde
Telefonun telefon rehberinde bir kişi seçin. Seçilen
ismin birden fazla numarasõ veya alanõ varsa (bkz
aşağõsõ), bir alandan diğerine geçmek için < veya >

ekranõn altõnda vurg
Aşağõdaki seçenek
Seçenekler tuşuna ba

Bu kişi için kaydedi
alanlara erişmek iç
oluşturmak için <Y
birini seçin ve ikinci
tuşuna basõn. Değişt
gönder ve Sil yuk
seçeneklerdir. Bunla

1 ile 9
ve # 

Listede gitmek istediğiniz harfin
tuşuna basõn (örn. �U� harfine
gitmek için 0 tuşuna iki kez
basõn).
Bu harf ile başlayan ilk kayõt
listede seçilir.

# veya 
<Bul...>

Bu tuşa basõn veya bu seçeneği
seçin sonra aradõğõnõz ismin ilk
harflerini girin, ve isme doğrudan
gitmek için , tuşuna basõn.

Değiştir MMS Gönder Telefona kopyala

Detaylar Sesli arama Sil

Aramalar Hõzlõ arama Kara Listeye Ekle

SMS gönder

İsmi değiştir Mel

Göster SMS

Aramalar MM

Resim seç

Değiştir Seçilen
değişti

Göster Seçilen
için.
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şiselleştirme
on rehberinde kayõtlõ kişiler, resim
özelleştirilebilir, böylelikle bu kişi

işinin ismi ile ilişkilendirilmiş resim
üntülenir/çalõnõr.

sadece telefonun telefon rehberi
llanõlabilir.

de görüntülenen Numaralar öğesi
numaralarõnõzõ saklamanõzõ sağlar.

bilgilerle birlikte cep telefonu
enizi tavsiye ederiz.

olabilse de, Numaralar öğesi

umarasõ
umarasõ ülkenizdeki acil durum
. Bir çok durumda, SIM kartõnõzõ
PIN kodunuzu girmemiş olsanõz da
yabilirsiniz.

dart acil durum numarasõ 112,
�dur.
Rehber

Alfanümerik alanlar (not ve e-posta) sadece
değiştirilebilir veya silinebilir.

Kişilerinizi ki
Telefonun telef
ve/veya ses ile 
aradõğõnda bu k
ve/veya ses gör

Bu fonksiyon 
seçildiğinde ku

Numaralar
Kişiler listesin
kendi telefon 
Gerekli diğer 
numaranõzõ girm

Alanlarõ boş 
silinemez.

Acil durum n
Acil durum n
servislerini arar
takmamõş veya 
bu numarayõ ara

Avrupa'da stan
İngiltere�de 999

SIM karta 
kopyala

Telefonun telefon rehberindeki bir
kişiyi SIM telefon rehberine
kopyalamak için (bundan sonra
telefon rehberleri değiştirilirken veya
başka telefon kullanõlõrken
güncellenir).

Sesli 
arama

Kişiye ses etiketi ayarlayarak sesle
arama yapmak için (bkz sayfa 55).

Hõzlõ 
arama

Bir tuşa atayarak bu kişiye hõzlõ
arama numarasõ ayarlamak için (bkz
sayfa 55).

Varsayõlan 
yap

Girdiğiniz ilk numara , tuşuna
basõldõğõnda otomatik olarak
aranacak numara olacaktõr. Bu
seçenek başka varsayõlan numara
ayarlamanõzõ sağlar.

Tipi 
değiştir

Seçilen numaranõn alan tipini
değiştirmek veya tanõmlamak için.



Rehber

Kişi ekle 3 iş numarasõ, e-posta adresi ve metin notu)

ya metni girin ve , tuşuna

leştirmek için, bkz �Kişilerinizi
ayfa 63).
alarõ

re bağlõdõr.

 hizmetleri, bilgi servisleri,
i gibi çeşitli sesli servisleri
 Servisin kullanõlabilirliği
eğişebilir.

lefon rehberinde kaydettiğiniz
görüntülemek için kullanõlõr.
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SIM telefon rehberine
1. Listeden Kişi ekle seçin, sonra L Seç veya ,

tuşuna basõn.
2. İsmi girin ve , tuşuna basõn.
3. İlgili numarayõ girin, daha sonra isme tahsis

edeceğiniz numara tipini seçin (Telefon, Faks
veya Veriler) ve bu ismi telefon rehberine
kaydetmek için , tuşuna basõn.

Numara, SIM kartõnõza bağlõ olarak 40 hane ile
sõnõrlõdõr. Uluslararasõ ön ek, ülke ve alan kodunu
girmek numarayõ her yerden doğrudan
arayabilmenizi sağlar.

Telefon telefon rehberinde
1. Listeden Kişi ekle seçin, sonra L Seç veya ,

tuşuna basõn.
2. Soyadõ, sonrada adõ girin (en fazla 20 karakter);

iki alandan bir boş olabilir, ancak ikisi birden
boş olamaz.

3. Sonra numara tipini veya alan tipini seçin.
Nümerik alanlar en hazla 40 hane ve �+� işareti
alabilir, alfanümerik alanlar (e-posta ve not) 50
latin karakterne kadar alabilir. Her kişi
maksimum 5 nümerik alan (örn. 2 cep telefonu,

içerebilir.
4. İlgili numara ve

basõn.
5. Bu kişiyi kişisel

kişiselleştirme� s
Servis Numar

Abonelik ve operatö

Bu menü müşteri
abonelik hizmetler
aramanõzõ sağlar.
aboneliğinize göre d

Durum
Bu menü her bir te
toplam kişi sayõsõnõ 
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larõ
n ve yapõlan GSM aramalarõnõn

asõ içindir.

 arama sayaçlarõ
nkilerden farklõlõk gösterebilir. Bu
a görüntülenen arama sayaçlarõnõ
larak kabul etmeli, ancak gerçek
rak GÖRMEMELİSİNİZ.

Son aramanõzõn süresini ve/veya
ücretini göstermek için.
Giden aramalar veya Gelen
aramalar aramalarõn sürelerini
Göster veya Sõfõrla için.
Toplam ücreti görüntülemek ve
sayacõ sõfõrlamak için (PIN/PIN2
kodu ile korunabilir).
� Ücretlendirme bilgisine bağlõ

olarak ne kadar harcandõğõnõ
Göster.

� Geçerlitoplam ücreti Sõfõrla.
� Kalan bakiye kalan krediyi

kontrol etmek için (Ücret Limiti
bilgisine göre).

� Ücret limiti iptal
Arama Bilgisi

12. Arama Bilgisi

Bu bölümde açõklanan menüler cep telefonunuzun
aramalarõ nasõl yöneteceği ve bunlarla ilgili
ücretlendirmeler için kullanõlõr.

Arama zamalarõ
Bu menü aramalarõnõzõn süre ve ücretlerini
izlemenizi sağlar. Aşağõda anlatõlan
seçeneklerin çoğu aboneliğe bağlõdõr.

Veri sayaçlarõ
GPRS sayaçlarõ GPRS oturumu sõrasõnda aktarõlan
veri miktarõnõ izlemenizi sağlar. Bu özellik şebeke
ve aboneliğe bağlõdõr. Size aşağõdaki seçeneklere
erişim sağlar:

Arama sayaç
Bu özellik gele
kaydõnõn tutulm

PC oturumu Bu seçenek son bağlantõ
oturumunu veya PC iletiminizin
transfer miktarõnõ görüntüler.

Mobil oturum Bu seçenek son bağlantõ
oturumunu veya cep
telefonunuzun transfer miktarõnõ
görüntüler (örn. GPRS üzerinden
WAP oturumu sonrasõnda).

Telefonunuzun
operatörünüzü
yüzden ekrand
bilgilendirici o
çağrõ ücreti ola

Son arama 
bilgisi
Tpl. arama 
süresi

Toplam ücret



Arama Bilgisi

Arama bekletme

izi (örn. Telefonu numaranõzõ)
için. Hangi seçeneğin aktif
eneğinden görebilirsiniz.

elesekreter veya başka bir
eniz içindir (kişiler listesinde

ve aşağõdkailere uygulanõr: Veri
r ve Faks çağrõlarõ.

ramalar, Sesli aramalar, Faks
õ ve Data çağrõlarõ için
nõr. Bu seçenek aktif
nda, görüşmeniz devam
n biri sizi aramaya çalõştõğõnda
si duyarsõnõz. GSM arama
e özelliğinin aktif olup
ğõnõ öğrenmek için Durum
ğini seçin.
 bağlantõsõ sürerken gelen sesli
õn uyarõsõnõ Açõk veya Kapalõ
ayarlamanõzõ sağlar.
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Ayarlar
Bu menü aramalarla ilgili tüm seçenekleri
ayarlamanõzõ sağlar: çağrõ yönlendirme, arama
bekletme vb..
Arama sonu bilgisi
Her aramadan sonra aramanõn süresinin ve/veya
ücret bilgisinin sistematik olarak görüntülenmesini
Açõk veya Kapalõ ayarlamak için.
Her tuşla yanõt
Açõk olduğunda, bu seçenek ) tuşu dõşõnda
(aramayõ reddetmek için kullanõlõr) herhangi bir
tuşa basarak aramayõ kabul etmenizi sağlar.

Arayan kimliği
Karşõ tarafa kimliğin
Göster veya Gizle 
olduğunu Durum seç
Arama yönlendir
Gelen aramalarõ t
numaraya yönlendirm
olsun veya olmasõn) 
çağrõlarõ, Sesli aramala

� Ücret limiti Bakiyeyi göster
menüsündeki ücret limitini
girmek için.

� Ücretlendirme birim ücreti
belirlemek için. Önce
kullanõlan para birimini girin
(3 karakter maksimum), sonra
birim ücretini girin.

GSM 
aramasõ ile

Tüm a
çağrõlar
uygula
olduğu
ederke
bip se
bekletm
olmadõ
seçene

GPRS 
aramasõ ile

GPRS
araman
olarak 
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a
a, aradõğõnõz kişinin telefonu

fonunuz bağlantõ sağlanana veya
eme sayõsõna (10) ulaşana kadar
atik olarak tekrar arar. Her
õnda telefon bipler ve bağlantõ

 takdirde özel bir bip sesi çõkartõr.
ekrar aramalar arasõndaki süre artar.

si
 ve gelen aramalarõn, otomatik tekrar
rinin ve arama detaylarõnõn listesini
lerdeki aramalar � yapõlan aramalar,
lar ve gelen aramalar � farklõ
rilir. En son aranan en üstte olacak
ik olarak sõralanõrlar. Eğer aranan kişi
 kayõtlõ ise, kayõtlõ isim görüntülenir.

erde sõfõrlamak ve listenmiş tüm
 için.

umara seçin, ve numarayõ tekrar
 tuşuna basõn veya , ya da L
na basarak seçeneklere erişin:
 veya Ahizesiz ara, SMS Gönder,
il seçilen aramayõ veya Sakla ilgili
telefon rehberinde kayõtlõ değilse).
Arama Bilgisi

Bu seçeneği aktifleştirmeden önce, sesli posta
kutunuzun numarasõnõ girmeniz gerekir (bkz
sonraki bölüm). Bu özellik aboneliğe bağlõdõr ve
arama aktarmadan farklõdõr, bir/birkaç arama
sürerken gerçekleşir.
Mesaj kutularõ
Sesli posta kutunuzun numarasõnõ girmek için (SIM
kart üzerinde yoksa).

Bazõ durumlarda, iki numara girmeniz
gerekebilir: bir tanesi mesajlarõnõzõ dinlemeki,
diğeri aramalarõ yönlendirmek için. Daha fazla
bilgi için operatörünüzle temasa geçin

Otom. Aram
Açõk olduğund
meşgulse, tele
maksimum den
numarayõ otom
denemenin baş
başarõlõ olduğu
Her denemede t

Arama liste
Bu menü yapõlan
arama denemele
sağlar. Farklõ tip
cevapsõz arama
simgelerle göste
şekilde kronoloj
kişiler listenizde
Sõfõrla
Listeyi bir sef
aramalarõ silmek
Arama listesi
Listeden bir n
aramak için (
Seçenekler tuşu
Detaylar, Arama
MMS Gönder, S
numarayõ (eğer 

Koşulsuz Gelen tüm aramalarõ yölendirir. Bu
seçeneği seçerseniz, devre dõşõ
bõrakana kadar hiçbir arama
alamazsõnõz.

Koşullu Gelen aramalarõ hangi koşullarda
yönlendirmek istediğinizi belirlersiniz:
Yanõt yoksa, Ulaşõlmazsa veya Meşgulse.
Her seçenek bağõmsõz olarak
ayarlanabilir.

Durum Bu arama yönlendirme durumunuzu
gösterir.
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Simgeler ve Semboller
Boş moddayken, ana ekranda aynõ anda bir kaç
sembol görüntülenebilir.
Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda
kullanõlamõyordur. Kapsama alanõ dõşõnda bir
yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe
yarayabilir.

Sessiz - Arama geldiğinde telefonunuzun
zili çalmaz.
Titreşim - Arama geldiğinde telefonunuz titrer.
GPRS bağlõ - Telefonunuz GPRS
şebekesine bağlõdõr.
SMS mesajõ - Yeni mesaj aldõğõnõzõ gösterir.

 Sesli posta - Yeni sesli posta mesajõ
aldõğõnõzõ gösterir.
Pil - Çubuklar pil seviyesini gösterir 
(4 çubuk = tam, 1 çubuk = zayõf).
Çalar saat aktif.
Dolaşõm - Kendi şebekeniz dõşõnda bir
şebekeye bağlandõğõnõzda görüntülenir
(özellikle yurt dõşõndayken).
SMS dolu - Mesaj belleği dolu. Yenilerini
alabilmek için eski mesajlarõ silin.

Aramalarõn koşulsuz yönlendirileceği
numara - Gelen tüm sesli aramalarõnõz
telesekreter dõşõnda bir numaraya
yönlendirilir.
Arama yönlendirme telesekretere -
Gelen tüm aramalarõnõz telesekretere
yönlendirilir.
Şebeke alanõnõz - Şebeke operatörünüz
tarafõndan belirlenen alan. Aboneliğe bağlõdõr,
detaylar için servis sağlayõcõnõzla konuşun.
GSM Şebekesi: telefonunuz GSM
şebekesine bağlõdõr.
Sinyal kalitesi: çubuk sayõsõ ne kadar fazla
ise kalite o kadar yüksektir.
SMS Sohbet - seçenek Açõk olarak ayarlõ.
Hafõza dolu - Telefonun hafõzasõ dolu.
Yenilerini kaydedebilmek için eskileri
silin.
MMS mesajõ - Yeni multimedya mesaj
aldõğõnõzõ gösterir.
Wap mesaj - Wap push gelen kutunuza
yeni mesaj geldiğini gösterir.
Otomatik aç/kapat - seçenek Açõk olarak
ayarlõdõr.
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dadõr. Kendinize, başkalarõna ve
rar vermekten kaçõnmak için, tüm
atlarõnõ okuyun ve telefonunuzu
kişileri bu konuda bilgilendirin.
 telefonunuzun yetkisiz kullanõmõnõ

nunuzu güvenli bir yerde ve küçük
arõn erişemeyeceği şekilde tutun.
dunu yazmaktan kaçõnõn. Aklõnõzda
a çalõşõn. 
nmayacaksanõz, telefonu kapatõn ve

 aldõktan sonra PIN kodunuzu
ma kõsõtlamalarõnõ aktifleştirin.
nunzun tasarõmõ yürürlülükteki yasa
netmeliklere uuygundur. Bununla
 telefonunuz diğer elektronik
rla interferans yaratabilir. Buna
p telefonunuzu evde ve dõşarõda

tüm yerel tavsiyelere ve
 uymanõz zorunludur. Cep
arabalar ve uçaklarda kullanõmõ
elikler son derece açõktõr.

a cep telefonu kullanõmõnõn sağlõk
isi konusunda kamu endişesi
M teknolojiside dahil olmak üzere
teknolojisi üzerindeki mevcut
Uyarõlar

Uyarõlar
Radyo Dalgalarõ

Cep telefonunuz düşük güçlü radyo alõcõ
ve vericisidir. Çalõştõğõnda radyo dalgalarõ
alõr ve gönderir. Radyo dalgalarõ sesinizi
ve veri sinyallerini telefon şebekesine

bağlõ baz istasyonuna aktarõr. Şebeke telefonun
aktarõm yaptõğõ gücü kontrol eder.
� Telefonunuz GSM frekanslarõ (900 / 1800 / 1900

MHz) ile radyo dalgalarõ gönderir ve alõr.
� GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01

ile 2 watt).
� Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartlarõ ile

uyumludur.
� Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro

manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük
voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile
uyumluluğu gösterir.

Aşõnmõş gövde çalõşmalarõ için, bu telefon test
edilmiş, metal içermeyen ve telefonu vücuttan en az
1.5 cm uzakta konumlandõran bir aksesuarla
kullanõldõğõnda FCC RF maruz kalma
yönetmeliklerini karşõlamõştõr. Diğer aksesuarlarla
kullanõm FCC RF maruz kalma yönetmeliklerine
uyumu garanti etmez. Cep telefonunuz sizin

sorumluluğunuz
telefonunuza za
güvenlik talim
ödünç alacak 
Bununla birlikte
önlemek için:

Telefo
çocukl
PIN ko
tutmay

Uzun süre kulla
pilini çõkartõn.
Telefonu satõn
değiştirin ve ara

Telefo
ve yö
birlikte
cihazla

bağlõ olarak ce
kullanõrken 
yönetmeliklere
telefonlarõnõn 
ile ilgili yönetm
Son zamanlard
üzerindeki etk
oluşmuştur. GS
radyo dalga 



Uyarõlar

araştõrmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgasõ çalõşan araçlarda, önce aracõn yürürlülükteki
uyup uymadõğõnõ kontrol edin.
zlarõnõn kapatõlmasõnõn gerekli
veya patlama işlemleri yapõlan

cisi ile aracõnõzda kullanõlan
 ekipmanõn radyo enerjisinden
kilenmeyeceğini kontrol edin.

nõyorsanõz:
õk olduğunda potansiyel
ek için, telefonu her zaman

 cm den daha uzak tutun.
binizde taşõmayõn.
ansõ minimize etmek için kalp
i kulağõ kullanõn.
şüphelendiğinizde telefonu

ullananlar
kullanõcõsõysanõz, doktorunuza
ticinize kullandõğõnõzõn cihazõn
terferansõna maruz kalõp
.
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enerjisine maruz kalmadan korunma standartlarõ
yukarõ çekilmiştir. Cep telefonunuz yürürlülükteki
tüm güvenlik standartlarõ ve Radyo Ekipmanlarõ
ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman
Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatõn...
Yeterli korunmayan veya hassas elektronik
ekipmanlar radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu
interferans kazalara yol açabilir.

Uçağa binmeden ve/veya telefonu
valizinize yerleştirmeden önce: uçakta cep
telefonu kullanmak uçağõn emniyeti

açõsõndan tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine
zarar verebilir ve yasadõşõ olabilir. 

Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlõk
bakõm merkezlerinde ve tõbbi cihazlara
yakõn olabileceğiniz diğer tüm yerlerde.

Potansiyel olarak patlayõcõ atmosfer (örn.
benzin istasyonlarõ ve havada metal tozu
gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar)
olan alanlarda.

Yanõcõ ürünler taşõyan araçlarda (araç park etmiş
bile olsa) veya sõvõlaştõrõlmõş petrol gazõ (LPG) ile

emniyet kurallarõna 
Radyo iletişim ciha
olduğu taş ocaklarõ 
diğer alanlarda.

Araç üreti
elektronik
etkilenip et

Kalp pilleri
Eğer kalp pili kulla
� Telefonunuz aç

interferansõ önlem
kalp pilinizden 15

� Telefonu göğüs ce
� Potansiyel interfer

pili ile ters yöndek
� İnterferanstan 

kapatõn.

İşitme cihazõ k
Eğer işitme cihazõ 
ve işitme cihazõ üre
cep telefonu in
kalmayacağõnõ sorun
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gezinmemek de pil enerjisini daha
ruyarak daha uzun konuşma ve
i sağlayacaktõr.

a şarj edilebilir pil bulunmaktadõr.
len şarj cihazõnõ kullanõn.

tmeyin veya açmayõn.
rin (anahtar gibi) pil terminalleri
masõna izin vermeyin.
a (>60°C veya 140°F), nem veya
mlara maruz bõrakmayõn.
 Philips Otantik Aksesuarlarõ
n, diğer aksesuarlarõn kullanõmõ
unuza hasar verebilir ve Philips
unuzun garantisizi geçersiz
ir.
arçalarõn yetkili servis tarafõndan
ldiğinden ve orjinal Philips yedek
ğõndan emin olun.
Uyarõlar

Geliştirilmiş performans
Telefonunuzun performansõnõ geliştirmek için,
radyo enerjisi emisyonunu azaltõn, pil tüketimini
azaltõn ve aşağõdaki ana hatlarõ dikkate alarak
güvenli kullanõmõ sağlayõn:

Telefonun optimal ve tatmin edici
çalõşmasõ için telefonu normal çalõşma
pozisyonunda kullanmanõz tavsiye edilir
(eller serbest veya eller serbest aksesuarõ
ile kullanmõyorken).

� Telefonu aşõrõ sõcaklõklara maruz bõrakmayõn.
� Telefona özen gösterin. Yanlõş kullanõm

Uluslararasõ Garantiyi geçersiz kõlar.
� Telefonu herhangi bir sõvõ içerisine sokmayõn;

eğer telefonunuz õslanõrsa, kapatõn, pilini çõkartõn
ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarõnõ
bekleyin.

� Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle
silin.

� Arama yapma ve cevaplama aynõ miktarda pil
gücü harcar. Bununla birlikte, aynõ yerde
tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az
enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket
halindeyken telefonunuz şebeke ile yer
güncellemesi yapmak için enerji harcar.
Aydõnlatma süresini kõsa ayarlamak ve menülerde

gereksiz yere 
uzun süre ko
bekleme süres

Pil bilgisi
� Telefonunuzd
� Sadece belirti
� Yakmayõn.
� Pili deforme e
� Metal nesnele

kõsa devre yap
� Aşõrõ sõcaklõğ

aşõndõrõcõ orta
Sadece
kullanõ
telefon
telefon
kõlabil

Hasar gören p
hemen değiştiri
parça kullanõldõ



Uyarõlar

Araba kullanõrken telefonunuzu telefonunuzu alõrken son derece dikkatli olun, aynõ
klõğõnõn 40°C üzerinde olduğu
an kaçõnõn.

alzemelerinin, bitmiş pillerin
lefonlarõn atõlmasõna yönelik
etmeliklere dikkat edin ve
ri dönüşümlerini sağlayõn.
jda geri dönüşüm ve uygun atõk
mak için standart semboller

el ev atõklarõ ile birlikte
lõdõr.

ambalaj malzemesi geri
lüdür.
usal geri kazanõm ve geri
 sistemine finansal katkõ
õştõr (örn. Fransa�da
allage)
ler geri dönüşümlüdür (plastik
leri de kapsar).
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kullanmayõn
Araba kullanõrken cep telefonu ile
konuşmak konsantrastyonunuzu bozabilir,
bu çok tehlikeli olabilir. Aşağõdaki ana
hatlara uyun:

� Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu
kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.

� Araba kullanõrken GSM telefon kullandõğõnõzda
yerel yönetmeliklere uyun.

� Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak
istediğinizde, bu amaç için hazõrlanmõş araç kiti
kullanõn.

� Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava
yastõğõ veya başka bir güvenlik ekipmanõnõ bloke
etmediğinden emin olun.

Bazõ ülkelerde gelen aramalar için aracõn far ve
kornasõnõn kullanõmõ ile uyarõ yapõlmasõ yasaktõr.
Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN60950 Normu
Sõcak hava veya güneş õşõğõna uzun süre maruz
kalma durumunda (örn. camõn arkasõnda)
telefonunuzun kõlõfõnõn sõcaklõğõ artabilir, özellikle
metalden yapõlmõşsa. Bu gibi durumlarda

zamanda ortam sõca
yerlerde kullanmakt

Çevresel bakõm
Ambalaj m
ve eski te
yerel yön
bunlarõn ge

Philips pil ve ambala
uygulamasõnõ sağla
kullanmõştõr.

Pil gen
atõlmama

Etiketli 
dönüşüm
İlgili ul
dönüşüm
sağlanm
EcoEmb
Malzeme
malzeme
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Uyarõlar

DFU�da WEEE işareti: �Tüketici 
için Bilgi�

Eski ürününüzün atõlmasõ
Ürününüz yüksek kalitede malzeme ve parçalar
kullanõlarak tasarlanmõş olup yeniden dönüşüm ve
kullanõma uygundur.

Bu üzeri çarpõ işaretiyle çizilmiş
tekerlekli çöp tenekesi simgesinin bir
ürünün üzerinde bulunmasõ, söz konusu
ürünün 2002/96/EC sayõlõ Avrupa
Direktifi kapsamõnda olduğunu gösterir.
Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlere
ilişkin ayrõ atõk toplama sistemleri
hakkõnda bilgi alõn.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski
ürünlerinizi normal ev çöplerinizle birlikte atmayõn.
Eski ürününüzün doğru bir biçimde atõlmasõ çevre
ve insan sağlõğõ i,çin olasõ olumsuz sonuçlarõn
engellenmesine yardõmcõ olacaktõr.



olup olmadõğõnõ kontrol edin veya yardõm/bilgi için
le temas kurun.
rõna cevap vermiyor 
cevap veriyor)
klarda daha yavaş cevap verir.
lefonun çalõşmasõnõ etkilemez.
ak bir yere götürerek tekrar
mlarda lütfen telefon satõcõnõzla

õş
uygun olmayan şarj cihazõ
niz. Her zaman telefonunuzla
 Philips otantik aksesuarlarõnõ

n aramalarõn telefon 
rmiyor

 ve aboneliğe bağlõdõr. Eğer
fon numarasõnõ göndermiyorsa,
a Bekliyor gösterir. Bu konu ile

in operatörünüzle görüşün.
gönderemiyorsunuz
r şebekeler ile mesajlaşmaya
celikle SMS merkezinizin
rdiğinizden emin olun veya bu
aylõ bilgi için operatörünüzle
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Sorun Giderme
Telefon açõlmõyor
Pili çõkartõn/tekrar takõn. Pil simgesi durana kadar
pili tekrar şarj edin. Şarj cihazõnõ çõkartõn ve cep
telefonunu açmayõ tekrar deneyin.
Telefonu açtõğõnõzda BLOKE mesajõ 
görünüyor
Birisi telefonunuzu kullanmaya çalõşmõş ancak ne
PIN kodunu ne de kilit açma (PUK) kodunu
bilmiyormuş. Servis sağlayõcõnõzla görüşün.
Ekranda IMSI hatasõ görünüyor
Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüzle
görüşün.
Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor
Aramayõ sona erdirme tuşuna uzun basõn veya
telefonu kapatõn, SIM kart ve pilin doğru şekilde
takõldõğõndan emin olun ve tekrar açõn.
Şebeke simgesi görüntülenmiyor
Şebeke bağlantõsõ yoktur. Ya sinyal almayan bir
bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar
arasõnda) ya da şebeke kapsama alanõ dõşõndasõnõz.
Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayõ
tekrar deneyin (özellikle yurtdõşõndayken), cep
telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde

şebeke operatörünüz
Ekran tuş basõşla
(veya çok yavaş 
Ekran düşük sõcaklõ
Bu normaldir ve te
Telefonu daha sõc
deneyin. Diğer duru
temas kurun.
Piliniz fazla õsõnm
Telefonunuz için 
kullanõyor olabilirsi
birlikte temin edilen
kullanõn.
Telefonunuz gele
numarasõnõ göste
Bu özellik şebeke
şebeke arayanõn tele
telefon Arama 1 vey
ilgili detaylõ bilgi iç
Metin mesajlarõ 
Bazõ şebekeler diğe
izin vermez. Ön
numarasõnõ doğru gi
konu ile ilgili det
görüşün.
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 KARTINIZI TAKIN 
or
ru şekilde takõldõğõndan emin olun.
 ederse, SIM kartõnõz hasar görmüş
rünüzle görüşün.

un otonomisi kullanõcõ 
belirtilenden daha düşük
rõnõza (zil sesi, aydõnlatma süresi vs)
z özelliklere bağlõdõr. Otonomiyi
ümkün olduğunda kullanmadõğõnõz

tmalõsõnõz.
 arabada düzgün çalõşmõyor
nun performansõnõ etkileyebilecek
anyetik dalgalarõ emen metalik

 Harici anten kullanarak telefona
rama yapabileceğiniz ve gelen
layabileceğiniz araç kiti mevcuttur.

 telefon kullanmanõza izin verilip
erel yetkililerden kontrol edin.

 şarj olmuyor
amen boş ise, şarj oluyor simgesinin
mesinden önce şarj için bir kaç
umlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi
JPEG resimler alamõyorsunuz ve/veya 
saklayamõyorsunuz
Eğer dosya boyutu çok büyükse, adõ çok uzunsa
veya doğru dosya biçiminde değilse resim cep
telefonunuz tarafõndan kabul edilmeyebilir.
Bazõ aramalarõ kaçõrdõğõnõzõ 
düşünüyorsunuz
Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.
Pil şarjõ sõrasõnda, pil simgesi hiç çubuk 
göstermiyor ve dõşõ yanõp sönüyor
Pili sadece sõcaklõğõn 0°C (32°F) altõna veya 50°C
(113°F) üstüne çõkmadõğõ yerlerde şarj edin.
Diğer durumlarda lütfen telefon satõcõnõzla temas
kurun.
Ekranda SIM hatasõ görünüyor
SIM kartõn doğru şekilde takõldõğõndan emin olun.
Problem devam ederse, SIM kartõnõz hasar görmüş
olabilir. Operatörünüzle görüşün.
Menüden özellik kullanmak istediğinizde, 
cep telefonu İZİN VERİLMEDİ 
görüntülüyor
Bazõ özellikler şebekeye bağlõdõr. Bu yüzden sadece
şebeke veya aboneliğiniz bunlarõ desteklediğinde
kullanõlabilir. Bu konu ile ilgili detaylõ bilgi için
operatörünüzle görüşün.

Ekranda SIM
görüntüleniy
SIM kartõn doğ
Problem devam
olabilir. Operatö
Telefonunuz
kõlavuzunda 
Otonomi ayarla
ve kullandõğõnõ
arttõrmak için, m
özellikleri kapa
Telefonunuz
Araba telefonu
olan elektro m
parçalar içerir.
dokunmadan a
aramalarõ cevap

Araba sürerken
verilmediğini y

Telefonunuz
Eğer piliniz tam
ekranda gözük
dakika (bazõ dur
gerekebilir.



Deluxe Kulaklõk
lama tuşu size sadeleştirilmiş bir
Sadece tuşa basarak gelen çağrõyõ
iz. Boş modundayken, sesle
e getirmek için tuşa basõnõz.

tõ kiti
efonunuza kolay data bağlantõsõ

kablosu cep telefonunuzla
rasõnda yüksek hõzlõ haberleşme
õş olan yazõlõm resimler ve
irmenizi, irtibatlarõnõzõ ve

enkronize etmenizi sağlar.

odem olarak kullanma
u PC veya PDA ile modem olarak
 örn. Kõzõlötesi veya Bluetooth ile
a veya faks gönderme.

ullanõlabilecek hizmetlerden tam
bilmek için (SMS, e-posta ve faks
lma, telefonunuza resim ve ses
ükleme, telefon rehberi
, GPRS Sihirbazõ vs.), PC�nize

Phone Tools Light yazõlõmõnõ
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Philips Orijinal 
Aksesuarlarõ

Standart pil ve şarj cihazõ gibi bazõ aksesuarlar cep
telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadõr.
İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrõ olarak
satõlabilir. Bu yüzden paket içeriği farklõlõklar
gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansõnõ en üst
düzeye çõkartmak ve garantisini geçersiz
kõlmamak için, her zaman özel olarak
telefonunuzla birlikte kullanõlmak üzere
tasarlanmõş olan Philips Orjinal Aksesuarlarõnõ
satõn alõn. Philips Tüketici Elektronikleri
onaylanmamõş aksesuarlarõn kullanõmõndan
kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazõ
Prize takõlarak pilinizi şarj eder. El çantasõnda
taşõnacak kadar küçüktür.

Taşõma çantasõ
Telefonunuzu darbelerden ve çizilmekten korur.

Tek tuşla cevap
alternatif sunar. 
cevaplayabilirsin
aramayõ aktif hal

Data bağlan
Philips cep tel
sağlar. USB 
bilgisayarõnõz a
sağlar. Sağlanm
melodiler ind
randevularõnõzõ s

Telefonu m
Cep telefonunuz
kullanabilirsiniz,
Internete bağlanm
Kõzõötesi ile k
olarak yararlana
gönderme ve a
dosyalarõ y
senkronizasyonu
Philips Mobile 
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yüklemeniz gereklidir. Bu yazõlõm Internet�ten
sağlanabilir: www.club-philips.com adresine
bağlanõn ve cep telefonunuzu kaydederek Mobile
Phone Tools dahil mevcut içeriğe erişin.

YazõlõmApple Macintosh bilgisayarlar ile uyumlu
değildir. Sadece Windows 98 SE, ME, XP ve 2000
(Service Pack 3 yukarõsõ zorunludur).

Lotus Notes, Lotus Organizer ve Microsoft Outlook
için özel yazõlõm modülleri Philips cep telefonunuz
ile bu uygulamalarõn senkronizasyonunu sağlar
(detaylõ bilgi için bu yazõlõmlarõn kullanma
kõlavuzlarõna bakõn).

TV Link
Bu veri kablosu TV�de slay show göstermenizi
sağlar. Kablonun veri ucunu kulaklõk konnektörüne
takõn, video ucunu TV veya VCR üzerindeki IN
soketine takõn. 
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Ticari marka 
deklarasyonu

 

JAVA Sun Microsystems,
Inc. ticari markasõdõr

T9® Tegic Communications
Inc. Ticari markasõdõr

Bluetooth�, sahibi
telefonaktiebolaget L M
Ericsson İsveç olan ve
lisansõ Philips�e verilen
ticari markadõr.

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463
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SAR Bilgisi
Uluslar arasõ standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLAR ARASI 
TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alõcõsõdõr. Uluslar arasõ standartlarca belirlenmiş radyo frekansõ (RF) enerjisine
maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararasõ İyonize
Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri - Standartlar
Enstitüsü (IEEE-SA) tarafõndan oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlõk durumlarõndan bağõmsõz olarak
korunmasõ için yeterli güvenlik marjõ öngörülmüştür.
Cep telefonlarõ için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranõ (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür.
Genel kamusal kullanõmdaki cep telefonlarõ için ICNIRP tarafõndan tavsiye edilen SAR limiti ortalama 10 g doku
için 2,0 W/kg, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde ortalama 1 g doku için 1,6 W/kg şeklindedir.
SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarõnda, test edilen tüm frekans bantlarõnda telefon sertifika
edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandõrõlmõş en
yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanõmõ sõrasõndaki gerçek SAR değeri
maksimum SAR değerinden daha düşüktür.
Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalõşmak üzere tasarlanmõş olmasõ ve sadece şebekeye
erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasõdõr. Genel olarak, baz istasyona yakõn oldukça güç çõkõşõ düşer.
Çeşitli telefonlarõn SAR seviyeleri arasõnda farklõlõklar olsa da, bunlarõn tümü radyo dalgalarõna maruz
kalmadan korunma ile ilgili uluslar arasõ standartlara uygundur.
Bu Philips 9@9g cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 0,822 W/
kg ve IEEE std 1528 göre 1,25 W/kg dir. 
Radyo dalgalarõna maruz kalmayõ sõnõrlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kõsaltmak veya kulaklõk
kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarõnõn amacõ cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktõr.



Uygunluk Beyanõ
Biz,
Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

kendi sorumluluğumuz altõnda beyan ederiz ki,
CT9A9G
Cep Telefonu GSM 900/GSM 1800/GSM 1900
TAC: 35823200

bu beyan kapsamõnda aşağõda belirtilen Standartlar
ile uyumludur:

EN 301 489-07,
EN 60950 ve EN 50360
EN 301 511 v 9.0.2
 

Burada beyan ederiz ki, tüm gerekli radyo testleri
yapõlmõş ve yukarõda adõ geçen ürün Yönetmelik
1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel
gereksinimleri karşõlamõştõr.
Uygunluk değerlendirme prosedürü Yönetmelik
1999/5/EC Madde 10 ve detaylõ olarak Ek III veya
IV ile açõklanan şekilde ve aşağõdaki Onaylanmõş
Kurumun gözetiminde yapõlmõştõr. 
BABT, Belfour House, Churchfield Road, Walton-
On-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Tanõmla işareti: 0168

28 Kasõm 2006

Kalite Yöneticisi


